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Sammanfattning 
I den offentliga sektorn sker idag en genomgripande övergång till att 
erbjuda service via Internet genom elektroniska tjänster, e-tjänster. Få 
tjänster utvecklas utifrån ett användarperspektiv och många brister i 
tillgänglighet. Funktionshindrade, invandrare och äldre är tre grupper 
vars behov sällan uppmärksammas i utvecklingen av dessa tjänster. 
Detta ökar klyftorna i samhället. 

Studien undersöker hur metoden personas kan användas för att kom-
municera vilka behov som ett urval av dessa grupper har i sin använd-
ning av offentliga e-tjänster. Personas är en användarcentrerad form av 
målgruppsanalys där användare representeras genom personliga berät-
telser. Dessa beskriver fiktiva användares mål, vanor och behov. 

Femton personer ur grupperna dyslektiker, synskadade och äldre inter-
vjuades och observerades i sin användning av fyra offentliga e-tjänster. 
Intervjuerna resulterade i fyra exempel på personas som presenterades 
för fem myndighetsrepresentanter i en fokusgrupp. Där utvärderades 
den förväntade nyttan med att använda personas som en metod att be-
skriva användargrupper med särskilda behov. 

Resultaten från fokusgruppen visar att studiens tillämpning av personas 
kompletterar och levandegör riktlinjer för tillgänglighet. Tillämpningen 
är dessutom lätt att ta till sig på kort tid. Personas ersätter inte möten 
och utvärderingar med faktiska användare, men kan ge stöd och spara 
resurser vid planering, utveckling och utvärdering av offentliga e-
tjänster. Den generella formen av personas som presenteras i studien 
behöver anpassas till specifika produkter för att kunna vara praktiskt 
tillämpbara i faktiska utvecklingsprojekt. 

Studien är utförd på uppdrag av Statskontoret som fram till den 31 de-
cember 2005 arbetade med att främja utvecklingen av en elektronisk 
offentlig förvaltning. 
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1 Inledning 
Denna studie utvärderar metoden personas som ett sätt att medvetan-
degöra beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster om hur olika 
medborgares användning skiljer sig åt. 

1.1 Ett informationssamhälle för alla? 
Internetbaserade myndighetstjänster blir ett allt vanligare sätt för med-
borgare att komma i kontakt med myndigheter (Statskontoret, 2003b). 
Samtidigt finns det skillnader mellan olika medborgares vana av samt 
tillgång, motiv och attityd till Internetanvändning och myndighetsservi-
ce via Internet (SIFO, 2002; World Internet Institute, 2002). 

I rapporten "Digitala klyftor" (Regeringskansliet, 2003a) konstateras att 
såväl offentliga som privata aktörer bygger ut sin Internetbaserade ser-
vice i samma takt som resurserna för kontakt via traditionella kanaler 
minskar. Denna utveckling påverkar medborgarnas möjlighet att välja 
alternativ för kontakt med myndigheter. Det kan också leda till att för-
utsättningarna ändras för att alla medborgare får tillgång till den service 
som de är berättigade till. 

Riksrevisionsverket lyfter i sin rapport "Ett informationssamhälle för 
alla: användbarhet och tillgänglighet hos statliga webbplatser" (2003) 
fram tre grupper som löper en högre risk att få försämrade möjligheter 
till offentlig service om myndighetskontakter styrs mot att Internet an-
vänds som kanal. Dessa tre grupper - funktionshindrade, invandrare 
och äldre, lyfts fram som grupper med särskilda behov vid sin använd-
ning av Internet (se avsnitt 2.3). Riksrevisionsverket (2003) slår fast att 
grupperna är sällan uppmärksammade vid utveckling av offentlig Inter-
netbaserad myndighetsservice. 

1.1.1 Behov av ökad användarcentrering vid utveckling av 
offentliga e-tjänster 

Istället för att ha en myndighets- och producentorienterad process vid 
utveckling av innehåll och tjänster behövs ett ökat fokus på användarna 
av myndighetsservice och deras olika förutsättningar och behov (Reger-
ingskansliet, 2000; Statskontoret, 2002). En ökad användarcentrering 
vid utveckling av informationssystem ökar möjligheterna till ett resultat 
med både lägre kostnader (Bosert, 1991; Pressman, 1992) och högre 
kvalitet (Ottersten & Berndtsson, 2002).  

Inom offentlig förvaltning varierar kompetensen och resurserna för att 
skaffa sig kunskap om tjänsternas slutanvändare (Nämnden för elektro-
nisk förvaltning, 2004; Riksrevisionsverket, 2003). Det finns därför be-
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hov av samverkan och erfarenhetsutbyte inom den offentliga förvalt-
ningen (SOU 2004:56). 

Existerande och framtida offentliga e-tjänster ska utvecklas och utfor-
mas så att de kan användas av alla och inte utestänger grupper av med-
borgare (Statskontoret, 2002b). För att detta ska vara möjligt behövs 
goda kunskaper om vilka vanor och behov olika medborgare har i sin 
myndighetskontakt och i sin användning av Internet. 

1.1.2 Insamling av kunskap om användargrupper 
Statistiska undersökningar om media- och konsumtionsvanor1 är en 
vanligt förekommande metod för att samla in kunskap om olika grup-
pers situation (McQuail, 1997). Inom systemutveckling och design av 
informationssystem finns många olika sätt att samla in kunskap om an-
vändargrupper samt involvera dem i systemutvecklingsarbetet (Beyer & 
Holtzblatt, 1998; Carroll, 1999; Cooper, 1999; Löwgren & Ehn, 1998; 
Nielsen, 1993; Winograd, 1996). Till exempel att användare deltar som 
referenspersoner i utvärderingar eller att användarnas beteende och 
förutsättningar representeras i form av berättelser och profiler (se av-
snitt 4.1 och framåt). 

För att samla in kunskap om användargrupper kan olika former av mål-
gruppsanalys användas (Cooper & Reimann, 2003; Grudin & Pruitt, 
2002; Sinha, 2003). Många offentliga webbplatser riktar sig till stora 
grupper av medborgare. För att göra målgruppsanalyser av stora grup-
per av medborgare, användare och kunder kan man ha olika utgångs-
punkter. Vid utveckling och marknadsföring av konsumentprodukter är 
det till exempel vanligt att dela in målgrupper i marknadssegment (Bey-
er & Holtzblatt, 1998; McQuail, 1997). Definitionen av målgrupper och 
marknader utgår då ofta från köpbeteenden, mediavanor och demogra-
fiska variabler (Cooper & Reimann, 2003, McQuail, 1997). 

För att definiera målgrupper vid utveckling av elektronisk samhällsin-
formation föreslår 24-timmarsdelegationen (SOU 2004:56) användning 
av situationer som kan uppstå i livet som ett sätt att segmentera med-
borgarnas behov. Till exempel att få barn, vara utsatt för brott eller 
starta företag. Statskontoret (2004c) har genomfört en målgruppsanalys 
utformad efter livsstilssegment baserade uteslutande på demografiska 
variabler som kön, ålder, utbildningsnivå, hushållsstorlek och medieva-
nor (se avsnitt 2.4.1). Segmenteringar av användare baserade enbart på 
                                           
1 Till exempel: SIFO (2002) E-government, om inställningen till att använda Inter-
net i kontakt med kommuner, landsting och myndigheter; Statskontoret (2003b) 
Användning och omdömen - Internetanvändare om den offentliga sektorns webb-
platser hösten 2003; World Internet Institute (2002) Svenskarna och Internet 2002. 
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demografiska data (Statskontoret, 2004c) eller köpbeteenden (Solomon, 
1992) anses inte ge tillräcklig information om användarna för att kunna 
bedriva en framgångsrik, användarcentrerad systemutveckling (Beyer & 
Holtzblatt, 1998; Cooper & Reimann, 2003). En metod som ger bättre 
stöd för att analysera och beskriva användargrupper är personas (Coo-
per & Reimann, 2003; Pruitt & Grudin 2003). 

1.1.3 Personas – användarcentrerad målgruppsanalys 
Personas är levande beskrivningar av typanvändare i form av deras mål, 
behov och aktiviteter (Cooper, 1999; Cooper & Reimann 2003; Pruitt 
& Grudin, 2003). Dessa variabler har visat sig vara betydelsefulla för att 
öka beställares och utvecklares förståelse av användarna för en produkt 
(Head, 2003; Markensten & Artman, 2004) och därigenom öka möjlig-
heterna att användningen och produkten uppnår en tillfredsställande 
kvalitet. 

Denna magisteruppsats prövar en tillämpning och anpassning av me-
toden personas som ett sätt att beskriva användare för offentliga e-
tjänster. Studien hade som ambition att skapa en grund för Statskonto-
ret att se vilka möjligheter och hinder som finns med att använda me-
toden personas. 

1.1.4 Studie på uppdrag av Statskontoret 
Studiens genomfördes som examensarbete på uppdrag av Statskonto-
ret2. Ingen betalning utgick, men uppdragsgivaren finansierade vissa 
utlägg. Statskontoret arbetar på uppdrag av regeringen med att främja 
utvecklingen av offentliga elektroniska tjänster, så kallade e-tjänster 
(Statskontoret, 2003a). För att stödja spridningen av användarcentrerad 
utveckling söker Statskontoret (2002a) metodplattformar för detta. Per-
soner inom Statskontoret hade tagit del av exempel där metoden per-
sonas använts framgångsrikt. Den kortfattade och konkreta presenta-
tionsformen för personas antogs vara ett format som lämpade sig väl 
för att förmedla kunskap om olika grupper av användare. Uppdraget 
innebar att pröva om så var fallet. Alltså ställdes krav på att personas 
användes som metod för att sammanställa kunskap om användare. 

Personligen såg jag metoden personas som ett intressant sätt att beskri-
va användare. Genom uppdraget såg jag möjligheter till att få praktisk 
erfarenhet av personas. 

                                           
2 Statskontoret är en statlig myndighet (se http://www.statskontoret.se ) som vid 
tiden för studien arbetade på uppdrag av regeringen med att främja utvecklingen av 
den svenska förvaltningen, bland annat förverkligandet av visionen om 24-
timmarsmyndigheten (se kapitel 2). 
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Upplägget för studien skedde i samråd med Statskontoret. Studien 
inleddes med en förstudie och en litteraturgenomgång samt insamling 
erfarenheter av personas samt Internetanvändning hos användargrup-
per med särskilda behov. Huvudstudien genomfördes som en fallstudie 
på hur användargrupper med särskilda behov använder typiska, offent-
liga e-tjänster, till exempel att anmäla oönskad e-postreklam och bestäl-
la personbevis. Huvudstudien bestod av två delar: en användningsstudie 
och en utvärderingsdel. 

Förstudie Användningsstudie Utvärdering 

Litteraturgenomgång 
 
Insamling av erfaren-
heter om användar-
grupper och personas 

Insamling och analys 
av information om 
användargrupper och 
faktisk användning av 
offentliga e-tjänster 

Utvärdering av det 
sammanställda mate-
rialet 

Figur 1: Översikt över studiens upplägg 

Studien ger ingen rekommendation för hur metoden personas bör an-
vändas utan visar genom en genomförd fallstudie exempel på hur me-
toden kan användas givet uppställda syften och frågeställningar. För att 
göra det möjligt att upprepa det valda tillvägagångssättet har jag försökt 
att så tydligt som möjligt redovisa genomförda steg samt upplevda styr-
kor och svagheter i studien. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med studien var att: 

Utvärdera metoden personas som ett möjligt sätt att sammanställa kun-
skap om vilka vanor och behov vissa medborgare har vid användning 
av offentliga e-tjänster. 

Delsyfte var att: 

Ta fram exempel på personas för att kunna utvärdera nyttan av att an-
vända sådana beskrivningar av användare som kommunikativa redskap 
vid utveckling av offentliga e-tjänster 

Personas är tänkt att användas främst som designverktyg (Cooper & 
Reimann, 2003). I denna studie undersöks personas i första hand som 
kommunikativa redskap, dels som redskap som representerar informa-
tion om grupper av användare, dels som redskap som kan ligga till 
grund för diskussioner även utanför faktiska designsituationer. 
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Metoden personas är specifik i sin tillämpning så till vida att beskriv-
ningarna är tänkta att tas fram som representationer av befintliga eller 
tänkta användare för en enskild produkt eller tjänst (Cooper & Rei-
mann, 2003). I motsats till den traditionella tillämpningen hade studiens 
uppdragsgivare som målsättning att innehållet i personas ska kunna 
återanvändas i olika utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Även 
myndigheter utan resurser att ta fram sådant material kan då använda 
andra myndigheters insamlade material för olika produkter. 

I denna studie undersöks hur personas kan bidra med relevant material 
vid utvecklingen av offentliga e-tjänster. En sådan aspekt kan vara att 
använda materialet i olika utvecklingsprojekt inom samma domän, of-
fentliga e-tjänster. En faktisk återanvändning av innehållet undersöks 
inte i denna studie. Istället utvärderas möjligheten att återanvända inne-
hållet i personas tillsammans med tänkta användare av dessa. 

Frågeställningar som legat till grund för studien: 

1. Hur kan personas användas för att skapa beskrivningar av användare 
med relevans för utveckling av offentliga e-tjänster? 

2. Vilket innehåll bör personas ges för att kunna användas som kom-
munikativa redskap vid utveckling av offentliga e-tjänster? 

3. Hur kan metoden personas användas för att lyfta fram användar-
grupper med särskilda behov för beställare och utvecklare av offentliga 
e-tjänster? 

För att kunna utvärdera metoden och söka svar på dessa frågeställning-
ar uppstod ett behov av att ta fram en rad exempel på personas. 

1.3 Målgrupper och läsanvisningar 
Denna uppsats riktar sig till läsare verksamma inom såväl den akade-
miska världen och offentlig förvaltning som näringslivet och olika in-
tresseorganisationer. Läsanvisningar för respektive målgrupp anges i 
tabellen nedan. 

Målgrupp Läsanvisning 

Studenter, forskare och lärare som intresserar 
sig för användarcentrerad systemutveckling, inter-
aktionsdesign, målgruppsanalys samt representa-
tion av slutanvändare i design- och utvecklings-
processer. 

kapitel 3-9; bilagorna 
12-13 

Personer i offentlig förvaltning som arbetar 
med att främja utvecklingen mot en mer medbor-

avsnitt 4.8; kapitel 2, 
5, 6 och 8 
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Målgrupp Läsanvisning 

garorienterad och användarcentrerad offentlig 
förvaltning. Uppsatsen bör kunna användas som 
underlag för metodutveckling. 
Personer som praktiskt arbetar med eller stu-
derar metoden personas. Uppsatsen bidrar med 
en fallstudie att relatera andra arbeten till. 

avsnitten 4.7, 4.8, 
6.2.2; kapitel 5-8; 
bilagorna 12-13 

Beställare och utvecklare av webbaserade of-
fentliga tjänster som saknar resurser att själva 
samla in kunskap om användargrupper med sär-
skilda behov. Uppsatsen tillhandahåller samman-
fattad information om ett par av dessa användar-
grupper. 

avsnitten 4.8 och 
6.3.3; 
kapitel 2, 5 och 8; 
bilaga 13 

Informatörer som arbetar med att sprida infor-
mation om grupper med särskilda behov. Uppsat-
sen visar exempel på hur information om grupper 
av användare kan beskrivas och förmedlas med 
utgångspunkt i personas. 

avsnitt 6.3.3; kapitel 
8; bilagorna 12-13 

Tabell 1: Läsanvisningar för respektive målgrupp. 

De olika kapitlen har i korthet följande innehåll: 

Kapitel 2 Bakgrund – varför ska offentliga e-tjänster vara tillgäng-
liga? sätter studien i ett sammanhang i samhället. Kapitlet beskriver 
utveckling och utvärderingar som syftar till att öka tillgängligheten hos 
offentliga e-tjänster. Visionen om 24-timmarsmyndigheten presenteras. 
Kapitlet riktar sig till läsare som vill veta mer om dessa ämnesområden 
och i vilka sammanhang resultatet av studien kan vara tillämpbart. 

Kapitel 3 Vetenskapligt förhållningssätt och metodbakgrund re-
dogör för vilka tekniker som använts i studien för att samla in och ana-
lysera data. Kapitlet inleds med en redogörelse för vilka vetenskapsteo-
retiska utgångspunkter som studien har haft.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram riktar sig till personer som är intres-
serade av den teoretiska referensram som metoden personas är en del 
av. I kapitlet presenteras olika synsätt inom användarcentrerad system-
utveckling och hur dessa synsätt hanterar användarmedverkan och re-
presentation av användare. Målgruppsanalys från andra fält än använd-
barhet beskrivs i korthet.  

Kapitel 5 Personas – användarcentrerad målgruppsanalys sam-
manfattar litteraturen kring metoden personas och redogör för styrkor 
och risker med metoden. Andra delen av kapitlet innehåller en detalje-
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rad beskrivning av processen för att ta fram personas. Kapitlet riktar sig 
till den som vill fördjupa sig i metoden personas. 

Kapitel 6 Framtagning av exempelpersonas redogör för hur meto-
den personas tillämpades i denna studie. Kapitlet beskriver fyra projekt 
där personas använts och intervjuer med personer mer erfarenhet av 
användargrupper med särskilda behov. Därefter beskrivs i detalj hur 
exempelpersonas togs fram i denna studie med utgångspunkt i förstudi-
en och metodbeskrivningen i kapitel 5. Kapitlet avslutas med de fyra 
exempelpersonas som användningsstudien resulterade i. 

Kapitel 7 Utvärdering av framtagna exempelpersonas redovisar i 
två steg hur de framtagna exemplen på personas utvärderades. Kapitlet 
avslutas med en analys som besvarar studiens frågeställningar. Först 
beskrivs utvärderingen av trovärdigheten och korrektheten i exempel-
personornas innehåll. Därefter återges fokusgruppen som utvärderade 
nyttan med att använda metoden personas. 

Kapitel 8 Sammanfattande resultat och slutsatser. Kapitlet sam-
manfattar resultatet och analysen från kapitel 6 och 7 samt uppmärk-
sammar ett par svårigheter med att ta fram exempel på personas. 

Kapitel 9 Diskussion och framtida forskning diskuterar studiens 
resultat och genomförande samt redogör för erfarenheterna från att 
använda personas som metod. 

1.4 Användning av begrepp 
Nedan redovisas hur olika begrepp används i studien. Redogörelser för 
begreppen 24-timmarsmyndighet och tillgänglighet finns i kapitel 2.  

Offentliga e-tjänster. Offentlig syftar i sammanhanget på att ansvarig 
för en tjänst är en aktör inom den offentliga sektorn och att användning 
av tjänsten innebär kontakt med en aktör inom den offentliga sektor. 

Någon generell definition av e-tjänst har inte fastställts. Olika aktörer i 
den offentliga sektorn använder olika definitioner. I den här studien 
används Nämnden för elektronisk förvaltnings (2004b) definition (se 
avsnitt 2.1.2). E-tjänster behöver enligt den definitionen inte innefatta 
inloggning och personlig säkerhetslösning. 

För att studera tjänster med breda möjligheter till interaktion använder 
denna studie en tolkning som kräver att en tjänst ska innehålla en avan-
cerad interaktion mellan användare och system, till exempel att använ-
daren skickar och/eller mottar personligt anpassad information. 
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Myndighet. Visionen om 24-timmarsmyndigheten (se avsnitt 2.1) in-
nefattar i praktiken inte enbart statliga myndigheter utan även kommu-
ner och landsting. I uppsatsen avser ordet myndighet: statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting. 

Medborgare. I uppsatsen används begreppet medborgare för att repre-
sentera personer bosatta i Sverige samt svenska medborgare bosatta 
utomlands. Denna uppsats inkluderar inte företag och organisationer 
med huvudverksamhet i Sverige i medborgarbegreppet.  

Funktionshinder eller handikapp. Ett funktionshinder beskrivs som 
något som begränsar en persons psykiska eller fysiska funktionsförmåga 
på grund av en skada. Ett handikapp definieras av Världshälsoorganisa-
tionens, WHO som något som uppstår i kombinationen mellan en viss 
miljö och en nedsatt funktionsförmåga. En miljös krav och utformning 
leder till att ett handikapp kan uppstå. Det är alltså inte den nedsatta 
funktionsförmågan som orsakar handikappet. En person med en funk-
tionsnedsättning kan vara handikappad givet en viss miljö men behöver 
inte vara det i en annan. Till exempel om ett stycke information presen-
teras muntligt kan det skapa handikapp för en person med nedsatt hör-
sel, men om informationen även finns tillgänglig som text kan handi-
kappet minska. Denna miljöbaserade syn på handikapp är den som är 
allmänt vedertagen i Sverige (PTS, 2003). 

Äldre eller seniorer I det svenska samhället förknippas ofta ordet äldre 
med personer över 65 år. Föreningen SeniorNet samlar personer över 
55 år som använder Internet och kallar sina medlemmar seniorer. I upp-
satsen används begreppet äldre då denna benämning är mer vedertagen 
för gruppen. I studien avser äldre personer över 65 år. 

1.5 Avgränsningar  
Följande avgränsningar i studiens omfattning och fokus har gjorts: 

1.5.1 Webbaserade offentliga e-tjänster för privatpersoner 
Offentliga e-tjänster kan vara riktade till privatpersoner, företag och 
organisationer samt internt till den offentliga förvaltningen. Denna stu-
die är avgränsad till tjänster som riktar sig till användarna som privat-
personer. Tillgänglighet för alla medborgare oavsett sysselsättning är en 
aktuell och angelägen fråga (Handikappsombudsmannen 2003; Reger-
ingskansliet 1999/2000). 

Statskontorets arbete med att främja utvecklingen av en elektronisk of-
fentlig förvaltning rör främst webbaserade tjänster. Därför valdes denna 
kanal som domän för studien. I uppsatsen används begreppet offentliga e-
tjänster med syftning på offentliga webbaserade tjänster. 
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1.5.2 Deltagarurval – tre grupper av faktiska användare 
Med hänsyn till att studiens omfattade en persons arbete under en tjugo 
veckors magisteruppsats gjordes en avvägning hur många användar-
grupper som skulle studeras. Tre grupper ansågs rimligt. Urvalet av des-
sa grupper gjordes inte för att åsidosätta andra gruppers behov utan för 
att ta fram exempel på personas. Om metoden personas skulle visa sig 
vara framgångsrik såg uppdragsgivaren möjligheter till att även samla in 
kunskap om andra användargrupper. Studiens målsättning var inte att 
skapa en heltäckande representation över alla grupper av medborgare. 

Användargrupper med särskilda behov 
För att göra beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster mer med-
vetna om vilka slutanvändarna är och vilka behov de har, gjordes en 
avgränsning till användargrupper som många beställare och utvecklare 
har liten eller ingen kunskap om. Riksrevisionsverket (2003) har identi-
fierat tre användargrupper med specifika behov som sällan tillgodoses i 
utveckling av offentliga e-tjänster - funktionshindrade, invandrare och 
äldre. Av dessa valdes äldre och funktionshindrade ut att studeras när-
mare (se avsnitt 6.2.4) På grund av begränsade resurser har inte invand-
rargrupper tagits med i studien. Riksrevisionsverkets rapport (2003) pe-
kar också på svårigheterna med att hitta gemensamma behov utifrån 
kategoriseringen invandrare. 

Personer som idag använder Internet 
I studien valdes att undersöka faktiska användare, personer som idag 
använder Internet. Dessa användare antogs kunna ge mer välgrundande 
svar på vilka deras behov var vid användning. Studien lyfter inte fram 
behov hos de grupper som idag inte använder Internet, grupper som 
sägs stå utanför informationssamhället (Regeringskansliet, 2003a). Ge-
nom att lyfta fram de behov som faktiska användare har kan studien 
sannolikt bidra till att underlätta för framtida användare. Användare ur 
de studerade grupperna kommer sannolikt ha samma särskilda behov i 
framtiden. Till exempel en blind person som idag inte använder Inter-
net kommer när han eller hon börjar använda Internet ha behov av att 
kunna få textinformation presenterad som tal eller punktskrift. 

Fyra till sex användare ur varje grupp 
Antal personer som deltog i studien var fyra till sex personer ur varje 
användargrupp. Detta begränsade antal motiveras av den forskningsan-
sats som valts (se avsnitt 3.1), studiens resurser samt karaktären hos den 
utvärderade metoden, personas (se kapitel 5). 

1.5.3 Val av miljö 
Den övervägande delen av medborgarnas myndighetskontakt via Inter-
net sker från hemmet (Statskontoret, 2003b). För att fånga den verkliga 
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användningssituationen och samla in information om den vardagliga 
användningen för de studerade användargrupperna hade därför inter-
vjuer i hemmiljö varit att föredra framför andra miljöer (Beyer & 
Holtzblatt, 1998). 

Vid rekryteringen av personer till användningsstudien visade det sig 
vara svårt att genomföra intervjuer i hemmiljö på grund av att alla an-
vändare inte hade tillgång till dator och Internet hemma eller att de till-
frågade inte ville öppna sina hem för en intervju. På grund av resurser-
na i studien fanns inte tid att hitta personer som ställde upp på intervju-
er i hemmiljö eller tid för att bygga upp en relation mellan intervjuare 
och intervjudeltagare som kunde ha möjliggjort intervjuer i hemmiljö 
(Kvale, 1997). 

1.5.4 Metodavgränsningar 
Denna studie fokuserar på personas som kommunikativa redskap inte 
som designredskap. En anledning till detta är att det inom studiens tids-
ramar inte fanns möjlighet att hitta ett utvecklingsprojekt inom domä-
nen offentliga e-tjänster där personas kunde användas. Därför kunde 
heller inte framtagna exempel på personas utvärderas i ett faktiskt pro-
jekt. 

Studien använder heller inte scenarier som en del av framtagna perso-
nas (Cooper & Reimann, 2003). Även om det hade varit intressant och 
sannolikt fruktbart att kombinera personas med scenarier fanns det inte 
tid och resurser att skriva scenarier. Detta diskuteras i avsnitt 9.2.1. 
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2 Bakgrund – varför ska offentliga e-
tjänster vara tillgängliga? 

I detta kapitel fördjupas bakgrunden till varför utvecklingen av offentli-
ga e-tjänster bör vara användarcentrerad och ta hänsyn till tillgänglighet. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av visionen om en elektronisk 
offentlig förvaltning, 24-timmarsmyndigheten. Därefter följer en redo-
görelse för hur utvecklingen av offentliga e-tjänster ser ut idag. Detta 
skildras utifrån tre perspektiv – myndigheternas, användningens och 
tillgänglighetens. Sedan följer beskrivningar av kartläggningar av offent-
liga webbplatsers målgrupper. Kapitlet avslutas med att beskriva Stats-
kontorets Personas-projekt som denna uppsats är en del av. 

2.1 Ökad service, öppenhet och effektivitet genom 
IT 

Under 1960- och 70-talen genomfördes inom den offentliga sektorn 
stora satsningar på informationsteknik. Då handlade det om att rationa-
lisera den offentliga sektorn så att resurser för en fortsatt utbyggnad av 
välfärdssamhället kunde skapas. Under 1980-talet föddes en tro på att 
tekniken också kunde bidra till utveckling av myndighetsservice och 
demokrati. Med Internets genombrott i mitten av 1990-talet sågs nya 
möjligheter till service och demokrati men återigen, även till rationali-
sering (Ilshammar, 2004). Med en ökad tillgång till och användning av 
datorer och Internet hos den svenska befolkningen ser den offentliga 
sektorn möjligheter att nå medborgarna på nya sätt.  

I slutet av 1990-talet myntades begreppet 24-timmarsmyndigheten, ett 
samlingsnamn för arbetet med att införa en elektronisk offentlig för-
valtning3. Internationellt kallas detta arbete e-government. Namnet 24-
timmarsmyndigheten antogs tydligare kunna förmedla service, öppen-
het och effektivitet. Vidare ville regeringen och myndigheterna lyfta 
fram en mer användar- och medborgarorienterad utveckling av den of-
fentliga sektorn (Statskontoret, 2004b). 

Begreppet 24-timmarsmyndighet syftar inte på en specifik och konkret 
myndighet utan visionen om framtidens offentliga sektor som regering-
en har satt upp (Statskontoret, 2004b). 24-timmarsmyndigheter definie-

                                           
3 För fördjupning se regeringens proposition "Statlig förvaltning i medborgarnas 
tjänst" (Regeringskansliet, 1997/1998:136) och Regeringskansliets skrift "Ett infor-
mationssamhälle för alla" (2003b). 
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ras i korthet som: myndigheter som utvecklar och tillhandahåller elek-
troniska tjänster (se avsnitt 2.1.2). 

Ett av de övergripande målen med 24-timmarsmyndigheten är att skapa 
en enklare, bättre och mer tillgänglig service för medborgarna (Reger-
ingskansliet, 2003c). Regeringen vill med sin IT-politik främja jäm-
ställdhet och mångfald genom att: 

 ”öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationstek-
nikens möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och 
eventuella funktionshinder” 

(Regeringskansliet ”Ett informationssamhälle för alla”,  
1999/2000:86, s. 26). 

2.1.1 Riktlinjer för utformning av webbplatser inom offent-
lig sektor 

För att öka kunskapen om och tillämpningen av användbarhet och till-
gänglighet på offentliga webbplatser har Statskontoret tagit fram en 
vägledning för hur offentliga webbplatser och elektroniska tjänster ska 
kunna ge ”en ändamålsenlig, effektiv och bra service till medborgare 
och företag” (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004a). Riktlinjerna 
i vägledningen föreslår personas som ett sätt att kartlägga och beskriva 
målgrupper för offentliga webbplatser. 

2.1.2 Offentliga e-tjänster 
I den offentliga sektorn finns ingen generell, vedertagen definition av 
begreppet elektroniska tjänster, e-tjänster. Begreppet används på olika 
sätt inom olika organisationer. Enligt Statskontoret (2004b) har e-
tjänster ofta karaktären att de: 

• är tillgängliga dygnet runt 
• är oberoende av geografisk belägenhet 
• särskiljer sig från pappersbaserade rutiner 
• innebär någon form av självbetjäning. 

Fyra sätt att kategorisera e-tjänster 
E-tjänster kan på ett högre plan kategoriseras på fyra sätt: 

a) vald kanal för informationsutbytet (Statskontoret, 2000; SOU 
2004:56) 

b) inblandade aktörer (Statskontoret, 2004a) 
c) typ av tjänst (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004b; Stats-

kontoret 2004a)  
d) säkerhetslösning (Skatteverket, 2003). 
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a) Utifrån vald kanal för informationsutbyte 
Kanalen eller mediet genom vilket kontakten med myndigheter sker är 
en form av indelning. Ur detta perspektiv ses en elektronisk tjänst som 
en tillämpning som tillhandahålls via en elektronisk kanal. Elektroniska 
kanaler kan enligt Statskontoret (2000) delas in i tre kategorier: 

• Internet-tjänster via webb, e-post eller mobila klientprogram 
• telefoni-tjänster via talsvar, servicetelefon eller call-centers 
• TV-tjänster via text-TV eller interaktiv digital-TV. 
 

Den av regeringen tillsatta 24-timmarsdelegationen definierar e-tjänster 
som: 

”…tjänster som tagits fram och levereras med elektroniskt kommu-
nikation. E- tjänster innefattar i vår definition möjlighet att använda 
servicekanaler som telefonservice, call-centers, Internet och sms.” 

(SOU 2004:56, s. 50) 

Många myndigheter arbetar med att kommunicera och informera ge-
nom flera av de ovan nämnda kanalerna4. 

b) Inblandade aktörer 
I de flesta fall avser e-tjänster en interaktion mellan medborgare och en 
eller flera berörda myndigheter (Statskontorets, 2004a), men kan även 
ha andra målgrupper och syften. E-tjänsterna kan med det här perspek-
tivet delas in i tre grupper: 

• Tjänster riktade till privatpersoner. 
• Tjänster riktade till företag och organisationer. 
• Tjänster för informationsutbyte mellan myndigheter, till exempel 

av registerinformation. 
 
c) Typ av tjänst 
Enligt Statskontoret (2003b) kan myndighetstjänster via Internet grovt 
delas in informationstjänster och e-tjänster. E-tjänster skiljer sig från 
informationstjänster då e-tjänster mer har karaktären av aktiv interak-
tion mellan användare och system. En informationstjänst förmedlar 
bara information och ger därför ingen personligt anpassad information. 
Vad som i praktiken delar in en tjänst i respektive kategori är inte helt 

                                           
4 Exempel på detta är Försäkringskassan (se http://www.fk.se ) och CSN, Centrala 
studienämndens webbplats (se http://www.csn.se ) som utöver service via Internet 
också ger service via telefon. 
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klart då en tjänst kan innehålla båda karaktären av vad Statskontoret 
beskriver som informationstjänst respektive e-tjänst. 

I Statskontorets (2004a) genomgång av offentliga webbplatser delas e-
tjänster in i fem kategorier. Utifrån tjänsteinnehåll delas e-tjänsterna in i 
följande kategorier: 

• Blankettservice – möjlighet att ladda ner och skriva ut blanket-
ter.5 

• Online-anmälan - möjlighet att göra ansökningar och registre-
ringar. 

• Personliga tjänster – tillgång till personligt utformade tjänster 
som kräver inloggning. 

• Följa ett ärende - möjlighet att följa handläggningen av ett per-
sonligt insänt ärende. 

• Avancerande interaktiva tjänster - möjlighet att genomföra 
beräkningar, simuleringar och kalkyler samt individuella tester 
och flerdimensionella sökningar. 

 
Vidare kan e-tjänster även innefatta demokratiorienterade tjänster6. 
De avser tjänster som direkt stödjer medborgarnas insyn i och möjlig-
het att delta i den demokratiska processen. Exempel på sådana tjänster 
är diskussionsforum eller röstning via Internet. 

Nämnden för elektronisk förvaltning, E-nämnden7 (2004b) definierar 
en e-tjänst som en elektronisk självbetjäningstjänst: 

                                           
5 Blankettservice är något som en majoritet av den offentliga förvaltningen erbjuder 
på sina webbplatser. Huvuddelen av denna blankettservice innebär att en nedladdad 
och för hand ifylld blankett skickas till berörd myndighet i pappersform (Statskon-
toret, 2004a). Då hanteringen inte sker helt elektroniskt är det därför omdiskuterat 
huruvida sådan blankettservice är en e-tjänst eller en informationstjänst. 
6 Tjänster med inriktning på demokrati exemplifieras av tävlingen Guldlänken. Det 
är en årlig tävling som varje år prisar de bästa exemplen på offentliga tjänster på 
Internet, se http://www.guldlanken.se . 
7 E-nämndens verksamhet övergick 1 januari 2006 till Verva, Verket för förvalt-
ningsutveckling, se http://www.verva.se . Det gjorde även e-nämndens möjlighet 
att utfärda såväl bindande föreskrifter som rekommendationer i form av riktlinjer 
och vägledningar. 
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e-tjänst, (Elektronisk) självbetjäningstjänst 

En elektronisk tjänst där användaren kan utföra sina ärenden. En 
tjänst där kommunikation sker elektroniskt mellan t.ex. myndighet 
och privatperson. Tjänsten kan innefatta funktioner för legitimering 
och undertecknande med stöd av en ID-tjänst. 

Nämnden för elektronisk förvaltning, (2004b, s.16) 

d) Säkerhetslösning 
E-nämndens definition grundar sig på hur en av de största myndighe-
terna Skatteverket definierar e-tjänster (Skatteverket, 2003). Skattever-
ket begränsar sig till enbart kalla tjänster som kräver inloggning och 
personlig säkerhetslösning för e-tjänster8. Andra tjänster kallas istället 
självbetjäningstjänster.   

2.1.3 Effektivitetsvinster uppstår genom ökad användning 
2004 gjordes över en miljon skattedeklarationer via telefon, SMS eller 
Internet. Det motsvarade ca 14 % av alla deklarationer. Av dessa gjor-
des 66% via Skatteverkets webbplats. Varje deklaration utförd via In-
ternet innebar för Skatteverket en besparing på 12 kronor per deklara-
tion jämfört med en inlämnad pappersdeklaration (Svenska Dagbladet, 
2004-05-03). 

För att man ska uppnå effektivitetsvinster med satsningen på elektro-
nisk medborgarservice krävs att fler medborgare nyttjar dessa kanaler 
(Riksrevisionsverket, 2003). För att få flera medborgare att använda de 
elektroniska tjänsterna krävs att det blir mer attraktivt att använda dem i 
form av en bättre och enklare service. Den service som ges via Internet 
bygger till stor del på självbetjäning. Det ställer krav på att dessa tjänster 
och den informationen är utformad på ett sådant sätt att medborgarna 
kan och anser det är motiverat att använda den kontaktkanalen. Därför 
krävs en tydlig användarcentrering i utvecklingen av den offentliga sek-
torns webbplatser och e-tjänster (Riksrevisionsverket, 2003; Statskonto-
ret, 2003a). 

 

                                           
8 Exempel på e-tjänster: administrera skattekonto och inkomstdeklaration. Exempel 
på självbetjäningstjänster: beställning av blanketter och intyg; interaktiva beräknings-
tjänster. Se http://www.skatteverket.se . 
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2.2 Offentliga webbplatser ur tre perspektiv 
I syfte att följa upp och utvärdera utvecklingen av myndigheternas 
webbplatser och tjänster genomför bland andra Statskontoret (2004a) 
regelbundet undersökningar av dessa. Undersökningarna genomförs 
uteslutande som kvantitativa mätningar av hur användandet av myndig-
heternas webbplatser ser ut, till exempel genom enkäter. Riksrevisions-
verket, RRV (2003) och Post- och Telestyrelsen, PTS (2004) har grans-
kat de statliga myndigheterna ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

2.2.1 Myndighetsperspektiv 
Enligt Statskontorets undersökning ”E-tjänster på myndigheters webb-
platser” (2004a) gav så gott som alla de statliga myndigheterna våren 
2004 information om sin verksamhet och någon form av blankettservi-
ce. Vidare konstateras att ungefär hälften av myndigheterna erbjuder 
mer interaktiva tjänster som beräkningar, simuleringar och tester. Yt-
terst få myndigheter erbjöd tjänster där endast en myndighetskontakt 
krävdes oavsett om flera myndigheter var delaktiga i ärendet. För att en 
bredare utveckling av tjänster ska ta fart krävs enligt Statskontoret 
(Öppna system, 2004) standarder för säker elektronisk identifiering, 
ansvarsfördelning samt fungerande informationsutbyte mellan olika 
system. 

Tidningarna ComputerSweden och KommunAktuellt (2004) menar i 
”IT i offentlig sektor” att den kommunala utvecklingen av e-tjänster har 
gått långsamt. De kommuner som lyckats nå ut med sina e-tjänster har 
satsat på enklare tjänster. Vanliga tjänster är blankettservice, kartfunk-
tioner, evenemangsguider och tjänster kopplade till skolverksamhet. 
Vidare konstateras att få kommuner har lyckats i tillgänglighetsfrågor. 

Kommuner och landsting har i större utsträckning än statliga myndig-
heter satsat på webbplatser där medborgarna har möjlighet att delta 
med synpunkter på verksamheten (Statskontoret, 2004c). 

2.2.2 Användningsperspektiv 
Enligt rapporten ”Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden” (Reger-
ingskansliet, 2003a) finns det tre huvudfaktorer som avgör om man an-
vänder Internet eller inte: 

• Utbildningsnivå. Högutbildade har tillgång till och använder 
Internet i större utsträckning än personer med låg utbildning 
(Regeringskansliet, 2003a). 

• Arbete. Inkomster från arbete i kombination med utbildning ger 
en bättre ekonomi som ger möjligheter till att skaffa Internet och 
dator, men också ett sätt att komma i kontakt med och få kom-
petens att använda IT (Regeringskansliet, 2003a). 
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• Bredband. Personer med tillgång till bredband använder Inter-
net mer än personer med modem. (World Internet Institute, 
WII, 2002). 

 
Sverige anses internationellt sett ha en hög mognad när det gäller såväl 
tillgång som användning av Internet. Genom åtgärder som hemdatorre-
formen på 1990-talet har allt fler svenskar fått ekonomisk möjlighet att 
skaffa dator till hemmet (Regeringskansliet, 2003b). 

Användning av offentliga webbplatser 
Statskontorets undersökning ”Användning och omdömen - Internetan-
vändare om den offentliga sektorns webbplatser hösten 2003” (2003b) 
redovisar vad medborgarna gjorde på de offentliga webbplatserna, vad 
de var nöjda eller missnöjda med, önskemål om tjänsteutveckling, etc. 
Vilka behov eller problem som kan finnas vid själva användningen un-
dersöktes inte. Undersökningen baserades på enkäter med fasta svarsal-
ternativ. 

Statskontoret (2003b) konstaterar att under en tremånadersperiod hös-
ten 2003 besöktes den offentliga sektorns webbplatser av 69 % av alla 
aktiva Internetanvändare. Jämfört med tidigare undersökningar hade 
antalet besökare ökat. Kontakten skedde uteslutande från hemmet. Of-
fentliga webbplatser besöktes i jämn ström mellan klockan 9 och 21 
under alla veckodagar, bortsett från lördagar. Ungefär hälften av alla 
Internetanvändare i Sverige hade någon gång skickat e-post till någon 
myndighet. 

Högutbildade personer använde statliga och kommunala webbplatser i 
större utsträckning än lågutbildade. De vanligaste tjänsterna som utnytt-
jades på statliga myndigheterna var tjänster som att beräkna skatt, få 
väderprognos eller söka jobb. 

Ju högre grad av Internetvana en användare hade desto vanligare var 
det att denne också använde e-tjänster. Internetvanan baserades på hur 
ofta man utfört en rad olika transaktioner via Internet. Det finns också 
ett samband mellan kunskap om hur offentlig förvaltning fungerar och 
förtroendet för förvaltningen. Kunskapsnivån påverkade också hur 
nöjda olika grupper var med offentliga webbplatser. Kunskapen om 
den offentliga sektorn mättes genom självskattning. 

Lågutbildade personer med liten kunskap om offentlig förvaltning ef-
terfrågade överskådligare information på webbplatserna i större ut-
sträckning än högutbildade. Högutbildade efterfrågade mer detaljerad 
och uttömmande information. Personer med god Internetvana var mer 
än andra angelägna om en ökad insyn för att kunna följa hanteringen av 
sina ärenden. Enligt undersökningen var användarna överlag nöjda med 
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hur användningen av olika grupper av tjänster fungerat. Dock önskades 
en förbättrad möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. 

Inställning till att använda Internet för myndighetskontakt 
SIFO redovisar i sin undersökning ”E-government” (2002) inställning-
en till att använda Internet för kontakt med myndigheter, landsting och 
kommuner. Där pekar man på de två enskilt viktigaste anledningarna till 
att använda Internet som kanal för myndighetskontakt var: 

• tidsvinst 
• tillgång till servicen dygnet runt. 

 
Denna SIFO-undersökning (2002) baserades på en telefonenkät med 
fasta svarsalternativ och resultaten segmenterades utifrån kön, ålder och 
tillgång till Internet. 80-90% av de med tillgång till Internet ansåg det 
viktigt eller ganska viktigt att offentliga webbplatser ska vara: 

• lätta att använda 
• driftsäkra 
• värna om personlig integritet 
• ge snabba svar vid e-postkontakt. 

 
Av alla tillfrågade i SIFOs undersökning (2002) upplevde en tredjedel 
att det var krångligt eller ganska krångligt att: 

• få svar på frågor 
• göra ansökningar eller andra ärenden vid kontakt med sin kom-

mun, landsting och de statliga myndigheterna. 

2.2.3 Tillgänglighetsperspektiv 
För att redogöra för hur arbetet med en förbättrad tillgänglighet fort-
skrider vid förverkligandet av visionen om 24-timmarsmyndigheten be-
hövs här klargöranden om vad som menas med tillgänglighet. PTS 
(2003) beskriver ett tillgängligt samhälle som: ett samhälle där alla med-
borgare kan vara delaktiga, oavsett eventuella funktionshinder.  

Enligt PTS (2003) handlar tillgänglighetsbegreppet om tillgänglighet till 
fysisk miljö och till informations- och kommunikationstjänster. Till-
gängligheten till det senare kan delas upp i två kategorier: 

• Tillgång till tekniken för att utnyttja tjänsterna. Det vill säga 
att ha tillgång till dator och Internet (HI, 2002). 

• Tillgängligt informationsinnehåll i tjänsterna (PTS, 2003). 
Att information är presenterad på ett sådant sätt att alla oavsett 
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ålder, funktionshinder, kulturell eller etnisk bakgrund ska kunna 
ta del av den. 

 
Tillgång till fysiska miljöer handlar om att det ska vara möjligt att röra 
sig på arbetsplatser, hemmiljöer och offentliga platser oavsett funk-
tionshinder. Denna uppsats rör främst tillgängligheten hos information. 

Äldres tillgång till teknik och information 
Personer över 65 år utgör en växande andel av befolkningen i Sverige. 
2003 motsvarade gruppen 17 % procent av Sveriges befolkning (SCB, 
2004b) Enligt World Internet Institute, WII (2004) är personer över 65 
år den grupp medborgare som har lägst tillgång till dator och Internet i 
hemmet, 26 %. Tillgången till Internet ökar dock i gruppen. För perso-
ner över 55 år var tillgången vi samma tidpunkt 42%. SCB (2004) redo-
visar liknande siffror.  

Gruppen äldre är heterogen sett till förutsättningar och kompetens att 
använda IT. Tidigare utbildning och arbete är två faktorer som påverkar 
detta. Högutbildade och de som kommit i kontakt med datorer och In-
ternet under sitt arbetsliv har oftare tillgång till och högre kompetens 
att använda Internet som pensionärer än personer med låg utbildning 
och personer som inte använt datorer i sina tidigare arbeten. 

Samtidigt pekas vissa behov ut som utmärkande för gruppen (RRV, 
2003). Åldersrelaterade funktionsnedsättningar som nedsatt syn och 
försämrad rörlighet kan leda till svårigheter att läsa text på skärm och 
att använda datormus. En del av de behov som dessa funktionsnedsätt-
ningar ger upphov till kan tillgodoses om man följer riktlinjer för till-
gänglighet (RRV, 2003). Äldre identifierar sällan sig själva som funk-
tionshindrade. 

Funktionshindrades tillgång till teknik och information 
Som siffrorna i ovanstående avsnitt visar är tillgången till och använd-
ningen av datorer och Internet bland äldre personer generellt sett lägre 
än hos resten av befolkningen. Medelåldern bland funktionshindrade är 
högre än för befolkningen i genomsnitt (HI, 2002) och det bidrar till att 
tillgången till och användning av dator och Internet är lägre bland funk-
tionshindrade. 
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Grupp Tillgång till 
dator i hemmet 

Tillgång till 
Internet i hemmet

Ej funktionshindrade 76,8 % 66,2 % 
Någon funktionsnedsättning 
(faktisk andel) 

48,6 % 38,1 % 

Någon funktionsnedsättning 
(åldersstandardiserad andel) 

68,6 % 54,6 % 

Tabell 2: Tillgång till dator och Internet i hemmet åren 2000-2001. Faktiska och åldersstandar-
diserade andelar i befolkningen 16-84 år. (HI, 2002) 

För att grupperna i Tabell 2 ska vara jämförbara används åldersstandar-
diserade andelar. Då blir skillnaden i tillgång till dator 8 procent och 
tillgång till Internet nästan 12 procent. 

Av personerna med tillgång till Internet i hemmet (se Tabell 2) använde 
84,5 % av de ej funktionshindrade Internet. Endast 76,4 % av perso-
nerna med någon funktionsnedsättning och tillgång till Internet använ-
de Internet (HI, 20029). En skillnad på 8 procent som tyder på att funk-
tionshindrade med tillgång till Internet i lägre utsträckning använder 
Internet än motsvarande grupp utan funktionshinder. 

Att kunna ha tillgång till information och service i samhället ger för 
många funktionshindrade ökad självständighet och delaktighet i samhäl-
let (Grimaldi & Goette, 1999). Funktionshindrade utnyttjar i större ut-
sträckning än icke-funktionshindrade möjligheten att köpa varor via 
Internet (Internetworld, 2004). 

Enligt Regeringskansliet (2003a) finns två huvudsakliga hinder som be-
höver åtgärdas för att skillnaderna i tillgång och användning ska minska: 

• Att skapa bättre möjligheter för funktionshindrade att få arbete 
och positioner i samhället och därmed bättre ekonomi. 

• Att tillgängligheten på webbplatser förbättras. 

Behov av standarder och riktlinjer 
Tillgängligheten på webbplatser kan förbättras om riktlinjer för tillgäng-
lighet följs vid utvecklingsarbete. Personer som arbetar med att utveckla 
webbplatser behöver utbildas i tillgänglighet (Regeringskansliet 2003a).  

Personer med funktionshinder har inte alltid samma fysiska och kogni-
tiva förutsättningar som personer utan funktionshinder avseende att 
                                           
9 Observera att HI inte anger om dessa siffror är åldersstandardiserade eller ej. 
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använda och ta till sig informationen på Internet (RRV, 2003). Detta 
gör att många funktionshindrade behöver olika hjälpmedel för att kun-
na använda dator och Internet. Olika funktionshinder leder till olika 
behov för hur informationen behöver struktureras och presenteras. 

Blinda personer behöver all relevant information presenterad i textfor-
mat så att deras hjälpmedel kan tolka den (PTS, 2004). Personer med 
kognitiva funktionshinder kan istället ha större nytta av information i 
form av ljud, bild och/eller video (Regeringskansliet, 2003a). Dyslekti-
ker i sin tur har ofta ett större behov av välstrukturerade och välskrivna 
texter samt möjligheter till individuell anpassning av layouten på texter-
na (LO, 2003). Personer med rörelsehinder kan ha svårt att ge kom-
mandon till datorn via interaktionstekniker som tangentbord och da-
tormus (PTS, 2004). För att olika hjälpmedel ska kunna tolka informa-
tion krävs det att presentationen av informationen följer standarder och 
riktlinjer. 

Web Accessibility Initiative (WAI)10 är en arbetsgrupp under standardi-
seringsorganisationen World Wide Web Consortium (W3C) som har 
arbetat fram internationella riktlinjer för hur tillgängliga webbplatser ska 
utformas11. Flera av riktlinjerna underlättar inte bara för funktionshind-
rade utan även för behov förknippade med äldre användare (RRV, 
2003). 

WAIs riktlinjer har dock kritiserats av delar av handikapprörelsen för 
att vara alltför inriktade på synskadades behov (RRV, 2003). Vidare har 
de kritiserats för att vara svårtolkade (PTS, 2004) För att tillgodose till-
gängligheten på offentliga webbplatser har WAIs riktlinjer legat till 
grund för vägledningar från Nämnden för elektronisk förvaltning 
(2004a) och Handikappombudsmannen (2003). 

2.3 Granskningar av användbarheten och tillgäng-
ligheten på offentliga webbplatser 

Till skillnad från till exempel Tyskland och USA har Sverige inte stiftat 
lagar om att riktlinjer för tillgänglighet ska följas (RRV, 2003; Reger-
ingskansliet 2003a). Istället är riktlinjerna rekommendationer med möj-
lighet att bli bindande föreskrifter som svenska myndigheter måste föl-
ja. EU antog 2002 en resolution om tillgängligheten hos offentliga 
webbplatser som innebär att samtliga svenska myndigheters webbplat-
                                           
10 Se http://www.w3.org/WAI

11 WAIs riktlinjer finns översatta till svenska på: 
http://w3c.sics.se/resources/office/translations/wai-webcontent-se.html
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ser ska vara tillgängliga för funktionshindrade senast 2010 (Europeiska 
rådet, 2002). 

2.3.1 RRV: Ett informationssamhälle för alla? 
Riksrevisionsverket (2003) har granskat 92 statliga myndigheter och 
konstaterar att det finns stora brister i myndigheternas arbeta med att 
leva upp till WAIs riktlinjer och målsättningen att offentliga webbplat-
ser ska vara tillgängliga för alla medborgare. RRV lyfter fram funk-
tionshindrade, invandrare och äldre som tre grupper med särskilda be-
hov som sällan tillgodoses vid utveckling av webbplatser. 

Rapporten hävdar att bristen på enhetlighet mellan statliga webbplatser 
också försämrar möjligheterna för personer med särskilda behov att 
använda webbplatserna då dessa oftare än andra grupper har behov av 
att känna igen sig. 

Den huvudsakliga slutsatsen i RRVs granskning (2003) är att det inte 
satsats tillräckligt med resurser på användbarhet och tillgänglighet vid 
utformningen av offentliga webbplatser. Fokus vid utvecklingen har 
istället främst varit på teknisk funktionalitet och innehåll. Den bristande 
användbarheten och tillgängligheten har lett till att stora grupper av 
medborgare inte utnyttjar tjänsterna som erbjuds via elektroniska kana-
ler. Följden har många gånger blivit att besparingsmöjligheterna med 
effektiviseringen har uteblivit. 

Några av de åtgärder som RRV (2003) föreslår är: 

• Att det strategiska arbetet genomsyras av ett användarcentrerat 
synsätt. 

• Att tydligare krav på användbarhet och tillgänglighet ställs på 
myndigheternas webbplatser . 

• En central servicefunktion dit myndigheter kan vända sig för att 
få stöd i sitt arbete med förbättrad användbarhet och tillgänglig-
het. Särskilt myndigheter med knappa resurser i dessa frågor. 

2.3.2 PTS: Tillgängligheten hos samhällsviktiga tjänster 
Post- och telestyrelsens granskning ”Är samhällsviktiga tjänster på In-
ternet tillgängliga för personer med funktionshinder?” (2004) undersö-
ker hur ett urval av tjänster på Internet hämtade från såväl privat som 
offentlig sektor uppfyller WAIs riktlinjer för tillgängliga webbplatser. 

Granskningen baserades huvudsakligen på en användbarhetsutvärde-
ring med tillgänglighetsfokus. Deltagare från ett urval av grupper med 
funktionshinder deltog genom att utifrån en webbenkät med steg-för-
steg anvisningar använda en rad tjänster på Internet. Tjänsterna gällde 
sökning av information samt genomförande av transaktioner på Inter-
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net. Synpunkter på eventuella problem som uppstod vid användningen 
lämnades via webbformulär. Utöver användbarhetsutvärdering genom-
fördes även tre andra utvärderingsmoment: en expertutvärdering; en 
automatiserad testning av tillgängligheten samt en enkät med handi-
kapporganisationer. 

De sammanvägda resultaten från utvärderingarna visade att tillgänglig-
heten hos samhällsviktiga tjänster är bristfällig. Felaktiga val vid ut-
formningen av tjänsterna gav upphov till problem för många funk-
tionshindrade. Bristfälliga kunskaper om riktlinjer för tillgängliga webb-
platser samt hur dessa ska tillämpas anses vara den viktigaste orsaken 
till den bristande tillgängligheten. WAI:s riktlinjer uppfattas enligt PTS 
granskning av många som problematiska att förstå och tillämpa.  

2.4 Användare av offentliga webbplatser 
Ett sätt att stödja myndigheternas arbete med att öka användarcentre-
ringen har varit att genomföra kartläggningar av användarna av offent-
liga webbplatser.  

2.4.1 Livstilssegmentering 
Ett försök till kartläggning av vilka användarna av offentliga webbplas-
ter är har gjorts genom en ”livsstilssegmentering” av medborgare base-
rade på SIFO Orvestos demografiska segmentering (Statskontoret, 
2004c). Statskontoret lyfter där fram fem användarprofiler: 

• använder inte Internet 
• använder Internet men ej offentliga sektorns webbplatser 
• besöker myndigheters webbplatser 
• besöker sitt landstings webbplats 
• besöker sin kommuns webbplats. 

 
Profilerna delades in utifrån variablerna kön, ålder, utbildningsnivå, ål-
der på barn, hushållsstorlek, kommunstorlek, medievanor, frekvens och 
besök vid Internetanvändning. Ett exempel på profil hämtad ur Stats-
kontorets undersökning (2004c) är den typiske besökaren på myn-
digheters webbplatser. En användare som har följande karaktäristika: 

• 20-39 år 
• Ogift med eget boende, eller sammanboende 
• ”Ung och fri”, eller har barn i skolåldern 
• Gymnasieutbildad, Högskoleutbildad 
• Hyreslägenhet, ofta i Stockholm 
• Tre eller fler personer i hushållet 
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• Har chefsbefattning och personalansvar 
• Dator med bredbandsuppkoppling, både hemma och på arbetet 
• Sköter bankärenden via Internet ofta 
• Jobbar hemifrån ofta 
• Tillgång till mobiltelefon och kopplar ibland upp sig mot Inter-

net via mobilen 
• Började använda Internet 1999 eller tidigare 
• Använder Internet aktivt, flera gånger per dag, både hemifrån 

och från arbetet och gör det mesta på Internet, bland annat kö-
per varor 

 
Variabler som användningsbeteende, preferenser, motiv för använd-
ning, behov och eventuella funktionshinder tas dock inte upp. 

2.4.2 Personas-projektet 
Med utgångspunkt i EU:s resolution (Europeiska rådet, 2002) och kriti-
ken från RRV(2003) och PTS(2004) behöver svenska myndigheter öka 
sin kompetens och ansträngningar att göra sina webbplatser mer till-
gängliga om detta ska vara genomfört före 2010. 

I en enkät 2003 till de då ca 600 medlemmarna i Nätverket 24-
timmarswebben12 fann Statskontoret att det finns en stor efterfrågan på 
ökad kunskap om användbarhet, tillgänglighet och målgruppsarbete. 

Som ett led i sitt uppdrag att främja utvecklingen av den elektroniska 
förvaltningen beslöt Statskontoret att undersöka om metoden personas 
kan användas som en återanvändbar analys av målgrupperna för offent-
liga webbplatser. 

Statskontoret ville göra beställare av offentliga e-tjänster mer medvetna 
om vilka slutanvändarna är och vilka behov de har. Med utgångspunkt i 
efterfrågan på ökad kunskap om användbarhet, tillgänglighet och mål-
gruppsarbete ansågs det lämpligt att analysera och sprida kunskap och 
förståelse om grupper av användare som beställare och utvecklare av 
offentliga e-tjänster förväntades ha liten eller ingen kunskap om. Perso-
nas-projektet är en del av det samarbete som Statskontoret har haft 
med Centrum för användarorienterad design, CID13 vid Kungliga Tek-

                                           
12 Nätverket 24-timmarswebben är ett nätverk för personer som arbetar med ut-
veckling av webbplatser i den offentliga sektorn. Medlemsantalet våren 2005 upp-
gick till ca 900. 
13 Se CIDs webbplats, http://cid.nada.kth.se
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niska Högskolan, KTH i Stockholm. Denna magisteruppsats har funge-
rat som en delstudie i Personas-projektet  

Referensgrupp 
För att ha tillgång till ett ”bollplank” för idéer och stöd i planering av 
studien skapades en referensgrupp på tre personer. Gruppen bestod av: 

• Projektledare och användbarhetsspecialist från Statskontoret. 
• IT-konsult med erfarenhet av målgruppsarbete, projektledning, 

webbutveckling. 
• Användbarhetsforskare och IT-konsult med erfarenhet av per-

sonas. 
 
Alla tre var deltog som medlemmar och intressenter i CID. Gruppen 
deltog främst i planering och genomförande av den senare delen av ut-
värderingsfasen (se avsnitt 7.2), samt bidrog med kontakter till lämpliga 
intervjupersoner i förstudien (se avsnitt 6.2). 
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3 Vetenskapligt förhållningssätt och me-
todbakgrund 

I detta kapitel redovisas vilket vetenskaplig förhållningssätt som använts 
för att utvärdera metoden personas. Kapitlet avslutas med en genom-
gång av de tekniker som använts i studien för att samla in och analysera 
data samt utvärdera det sammanställda resultatet. 

Syftet för studien var att utvärdera metoden personas. Vad som skulle 
studeras var alltså till viss del bestämt på förhand, metoden personas. 
Däremot var det inte klart i detalj hur metoden personas skulle utvärde-
ras. Idén om tillvägagångssätt för utvärderingen utvecklades i en förstu-
die (se avsnitt 6.1 och 6.2) och i diskussioner med studiens referens-
grupp (se avsnitt 2.4.2). Genom att ta fram exempel på personas och 
undersöka användningen av dessa sågs möjligheter att kunna besvara 
studiens frågeställningar och utföra uppdraget åt uppdragsgivaren. Val 
av tekniker för insamling, analys och sammanställning av material för ta 
fram dessa exempelpersonas präglades av utgångspunkterna för perso-
nas (se kapitel 4 och 5). 

3.1 Utgångspunkt i skapande och spridande av 
förståelse 

Uppdragsgivaren till utvärderingen av metoden personas ville veta mer 
om möjligheterna och begränsningarna med metoden. Resultatet för-
väntades kunna bli intressant även för andra grupper (se avsnitt 1.3). I 
det perspektivet kändes det angeläget att försöka skapa och sprida för-
ståelse för hur metoden personas kan användas för att beskriva använ-
dare för offentliga e-tjänster. 

3.1.1 Hermeneutik som kunskapsteoretisk grund 
Hermeneutiken lyfter fram förståelsen som kunskapsideal (Johansson, 
1999), vilket stämmer väl överens med den kunskap som eftersträvas 
med personas. Hermeneutiken försöker uppnå förståelse för samman-
hang bakom omedelbara och observerade fenomen (Denzin & Lincoln, 
1994). Hermeneutiken är populär inom samhällsvetenskap och huma-
niora, där studier av personer i sociala sammanhang är vanligt före-
kommande. Ett sätt att uppnå förståelse för en annan människa är att 
försöka tolka hans eller hennes uttalanden och beteenden. 

Hermeneutiken präglas av subjektivism och relativism (Johansson, 
1999). En objektivistisk syn ser verkligheten entydig medan en subjektiv 
syn anser verkligheten vara beroende av betraktaren. Verkligheten blir 
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därigenom mångtydig och relativ. Forskarens tolkning av det studerade 
beror på forskarens förförståelse, situation och kultur. 

Förförståelsen gör att det med ett hermeneutiskt synsätt inte existerar 
förutsättningslösa tolkningsprocesser (Johansson, 1999). Tolkaren av 
ett material har alltid en förförståelse och ett förhållande till studieob-
jektet som präglar tolkningen. I denna studie skapades delar av förförs-
tåelsen genom en förstudie med intervjuer och litteraturgenomgång (se 
avsnitt 6.2), men också av min egen bakgrund inom kognitionsveten-
skap och interaktionsdesign där synen på systemutveckling är starkt 
präglad av användarcentrering. Andra forskare med en annan förförstå-
else skulle förmodligen hitta andra kategorier och mönster i tolkningen 
av datamaterialet från denna studie. 

3.1.2 Explorativ process 
Jag har sedan tidigare ingen erfarenhet av praktisk tillämpning av att 
utvärdera och tillämpa metoden personas, eller studier av grupper med 
särskilda behov som funktionshindrade och äldre. För att kunna för-
medla förståelse kändes det viktigt att först skapa mig en egen förståelse 
för de studerade användargruppernas situation och metodens möjlighe-
ter och begränsningar. 

Med en begränsad domänkunskap gick det inte att på förhand formule-
ra studiens förväntade resultat. Tillsammans med den kvalitativa ut-
gångspunkten fick studien istället en mer explorativ karaktär. En explo-
rativ studie beskrivs av Ely (1993) som en studie där forskaren går in i 
ett sammanhang med en rad frågor istället för med ett svar och där 
möjligheterna att utforska situationer och sammanhang är centrala. Gi-
vet premissen att personas skulle användas har denna studie inte haft en 
fullt ut explorativ utgångspunkt. 

Tidigt i studien uppmärksammades att möjligheterna till utvärdering av 
en traditionell tillämpning av personas (Cooper & Reimann, 2003) stod 
i kontrast till delar av studiens syfte och frågeställningar (se kapitel 1). 
Kontrasten bestod i att personas beskriver sammanställningar av speci-
fika och konkreta användare ur en specifik produkts målgrupp. Den här 
studien syftade däremot till att undersöka hur metoden kunde användas 
för att beskriva målgrupper för en typ av produkter, offentliga e-
tjänster. Detta gav upphov till en process som kan beskrivas som ett 
explorativt utforskande av hur metoden personas kan tillämpas med ut-
gångspunkter som inte är fullt förenliga med existerande metodbeskriv-
ningar. 
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3.1.3 Ansats för kunskapsutveckling 
Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver de olika formerna av kun-
skapsutveckling. En induktiv ansats för kunskapsutveckling är baserad 
på empiri. Slutsatser blir då dragna utifrån studerade fall som tillskrivs 
generell giltighet. Faran med induktion är att felaktiga generella slutsat-
ser kan dras utifrån ett missvisande antal fall14. I motsats till induktio-
nen utgår en deduktiv kunskapsutveckling istället från teorier. Deduk-
tion innebär att generellt giltiga regler utgör förklaringsgrund för enskil-
da fall. Risken med deduktion är att de ”glasögon” som en uppsatt teori 
skapar kan leda till att en studie anpassas till att stämma överens med 
teorin15. En studie som är baserad på den ena av de två olika synsätten 
är sällsynt. Istället är abduktion, en växling mellan empirigrundad och 
teorigrundad kunskapsutveckling ett vanligare sätt att bedriva kun-
skapsutveckling. 

I den inledande förstudien för denna studie samlades både empirigrun-
dat och teorigrundat bakgrundsmaterial in. Detta material låg till grund 
för val av domän, tekniker för datainsamling samt analys och presenta-
tion av resultat. Studien utgick från en teoribildning och metod-
beskrivning av personas, men studiens kunskapsutveckling baserades 
främst på det explorativa arbetet att utvärdera metoden personas ge-
nom ta fram exempel vilkas syften inte till fullt stämde överens med 
teorin. 

En abduktiv ansats ligger därför nära till hands för att beskriva synen på 
kunskapsutvecklingen i denna studie. Kombinationen av den explorati-
va processen att utvärdera metoden personas och en abduktiv kun-
skapsutveckling ledde till en icke-linjär forskningsprocess. 

3.2 Tekniker för datainsamling 
Följande ansatser användes för att samla in data i studien. 

3.2.1 Deltagande observation 
Inom kvalitativ forskning beskrivs ofta deltagande observation som en 
av de vanligaste teknikerna för att samla in data (Ely, 1993). Observa-
tionen består i att på ett uppmärksammat sätt se och lyssna på personen 

                                           
14 Exempel på faran med induktion: Slutsatsen att alla svanar är vita visade sig vara 
falsk då man upptäckte förekomsten av svarta svanar på exempelvis Nya Zeeland. 
15 Exempel på risken med deduktion: Om en forskares hypotes är att vissa skillna-
der förekommer mellan två studerade grupper så riskerar forskaren att koncentrera 
sig så mycket på att se just de skillnaderna att andra aspekter och orsakssamband 
förbises. 
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som deltar i undersökningen. Till skillnad från att bara läsa om företeel-
ser ger egna erfarenheter av att befinna sig i den faktiska situationen 
tillgång till förstahandsdata som är svåra att komma åt på andra sätt 
(Ely, 1993). 

Utifrån syftet med sin undersökning väljer forskaren vilken typ av ob-
servatörsroll som är lämplig att inta (Ely, 1993). Graden av deltagande 
spänner sig från fullt deltagande till tigande observation. I ett fullt del-
tagande lever forskaren i och blir en del av den grupp och miljö som 
studeras. Den andra extremen med minimalt deltagande är då forskaren 
enbart iakttar och lyssnar som en utomstående. Vanligast är studier som 
befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter. 

En observatör påverkar genom sin närvaro den observerade situationen 
och observerade personers uttalanden och handlingar. Medvetenheten 
om att vara observerad gör att de flesta människor reagerar annorlunda 
än i en situation då de inte hade varit observerade (Wilkinsson, 2000). 
Påverkan sker även vid mer passiva observationer då den observerade i 
linje med god forskningsetik bör informeras om att en observation sker. 

Ett naturvetenskapligt forskningsideal förespråkar en objektiv forskare 
som så förutsättningslöst som möjligt prövar hypoteser (Johansson, 
1999). I deltagande observation är en förutsättningslös observation 
omöjlig då observatörens referensramar och förväntningar påverkar vad 
denne medvetet eller omedvetet uppfattar (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Människans perception och kognition gör att en första klassifice-
ring av det insamlade materialet redan vid observationstillfället (Johans-
son, 1999). För att stödja en granskning av undersökningen bör forska-
ren redogöra för sin medvetna förförståelse och påverkan på sin rap-
portering. 

Intervju  
Som en naturlig del av deltagande observation används kvalitativa in-
tervjuer (Kvale, 1997). Syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer 
är ofta att samla in information om hur den intervjuade upplever olika 
situationer. Kvale (1997) beskriver flera typer av intervjutekniker med 
varierande grad av kontroll och flexibilitet. En strukturerad intervju föl-
jer i förväg bestämda frågeformulär och ger minimalt utrymme för flex-
ibilitet, men en grad av hög kontroll. I motsats till detta inleds en 
ostrukturerad intervju med en fråga som leder vidare till ett improvise-
rat samtal där frågorna formuleras efter hand. Intervjun formas då av 
samtalets spontana utveckling. Intervjuns utveckling blir då ibland svår 
att förutsäga och kontrollera. Mellantinget mellan dessa två extremer är 
den halvstrukturerade intervjun där forskaren styr samtalet utifrån i för-
väg bestämda frågor och frågeområden. Den formen ger en kontrolle-
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rad flexibilitet. Inom kvalitativa intervjuer förekommer oftast de två 
senare typerna av intervjuer. 

Då syftet med den kvalitativa intervjun är att få insikt i den intervjuades 
upplevda situation är det viktigt att flexibelt kunna följa ett samtals ut-
veckling. Genom att tillåta omformulering av frågor, ändrad frågeföljd 
och improviserade följdfrågor utifrån de i förväg uppsatta frågeområ-
dena ökar chanserna att bredda och fördjupa förståelsen. Flexibiliteten 
följer det naturliga sättet för människor att samtala (Clark, 1996). Clark 
menar att ett naturligt samtal byggs upp genom gemensam dialog. Om 
intervjupersonen känner att intervjusituationen känns naturlig och av-
slappnad ökar möjligheterna till en innehållsrik och givande intervju. 

Enligt Kvale (1997) kan intervjuer antingen ha ett explorativt syfte eller 
vara ett sätt att pröva hypoteser. Explorativa intervjuer är vanligare vid 
kartläggningar eller vid studier av sammansatta problem. Hypotesprö-
vande intervjuer tenderar att vara mer strukturerade och används ofta 
för att kunna jämföra olika grupper av respondenter. 

Observation 
Det går inte att garantera att användare är fullt medvetna om eller har 
möjlighet att verbalisera alla delar av den interaktion som sker mellan 
dem och ett IT-system (Pinker, 1999). Validiteten i sådan introspektion 
är låg (Breakwell et al, 2000). Därför behöver intervjuer om användning 
av IT-system kompletteras med observationer av användarnas interak-
tion med systemet. Observationen skapar dock ingen given förståelse 
för motiven bakom användarnas handlingar och strategier. 

3.2.2 Tänka högt 
En metod för att komma närmare en sådan förståelse är att be använ-
darna tänka högt (Nielsen, 1993), att uppmana observerade användare 
att verbalisera sina tankar när de interagerar med ett system. Syftet med 
metoden är att samla in information om hur användarna upplever ett 
system och sedan tolka deras kommentarer och användningsbeteende. 
Metoden kan användas för utvärdering av såväl enkla prototyper som 
färdiga system (Faulkner, 2000). 

Svårigheterna med metoden kan vara att få användarna att komma 
igång och känna sig bekväma med att verbalisera sina tankar och hand-
lingar. Om en användare inte känner sig bekväm med förfarandet finns 
en risk att verbalisering påverkar användandet så att det blir onaturligt 
(Faulkner, 2000). Till exempel att användaren upplever situationen som 
pinsam eller att en interaktion avbryts för att användaren vill kommen-
tera vad som just inträffat eller vad han eller hon tänkte på. Att verbali-
sera sina handlingar riskerar också att öka det upplevda kravet på pre-
station som observerade användare kan känna. Det är därför viktigt att 
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tydliggöra att det är systemet och inte användaren som utvärderas. Om 
användaren känner sig bekväm med observatörens närvaro och upple-
ver ett ömsesidigt förtroende ökar sannolikheten för att tänka högt 
fungerar bra som teknik för datainsamling (Faulkner, 2000). 

3.2.3 Kollaborativ utvärdering  
Kollaborativ utvärdering (Monk et al., 1993) är en vidareutveckling av 
tänka högt. Genom att låta deltagare och intervjuare i större utsträck-
ning än i en ”tänka högt”-studie utvärdera ett system tillsammans så 
skapas en mer kollaborativ stämning som minskar risken för använda-
ren ska uppleva situationen som onaturlig (Faulkner, 2000).  

Genom att betona att det är systemet och inte deltagaren som utvärde-
ras, samt tillåta att interaktionen får ta tid och innehålla felhandlingar 
ges bättre möjligheter att få användaren att inte känna krav på presta-
tion (Monk et al, 1993). Intervjuaren bryter in med frågor som ”Vad vill 
du göra nu?”, ”Vad har systemet gjort nu?” och ”Vad förväntade du 
dig?”, men undviker att svara direkt på användarens eventuella frågor 
om deltagarens prestation eller systemet. Användarens problem och 
svårigheter ses som något positivt och får deltagaren att känna sig mer 
delaktig i processen att förbättra systemet. Oväntade beteenden och 
kommentarer om ett system ses som symptom på möjliga användbar-
hetsproblem. Till exempel att deltagaren börjar använda delar av ett 
system som inte är kopplade till uppgiften. 

Deltagaren arbetar sig genom en rad uppgifter som intervjuaren har 
förutbestämt och specificerat, till exempel ”se efter om butiken har ski-
van x med artisten NN”. Insamlat material delas in i oväntade beteen-
den och kommentarer på det utvärderade systemet som sedan ligger till 
grund för omdesign utvärderade av prototyp och av färdiga system 
(Monk et al, 1993).  

3.2.4 Kontextuell intervju 
Tekniken är en del av kontextuell design. Med rötter i ett etnografiskt 
perspektiv beskriver Beyer och Holtzblatt (1998) kontextuella intervjuer 
som intervjuer som sker på plats där användningen sker, till exempel på 
en användares arbetsplats. Användarna observeras och intervjuas när de 
utför vardagliga aktiviteter och interagerar med de artefakter som om-
ger dem. Intervjuerna syftar till att kartlägga grundläggande principer 
och koncept som kan beskriva användningen. Kontextuella intervjuer 
utgår från frågeområden snarare än specificerade frågeformulär. Analy-
sen av en kontextuell intervju baseras på tolkning. Denna tolkning bör 
stämmas av med personen som blir intervjuad.  
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En kontextuell intervju innefattar ofta de ovan beskrivna metoderna 
deltagande design och tänka högt. För en bakgrund till metoden se av-
snitt 4.5. 

3.2.5 Enkät 
Enkäter är ett instrument för att på ett strukturerat sätt, skriftligen sam-
la in data. Något förenklat är enkäter strukturerade intervjuer i skriven 
form. Vid tillfällen där det finns ett behov av att snabbt sätta upp, 
genomföra, analysera och rapportera en undersökning är enkäter att 
föredra framför intervjuer (Kvale, 1997). Enkäter är även lämpliga om 
man vill få in svar från en större population. Även om enkäter kan in-
nehålla öppna frågor så är det svårt att uppnå dynamiken som erbjuds i 
en intervju. Svarsfrekvensen i enkätundersökningar är generellt sett låg 
och kan därför medföra problem med generaliserbarhet. Enkäter i form 
ett utskick kräver ofta påminnelser för att få in svar. Snabbheten som 
Kvale (1997) beskriver förutsätter att populationen inte är för stor och 
att analysen av det insamlade materialet är förberett. 

3.2.6 Fokusgrupp 
Millward (2000) beskriver fokusgrupp som en ansats för att samla in 
synpunkter från flera personer på en gång och samtidigt utnyttja dyna-
miken i gemensamma diskussioner. Fokusgrupp är en form av gruppin-
tervju som är vanlig vid exempelvis utvärderingar och målgruppsstudi-
er. En fokusgrupp utgår från en rad frågor som en diskussionsledare 
har ställt upp i förväg. Genom att utgå från en uppsättning frågor, fo-
kusområden styr och stimulerar diskussionsledaren den gemensamma 
diskussionen. Fokusområdena kompletteras med följdfrågor. Det är 
viktigt att skapa en balans mellan fokuserad och fri diskussion. För att 
fullt ut kunna koncentrera sig på gruppdiskussionen samt för att kunna 
få en trovärdigare tolkning av det insamlade materialet bör en fokus-
grupp ha minst en observatör som enbart lyssnar och för anteckningar. 

Cooper och Reimann (2003) belyser risker med fokusgrupp, att grup-
pens uttalanden kan gå mot konsensus och att varierande åsikter under-
trycks. 

3.3 Tekniker för analys av insamlade data 
För att inom rimlig tid skapa en tolkningsbar reda i ett insamlat inter-
vjumaterial behövs strukturerade metoder för att söka resultat (Kvale, 
1997). 

3.3.1 Meningskategorisering av kvalitativa intervjuer 
Kvale (1997) beskriver meningskategorisering som ett sätt att analysera 
intervjuer. Analysmetoden innebär att det insamlade materialet kodas i 
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kategorier. Intervjupersonernas uttalanden sammanfattas i förekomster 
eller skalor. Till exempel att ett fenomen existerar (ja / nej) eller på en 
skala gradera förekomsten av fenomenet. 

Kategorierna kan skapas i förväg eller växa fram under tolkningen. De 
kan komma från teorier om den studerade domänen eller från intervju-
personernas språk och vardag (Kvale, 1997), vilket ligger i linje med en 
abduktiv kunskapsutveckling (se avsnitt 3.1.3). En öppenhet för oförut-
sedda observerade fenomen möjliggör kategorier som ligger bortom 
förförståelse och förberedda kategorier. Beskrivningen av det observe-
rade blir då berikad och skapar ett bättre underlag för förståelse. 

En kategorisering av ett insamlat intervjumaterial skapar överblick och 
struktur (Kvale, 1997). Kategoriseringen gör det möjligt att jämföra 
skillnader i beteende mellan olika grupper av intervjuade. Genom att 
koda ett material i kategorier blir det också möjligt för flera tolkare att 
tolka materialet enligt samma mall och därigenom uppnå en högre reli-
abilitet i den sammantagna tolkningen.  

Meningskategoriseringen stämmer väl överens med identifieringen av 
beteendevariabler och beteendemönster som beskrivs som analysmetod 
för personasframtagning i Cooper och Reimann (2003; se avsnitt 5.2.2). 

3.3.2 Sammanställning av enkäter 
Enkätfrågornas karaktär och antalet respondenter avgör vilka samman-
ställningar som går att göra av enkäterna (Fife-Shaw, 2000). Enkäter 
med öppna svarsalternativ går liksom kvalitativa intervjuer att kategori-
sera utifrån i förväg uppsatta kategorier. För att minska risken för fel-
tolkning kan svaren från enkäter med kända respondenter följas upp 
med klargörande frågor. 

3.3.3 Sammanställning av fokusgrupp 
Fokusgrupp kan ses som en form av gruppintervju där flera observatö-
rer tillsammans skapar sig en gemensam tolkning av vad intervjuperso-
nernas uttalanden och interaktion. Även i detta fall kan meningskatego-
risering genomföras. Millward (2000) föreslår transkribering av insamlat 
material följt av olika former av strukturerad tolkning. Ett sätt att tolka 
materialet är att använda uppställda fokusområden som kategorier att 
sortera materialet utifrån. Något som är jämförbart med den menings-
kategorisering som Kvale (1997) beskriver. Genom att använda sig av 
flera observatörer kan validiteten öka i tolkningen. 

3.4 Triangulering 
För att öka tillförlitligheten av kvalitativa studier används ofta olika 
kombinationer av tekniker och metoder i syfte att skapa ett bredare un-
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derlag för de tolkningar som görs (Janesick, 1994). Genom att använda 
olika källor för att studera ett fenomen sker en datatriangulering, till 
exempel att genomföra en litteraturstudie kombinerat med en intervju-
studie. Användning av flera olika metoder vid datainsamling ger en me-
todtriangulering. En kombination av exempelvis intervju och observa-
tion skapar möjligheter till säkrare slutsatser då de olika metoderna ger 
olika typer av informationsmängder som kompletterar varandra (Alves-
son & Sköldberg, 1994). 

Denzin och Lincoln (1994) menar att triangulering inte är ett valide-
ringsverktyg men ett alternativ till validering. Genom att bredda antalet 
sätt att samla in data och belysa något skapas en bättre grund för tolk-
ning. 
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapitel sätter metoden personas i ett sammanhang genom att be-
skriva hur andra metoder inom användarcentrerad systemutveckling 
(Constatine & Lockwood, 1999; Winograd, 1996) involverar och repre-
senterar användare. Översikten redogör för varför de olika metoderna 
inte är tillräckliga för att beskriva målgrupper på det sätt som personas 
gör.  

Då personas som en del av måldriven design inte har en fast förankring 
i vetenskaplig teori och metod (Pruitt & Grudin, 2003), redogör detta 
kapitel för de metoder och teorier som personas har inspirerats av för 
datainsamling och analys: kontextuell design och kontextuella intervjuer 
(Beyer & Holtzblatt, 1998; Holtzblatt & Jones, 1993) samt scenarioba-
serad design (Carroll, 1999). Därefter beskrivs målgruppsanalys och hur 
sådan används utanför fältet för användarcentrerad systemutveckling. 

Personas som ett sätt att beskriva användare och hur man tar fram per-
sonas redovisas i kapitel 5. 

4.1 Användarcentrerad systemutveckling 
Fram till persondatorernas genombrott på 1980-talet användes de flesta 
IT-systemen av ett fåtal användare med specialistkunskaper. Systemen 
behövde då främst vara effektiva och nyttiga (Winograd, 1996). I da-
gens informationssamhälle är IT-system en viktig del av många verk-
samheter (Castells, 2002) och används av stora grupper på både arbete 
och fritid. Bredare användningsområden och större användargrupper 
har gjort att andra kvaliteter än effektivitet är eftersträvansvärda för IT-
system. Vanor och behov skiljer sig mellan olika användargrupper och 
vad som definierar ett användbart system blir därför heller inte lika en-
tydigt. 

4.1.1 Designorientering 
Terry Winograd är en av personerna bakom en mer designorienterad 
syn på systemutvecklingsprocesser. I antologin ”Bringing design to 
software” (1996) lyfter han med hjälp av rad författare fram argument 
för att fruktbar användarmedverkan kräver andra arbetssätt än traditio-
nell systemutveckling. Med denna syn på systemutveckling förändras 
förhållningssätten från ingenjörstraditioner till en mer designinspirerad 
syn på problemlösning och kravställning. 

Systemutveckling behöver enligt Denning och Dargan (1996) övergå 
från att vara en process där mjukvara skapas utifrån specifikationer till 
att bli en process som skapar system som stödjer de vardagliga sysslor-
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na i en specifik domän. För att göra detta bör varje nytt utvecklingspro-
jekt ses som unikt (Löwgren & Stolterman, 1998). Cooper och Reimann 
(2003) argumenterar för att analyser av en produkts målgrupper och 
användare måste göras för varje specifik produkt. Istället för att sträva 
efter mätbarhet läggs fokus på hur pass väl en produkt kan stödja an-
vändarnas aktiviteter i en specifik användningssituation (Bevan, 1999).  

Enligt Denning och Dargan (1996) är det människorna som agerar i en 
specifik domän som avgör om en produkt är användbar, tillförlitlig och 
pålitlig. Många faktorer som påverkar kvaliteten och användbarheten är 
inte synliga i själva mjukvaran och gränssnittet utan står att finna i det 
sammanhang där användningen sker. För att kunna skapa system med 
bra användbarhet måste utvecklare av IT-system skaffa sig kunskap och 
förståelse för användarnas behov och vanor samt sammanhangen där 
systemen ska användas (Löwgren & Stolterman, 1998). Cooper och 
Reimann (2003) föreslår personas som metod för att åstadkomma detta. 

4.1.2 Användarmedverkan 
Inom användarcentrerad systemutveckling menar många att det är vär-
defullt att låta de tänkta användarna vara delaktiga vid utveckling och i 
synnerhet utvärdering av ett informationssystem (Winograd, 1996). 
Andra hävdar att ett deltagande av slutanvändare delvis kan ersättas av 
expertis med erfarenhet av användares generella behov (Nielsen, 1993). 
Olika inriktningar av användarcentrerad systemutveckling har valt att 
involvera användare i utvecklingsprocessen på olika sätt. Flera av dessa 
inriktningar överlappar varandra och de förekommer också i olika 
blandvarianter. 

4.2 Tidig människa-dator interaktion 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) baserades metodologin inom 
den tidiga forskningen på människa-datorinteraktion (MDI) till stor del 
på experimentell psykologi. Kvantitativa data och statistiska analyser 
stod i fokus. Genom generalisering av kontrollerade experiment på hur 
människor interagerade med datorer hoppades man kunna bygga enkla-
re och mer effektiva gränssnitt. Användarmedverkan skedde genom att 
användare deltog i utvärderingar i laboratoriemiljö. För att få ett prak-
tiskt genomslag av MDI inom systemutveckling ställdes dock högre 
krav på lägre tids- och kostnadsåtgång vid användbarhetsstudierna. Den 
vetenskapliga kritiken mot arbetssättet riktades mot den låga ekologiska 
validiteten. Då användningen var lyft ur sitt sammanhang minskade 
möjligheterna att veta vilken relevans och generaliserbarhet resultaten 
hade. 
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4.3 Användbarhetskonstruktion 
Inom traditionell forskning av människa-datorinteraktion (MDI) defini-
eras ofta användbarhet som ett mått på hur pass lätt ett system är att 
lära sig, hur effektivt, säkert och ändamålsenligt det är samt hur det sva-
rar mot användarens attityder gentemot systemet (Faulkner, 2000; Niel-
sen, 1993; Preece et al, 1994). Genom att fokusera mer på att skaffa sig 
en tillräckligt god bild av användningen snarare än att fastställa statistisk 
information om användning, växte användbarhetskonstruktion (engels-
ka usability engineering) fram som en utveckling av den experimentella 
MDI:n. Synsättet kombinerade den tidigare metodologin med en ingen-
jörsmässig syn på utvecklingsarbete.  

Användbarheten och kvaliteten hos ett tänkt system definieras genom 
att fastställa kvantitativt mätbara användbarhetsmål och/eller utifrån 
generella användbarhetskriterier. De tre vanligast förekommande upp-
sättningarna av sådana kriterier (också kallade tumregler, heuristiker och 
designprinciper) tillskrivs Ben Schneiderman (1992), Jakob Nielsen 
(1993) och Donald Norman (1998). Kriterierna kretsar kring att mäta 
hur pass effektivt och flexibelt ett system är, hur lätt det är att lära dig 
det och hur testanvändare subjektivt skattar vad de tycker om systemet. 
Andra kriterier som är vanliga är testanvändarnas tidsåtgång, vilka och 
hur många fel de gör, samt deras behov av hjälp. 

Fokus ligger på att fånga användningen genom mätbara variabler. Pro-
blem härleds i de flesta fallen till användargränssnittet och inte till an-
vändningssituationen i sin helhet. Fokus ligger på interaktionsmomentet 
mellan människa och dator snarare än på att förstå och utforska hela 
användningssituationen och det sociala sammanhang som användarna 
verkar i. 

4.3.1 Utvärdering genom användarmedverkan 
Mätningarna av användandet sker vanligtvis genom att utvärdera olika 
versioner av systemet med användare i en kontrollerad miljö. En annan 
vanligt förekommande mätmetod är heuristiska utvärderingar eller ex-
pertutvärderingar där ett fåtal användbarhetsexperter eller utvecklare 
utan användarmedverkan värderar ett system utifrån uppsatta kriterier 
(Nielsen, 1993). 

Synsättet har fått stort genomslag på grund av att mätbarheten passar 
väl in i specifikationsdrivna systemutvecklingsprocesser. Projekt som 
drivs på detta sätt kan uppvisa framgång enbart om kriterierna är mät-
bara (Löwgren & Stolterman, 1998). Moderna varianter av användbar-
hetskonstruktion passar väl in i iterativa utvecklingsprocesser där nya 
versioner av en produkt kontinuerligt utvärderas och omarbetas (Preece 
et al, 2002).  
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4.3.2 Ensidigt fokus på mätbara och generella kvaliteter 
En vanlig kritik mot synsättet har varit att det finns risker med att en-
bart uppfylla enkelt mätbara kvaliteter hos ett system. Det är inte säkert 
att de uppsatta kriterierna fångar alla relevanta eller viktiga aspekter av 
ett systems användbarhet, till exempel hur användningen upplevs eller 
hur ändamålsenligt systemet är. Användarnas behov, vanor, attityder, 
etc. hamnar i skymundan. Ett system kan uppfylla många tänkbara an-
vändbarhetskriterier utan att vara meningsfullt att använda (Whiteside 
& Wixon, 1987). Generella kriterier ger grundläggande checklistor för 
användbarhetsarbete men räcker i sig inte för att garantera god använd-
barhet för specifika produkter (Nämnden för elektronisk förvaltning 
2004a). 

4.4 Deltagande design  
Ett mer uttalat sätt att involvera användare i utvecklingsprocessen är 
deltagande design (engelska participatory design). Deltagande design är ett 
synsätt snarare en enskild teknik eller metod. Synsättet har sin grund i 
skandinaviska forskningsprojekt på 1970-talet där arbetstagare var del-
aktiga i utvecklingen av nya arbetsformer (Ehn, 1988; Greenbaum & 
Kyng, 1991; Namioka & Rao, 1996; Schuler & Namioka, 1993). 

4.4.1 Användarmedverkan genom kontinuerlig dialog 
Enligt Namioka och Rao (1996) är användarinflytandet starkt inom del-
tagande design. Användarna, praktikerna inom en given domän ses som 
de som är bäst lämpade att avgöra hur deras arbete är och kan förbätt-
ras. Genom en kontinuerlig och nära dialog med utvecklarna skapas ett 
ömsesidigt lärande mellan utvecklare och användarna. Utvecklarna lär 
sig förstå domänen och användarna lär sig vilka nya möjligheter som 
tekniken kan erbjuda. 

Överföringen av procedurell kunskap om domänen och människans 
skapande av rutiner som är knutna till en specifik praktik anses vara av 
stor betydelse (Greenbaum & Kyng, 1991; Löwgren & Stolterman, 
1998). I tidiga systemutvecklingsansatser sågs IT-system som isolerade 
delar av en verksamhet. Deltagande design präglas av en helhetssyn där 
IT-system betraktas som delar av en större arbetsplatskontext (Löwgren 
& Stolterman, 1998). Enligt Kuhn (1996) lyfter deltagande design fram 
demokratiaspekter av användbarhet och förändrar synen på vem som är 
expert och vem som är novis i ett utvecklingsprojekt. 

4.4.2 Fokus på arbetsroller, tidskrävande och kostsamt 
Deltagande eller kooperativa designtekniker har visat sig framgångsrika 
vid utveckling av interna system eller i specialiserade kontexter där an-
vändargrupperna är tydligt definierade som arbetsroller (Grudin & Pru-
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itt, 2002). Ansatsen har visat sig mindre lämpad vid utveckling av 
kommersiella produkter för massmarknader då det inte lika tydligt går 
att identifiera användargrupperna (Cooper & Reimann, 2003). 

Det är generellt svårt att hitta representativa medlemmar ur breda an-
vändargrupper till användningsstudier. Deltagande design kräver med-
verkan från användarna vid flera tillfällen under en längre period. Detta 
försvårar ytterligare rekryteringen av deltagare som deltar på tid utanför 
sitt eget arbete (Grudin & Pruitt, 2002). Schneiderman (1992) menar att 
de nackdelar som finns med att involvera användare under längre tid är 
att det är kostsamt och skapar längre utvecklingstider.  

4.5 Kontextuell design 
Kontextuell design har stora likheter med deltagande design och lägger 
större vikt på användarnas subjektiva upplevelser av ett system än på 
generella mätbara variabler (Löwgren & Stolterman, 1998). Synsättet 
fokuserar på att skaffa en så god förståelse som möjligt av användarna 
och det sammanhang, den kontext där deras dagliga sysslor eller arbete 
sker. Designprocessen består av iterationer som innefattar kravsam-
manställning, design, implementering och utvärdering (Beyer & Holtzb-
latt, 1998). 

4.5.1 Iterativ användarmedverkan genom lärande och 
samarbete 

Kunskap om användarna och kontexten samlas in genom så kallat kon-
textuellt utforskande (engelska contextual inquiry), en form av fältstudie-
metod med rötter i etnografi (Holtzblatt & Jones, 1993). Utgångspunk-
terna för metoden är intervjuer och observationer med användare i de-
ras vardagliga användningsmiljö. Datainsamlingen syftar till att identifi-
era de uppgifter som utförs och vilka stöd som behövs. Genom ett nära 
samarbete med användare ökar sannolikheten för att utvecklarnas ska-
par en förståelse för användningen som överensstämmer med använ-
darnas uppfattningar (Beyer & Holtzblatt, 1998; Holtzblatt & Jones, 
1993). 

4.5.2 Representation av användning genom modeller och 
diagram 

Beyer och Holtzblatt (1998) beskriver analysen av den kontextuella ut-
forskningen i följande steg: Efter insamlingsfasen tolkas data gemen-
samt i designteamet för att alla ska få en gemensam syn på användning-
en. Tolkningarna analyseras och sammanställs i modeller/diagram över 
hur användarnas situation och behov ser ut. Utifrån dessa skapas en 
omdesign av verksamheten. Fokus för omdesignen är strukturen på 
användarnas arbete, inte vilken teknik som används. Beslut om funk-
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tionalitet och innehållets struktur fattas utifrån det sammanställda mate-
rialet. 

4.5.3 Tidskrävande, kostsamt, uppgiftsfokuserat 
Cooper och Reimann (2003) riktar kritik mot kontextuell design genom 
att hävda att den är tidskrävande och kostsam. Genom att använda sto-
ra designgrupper och långa intervjuer med användarna blir kostnaderna 
för höga för de flesta organisationer. Vidare menar Cooper och Rei-
mann (2003) att metoden är för uppgiftsfokuserad istället för att foku-
sera på vad användare vill uppnå med sin användning. Liksom delta-
gande design är kontextuell design svårt att tillämpa på konsumentpro-
dukter då användargrupperna och användningsmiljöerna innehåller 
större variationer än i fall med verksamhetssystem. 

4.6 Scenariobaserad design  
Scenarion är ett vanligt förekommande sätt att beskriva möjliga interak-
tioner och händelseförlopp i användningssituationer (Faulkner, 2000; 
Grudin & Pruitt, 2002). Scenarion kan användas för att kommunicera 
hur användare utför uppgifter och löser problem. Ett scenario kan ock-
så beskriva problem som en design förväntas att lösa. Med scenarion 
går det att skapa en gemensam syn på användningen, så att medlem-
marna i ett utvecklingsprojekt får en ökad förståelse för användarnas 
upplevelser av en given situation (Grudin & Pruitt, 2002). Scenarion ger 
bland annat utvecklingsprojekt underlag för vilken funktionalitet som 
ska byggas och varför (Carroll, 1999). 

4.6.1 Representation genom berättelser 
Carroll (1999) definierar ett ramverk för en scenariobaserad ansats ge-
nom  beskrivning av användningssituationer. Ett scenario ses som en 
berättelse som består av en miljö (engelska setting) där aktörer agerar. 
Dessa aktörer har mål eller syften (engelska objectives) som ska realiseras 
genom den följd av handlingar eller ögonblick som berättelsen är upp-
byggd av. Målen svarar på frågan ”varför äger berättelsen rum?”. 

Scenarion går att beskriva med olika detaljeringsgrad. Från att på ett 
övergripande sätt beskriva flöden vid utförandet av en uppgift till mer 
detaljerade, enskilda interaktioner mellan användare och system (Car-
roll, 1999). 

Konkreta och flexibla kommunikativa redskap 
Enligt Carroll (1999) har scenarion styrkan att kunna vara både konkre-
ta och flexibla. Konkreta i den mening att ett scenario tillhandahåller 
specifika problem och lösningar. Flexibla då de enkelt går att skriva om 
och anpassa, till exempel på grund av ändrade tekniska förutsättningar 
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eller att detaljnivån i beskrivningen måste öka. Samtidigt kan föränd-
ringar i scenarier som legat till grund för tidigare utveckling skapa 
omständliga följder om ett system behöver byggas om på grund av för-
ändringarna. 

Scenarion anses kunna skapa reflektion och diskussion som fokuserar 
på användningssituationer och olika designlösningar (Carroll, 1999; 
Grudin & Pruitt, 2002). De uppfattas som lättare att ta till sig och 
kommunicera kring än andra mer formella specifikationer och kan där-
igenom involvera olika intressenter i designarbetet. 

4.6.2 Mer fokus på berättelsen än på användarna 
Scenarion går att skapa på många sätt. Traditionellt skapas de utan in-
blandning av användare (Grudin & Pruitt, 2002). Inom deltagande de-
sign däremot har scenarion skrivits av eller tillsammans med slutanvän-
dare. Oavsett om användare deltar i skrivfasen eller inte, så förutsätts 
data om faktisk användning ligga till grund för skrivandet av scenarion 
(Carroll, 1999). 

Grudin och Pruitt (2002) menar att bristen med en scenariobaserad an-
sats är att det är för litet fokus på representation av användare. Beskriv-
ningarna av aktörerna i ett scenario berättar sällan om vilka värderingar 
och ambitioner som aktören har. Grudin och Pruitt (2002) menar vida-
re att scenarion blir effektiva som kommunikativa redskap först i en 
kombination med användarbeskrivningar som personas (se avsnitt 
5.2.4). 

Ökad trovärdighet genom djupare karaktärsbeskrivningar 
Lene Nielsen (2002) menar att karaktärerna som beskrivs i scenarion 
ofta bara presenteras i form av sitt namn eller arbetsroll och har i bästa 
fall en stereotyp personbeskrivning. På grund av detta menar Nielsen 
att scenarion tappar trovärdighet och därigenom kraft att skapa empati 
för och bestående minnen av användarnas situation hos dem som an-
vänder scenarion i sitt designarbete. 

Nielsen (2002) hämtar inspiration från skapande av karaktärer inom 
litteratur, TV och film och föreslår att karaktärerna i scenarion behöver 
ges fylligare personbakgrund, en omgivande miljö och beskriva mer 
övergripande mål och drivkrafter som karaktärerna har. 

4.7 Måldriven design 
Måldriven design är ingen sammanhängade teori och heller inte någon 
komplett beskriven process för användarcentrerad systemutveckling. 
Ansatsen och dess tillhörande metoder har inspirerats av kontextuell 
design (Beyer & Holtzblatt, 1998; se avsnitt 4.5) och scenariobaserad 
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design (Carroll, 1999; se avsnitt 4.6). Måldriven design använder en sce-
nariobaserad, iterativ designprocess där aktörerna i scenarion får en mer 
framträdande roll genom personas (Cooper, 1996). Enligt dess upp-
hovsman Alan Cooper ska måldriven design ses som en designprocess 
som tar skapar möjligheter till problemlösning och styr systemutveck-
ling mot att uppfylla identifierade mål. (Cooper, 1999; Cooper & Rei-
mann 2003)16.  

Likt de tidigare nämnda ansatserna för användarcentrerad systemut-
veckling ser måldriven design till sammanhanget där en produkt an-
vänds eller är tänkta att användas. Hur framgångsrikt ett utvecklings-
projekt blir avgörs enligt Cooper (1999) av hur skickligt designprinciper 
och designmönster kan anpassas och tillämpas på den specifika produk-
ten.  

Måldriven design utgår från en till ytan enkel premiss: ”gör användaren 
nöjd och dina produkter blir en framgång”. För att lyckas med detta 
behövs enligt Cooper och Reimann (2003): 

• Förståelse för hur användaren vill använda en produkt. På vilka 
sätt och för vilka ändamål. 

• Förståelse för vilka tekniska, ekonomiska och domänspecifika 
möjligheter och begränsningar som existerar. 

• Förmåga att översätta denna förståelse till genomförbara planer 
för att utveckla användbara, nyttiga och åtråvärda produkter 
inom givna ekonomiska och tekniska ramar. 

4.7.1 Specificering av vilka användarna är 
Cooper (1999) vänder sig mot användningen av allmänna begrepp och 
uttryck som ”användare”, ”detta är designat för användarna” eller ”det 
kommer att vara användarvänligt”. Sådana generella termer är för vaga 
och saknar innebörd om man inte definierar vilka användarna är. An-
vändarnas behov och egenskaper riskerar då att skifta beroende på till-
fälle och vem som uttalar sig. Med skiftande personliga uppfattningar 
istället för en gemensam syn på vilka som använder en specifik produkt 
riskerar användarcentreringen i ett utvecklingsprojekt att bli både orik-
tat och inkonsekvent. Cooper menar därför att det behövs verktyg för 
att fokusera kommunikation och designarbete. Verktyg som skapar en 
gemensam syn på användningen och skapar diskussioner som har färre 
subjektiva inslag. 

                                           
16 Måldriven design beskrivs uteslutande av dessa två källor. Andra författare som 
ingående beskriver ansatsen har inte gått att finna. 
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Vidare menar Cooper (1999) och Cooper och Reimann (2003) att 
många gör misstaget att tro att en produkt är bra när så många som 
möjligt kan använda den. Att försöka tillfredsställa så många behov som 
möjligt genom att utöka antalet funktioner skapar ofta en försämrad 
navigation och ökad kognitiv belastning för alla användare och leder 
istället till att ingen användare blir nöjd. 

För att skapa produkter som tillfredsställer användare krävs enligt Coo-
per och Reimann (2003) att utvecklingsarbete och designförslag utgår 
från specifika mål och behov. Detta uppnås genom att samla in infor-
mation om representativa användare som täcker en större populations 
mål och behov. För att kunna bedriva ett riktat arbete krävs också en 
prioritering mellan olika användargrupper. Prioriteringen bör dock ske 
på ett sådant sätt att så många användargruppers mål och behov täcks 
in genom den prioriterade gruppens mål och behov. Därför är det rele-
vant att prioritera den mest krävande användargruppen som har rimlig 
spridning relativt hela målgruppen. 

Cooper och Reimann (2003) hävdar att alltför många utvecklingspro-
jekt utgår från en implementationsorienterad modell för systemutveck-
ling. En syn på utveckling där programmerare och ingenjörer uttrycker 
produkter i form av specifikationer av funktioner. Cooper (1996) menar 
att människor förenklar sin tillvaro och är inte intresserade av att ta del 
av alla processer som ett system utför för att tillhandahålla funktioner. 
Istället borde användarnas mentala modeller av arbete och system ligga 
till grund för utformningen av system. 

4.7.2 Fokus på mål istället för uppgifter 
Alla användare har enligt Cooper (1999) syften och mål med varför han 
eller hon använder en produkt. Användaren tillfredsställs i sin använd-
ning om målen med användningen uppnås. För att stödja användaren 
att uppnå målen måste utvecklarna av ett system identifiera och förstå 
användarnas mål. 

Cooper (1999) hävdar att många gör misstaget att blanda ihop uppgifter 
med mål. En uppgift är något man utför, har tänkt eller är ålagd att ut-
föra. Uppgifter och handlingar har inget egenvärde i att genomföras. 
De är endast medel för att uppnå mål. Cooper och Reimann (2003) 
hävdar att personers mål motiverar beteenden. Till skillnad från andra 
ansatser utgår måldriven design från målet med varför något görs istäl-
let för att enbart undersöka hur något utförs, till exempel uppgiftsanalys 
(Hackos & Reddish, 1998). Exempel på mål av olika slag återfinns i av-
snitt 5.2.2 under rubriken ”Steg 5…”. 
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4.7.3 Måldriven designprocess 
Att uppfylla upplevelsemål och verksamhetsmål är enligt Cooper förut-
sättningar för att en produkt ska bli framgångsrik. Identifiering av dessa 
mål sker genom en kartläggning av produktens användare. 

Beyer och Holtzblatt (1998) samt Cooper och Reimann (2003) menar 
att det finns en klyfta i överföringen från resultaten av kartläggningar 
som marknadsundersökningar och användningsstudier till praktiska de-
signlösningar. Resultaten riskerar att presenteras på ett sådant sätt att de 
inte kommuniceras effektivt. Genom att sammanställa en specifik och 
detaljerad beskrivning av användarnas mål och behov i en personlig, 
berättande form, menar Cooper och Reimann (2003) att kommunika-
tion och resultat kan förbättras. Bland annat genom att presentera prio-
riteringar mellan olika krav, mål och behov. 

Fas Från insamling till design 

1. Insamling av data Användare och domän 
 

2. Modellering av användning Användare och användnings-
sammanhang 

3. Definiering av krav Användar-, organisatoriska 
och tekniska behov 

4. Definiering av ramverk Struktur och flöden 
 

5. Design och detaljer Beteende, form och innehåll 
 

Figur 2: Diagram över en måldriven designprocess. Källa:  Cooper och Reimann (2003), min 
översättning. 

Nedan följer en översiktlig redogörelse för de fem faserna i en måldri-
ven designprocess. Personas utgör viktiga komponenter i de två första 
faserna. Utvärderingen av personas i den här studien tar endast upp 
dessa två faser. 

Insamling av data 
En måldriven designprocess inleds med en insamlingsfas där målgrup-
perna för en produkt identifieras genom intervjuer med projektintres-
senter och domänexperter. Utifrån dessa intervjuer sätts hypoteser om 
de tänkta målgrupperna upp. Den huvudsakliga insamlingen av data om 
produktens användare sker genom kontextuella intervjuer och observa-
tioner med existerande och potentiella användare ur de definierade 
målgrupperna. Insamlingsmetoderna i måldriven design är starkt inspi-
rerade av kontextuell utforskning (Holtzblatt & Jones, 1993; se avsnitt 
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4.5). Insamlingen av data syftar till skapa underlag för förståelse av hela 
problemdomänen. 

Modellering av användning 
Genom analys av det insamlade material identifieras domänmönster 
och användningsmönster (engelska usage patterns). Utifrån dessa mönster 
skapas sedan modeller av användningsdomänen och användarna. An-
vändarmodellerna kallas personas och innehåller beskrivningar av bete-
enden, mål och behov för grupperna som definierats i personashypote-
sen. För att kunna möjliggöra ett riktat designarbete sker sedan en prio-
ritering mellan framtagna personas. Designen riktas så att målen och 
behoven hos den högst prioriterade personan tillfredsställs. En mer ut-
förlig beskrivning av prioriteringsprocessen ges i avsnitt 5.2.2. 

Definiering av krav 
Med hjälp av framtagna personas sammanställs sedan övergripande 
(engelska high level) användarkrav. Utifrån kontexten och egenskaperna 
hos personas skapas kontextscenarier. Personas fungerar som huvudka-
raktärer i scenarierna. Scenarierna fokuserar på att tillfredsställa mål och 
behov som specifika personas har och som produkten måste uppfylla. 
Scenarierna tar även hänsyn till verksamhetsmål. I denna fas hämtas 
Cooper och Reimann (2003) inspiration från scenariobaserad design 
(Carroll, 1999; se avsnitt 4.6). Kravfasen resulterar också i utkast till lis-
tor över informationsbehovet och funktionella krav som framtagna 
personas har. Definiering av krav syftar till att balansera användarnas, 
verksamhetens och tekniska krav på produkten. 

Definiering av ramverk 
Utforskning av olika designlösningar sker utifrån de scenarier och listor 
som tagits fram i kravfasen. I det arbetet definieras ett ramverk som 
grupperar produktens funktioner (engelska features). Ramverket beskri-
ver hur produktens beteende och struktur ska stödja användarna att 
uppfyller sina mål. Ramverket syftar till att svara på frågorna: Vad ska 
byggas? och Vilka tekniska krav innebär lösningsförslagen?. 

Ramverksfasen resulterar i en designvision som innehåller scenarier 
med de mest centrala interaktionerna med produkten (engelska key path 
scenarios), beskrivningar av huvudfunktionalitet, övergripande informa-
tionsstruktur, navigering och gränssnittselement hos produkten. 

Design och detaljer 
Designvisionen behöver dock detaljeras för att kunna ligga till grund 
för implementering av produkten. Genom att utgå från designvisionen, 
generella designmönster och designprinciper innehåller designfasen för-
fining av visionen med hjälp av ett iterativt arbete med prototyper. För 
att utvärdera designlösningar för förfiningen används validerings-
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scenarier som utforskar de mindre frekvent använda delarna av produk-
ten. Designfasen resulterar i en specifikation som i detalj beskriver form 
och beteende hos den framtida produkten. Specifikationen som genom 
de olika faserna iterativt har förändrats och förfinats ligger sedan till 
grund för implementeringen av produkten. 

4.7.4 Avsaknad av användare i designprocessen 
I kontrast till andra användarcentrerade ansatser innefattar måldriven 
design inget deltagande av de faktiska användarna under designproces-
sen utan enbart under insamlingsfasen. Cooper (1999) menar att det 
urval av användare som det finns resurser att involvera i utvecklings-
projekt sällan är representativa för en hel population om inte deras 
högst personliga åsikter och egenskaper förbises. Till skillnad från del-
tagande design (se avsnitt 4.4) så menar Cooper och Reimann (2003) att 
användarna inte ska vara delaktiga i själva designarbetet. De menar att 
design är en specialistkompetens på samma sätt som programmering. 
Användare artikulerar problemen som finns i en användningssituation, 
men har sällan kompetensen att lösa problemen på bästa sätt. Därför 
ska personer med interaktionsdesignskompetens formulera lösningarna. 

Enligt Cooper (1999) är det viktigare att designa än att utvärdera till-
sammans med användare. Användning av personas i designarbetet kan 
kombineras med användningstester med användare (Blomquist & Ar-
vola, 2002; Markensten & Artman, 2004). Om användningstester görs 
så kan de ge indikationer på om de användarkrav som förmedlades via 
persona hade överensstämmelse med användarnas reella behov. 

4.8 Målgruppsanalys utanför användbarhetsfältet 
För att skapa förståelse för varför traditionell målgruppsanalys inte är 
tillräcklig för utveckling av relevant kunskap om användare för de-
signarbete (Cooper & Reimann, 2003) och exemplifiera hur mål-
grupparbete kan bedrivas följer här en kort översikt över hur breda 
målgrupper har hanterats och analyserats inom andra områden. 

4.8.1 Målgruppen som konsumenter på en marknad 
Målgruppsanalyser har sitt ursprung inom mediateori och marknadsfö-
ring där de använts för att analysera och identifiera marknader (McQua-
il, 1997). Fält där målgrupper eller publiken likställs med att vara nuva-
rande eller potentiella konsumenter av en produkt. Den kommersiella 
massmediabranschen är ett område där stora målgrupper förekommer. 
Identifiering av en publik sker där utifrån läsare, tittare eller lyssnare av 
en specifik produkt, till exempel ett TV-program. 
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En sådan utgångspunkt bortser i de flesta fallen från motivation, med-
vetenhet och kontakt mellan medlemmar av en publik, menar McQuail 
(1997). Kontakten mellan den som tillhandahåller information eller ett 
budskap och mottagaren betraktas där som enkelriktad, från sändare till 
mottagare.  

För att identifiera målgrupper samt att hitta, karaktärisera och dela in 
marknader görs marknadsundersökningar (Beyer & Holtzblatt, 1998). 
Då det är svårt att beskriva en hel publik sammanställs profiler med 
demografiska och socioekonomiska variabler (McQuail, 1997). En in-
delning som enligt McQuail brister i att uppmärksamma skillnader 
inom grupper. 

McQuail (1997) menar att uppkomsten av kommersiella tjänster via In-
ternet har inneburit att förutsättningarna för relationen mellan produ-
cent och mottagare har ändrats. Med interaktivitet och dubbelriktad 
kommunikation som inslag i konsumtionen blir gränserna mellan vem 
som är producent och mottagare otydligare. Förändringen skapar också 
en mer individuell konsumtion/användning av medieprodukter vilket 
gör att beskrivningar av breda målgrupper blir mer komplicerad efter-
som beskrivningarna blir trubbigare och riskerar att inte överensstäm-
ma med den individuella användningen. 

Ett annat sätt att kartlägga en publik är att automatiskt registrera an-
vändningen och sedan analysera loggningarna (McQuail, 1997). Inom 
TV-media används tittarpaneler som är medvetna om att deras TV-
konsumtion registreras. För webbplatser används cookies för att lagra 
uppgifter om användares beteende17, även om tillämpningen inte är den 
samma. 

4.8.2 Marknadsundersökningar ger inte underlag för de-
signlösningar 

Beyer och Holtzblatt (1998) hävdar att data från marknadsundersök-
ningar har begränsad tillämpning i designsituationer. Personer som gör 
marknadsundersökningar har andra syften och mål än designers av in-
formationssystem. Att förstå en marknad är inte samma sak som att 
förstå hur en produkt ska utformas. 

Enligt Beyer och Holtzblatt (1998) ger marknadssynen på användning 
och marknadsundersökningar svar på frågor som kan besvaras med 
kvantitativt jämförbara svar. Frågor av typen: Hur många? När? Hur 
länge? Hur mycket? Vad? Till exempel: 

                                           
17 Läs mer om webbplatsstatistik:  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics 
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• Vad ger medieuppmärksamhet? 
• Vad tjänar människor i olika grupper? 
• Vad anser de grupperna var ”inne”? 
• Vad säger de grupperna att de ska köpa? 
• Vilken utrustning har de? 
• Vilka är de största problemen idag? 
• Hur mycket är man beredd att betala för få sina problem lösta? 

 
Dessa frågor kan sammanfattas i målsättningen: Att få svar på om det 
finns en marknad för produkten x som adresserar gruppen y:s problem 
z. Och i så fall, vad är olika grupper beredda att betala för en sådan 
produkt? 

Beyer och Holtzblatt (1998) menar att sådana frågor resulterar i listor av 
separata problem och önskemål. Detta riskerar att resultera i lösningar 
på enstaka problem istället för att se till helheten och en bra slutpro-
dukt. Vidare skapar ett sådant förhållningssätt enligt författarna inga 
data som ger underlag till designlösningar. Ett sådant underlag skapas 
istället genom att fokusera på hur helheten och processer kan ändras 
för att underlätta och effektivisera användarnas arbete. Frågor som är 
av större relevans för att kartlägga en målgrupp skulle enligt Beyer och 
Holtzblatt (1998) vara: 

• Varför är x ett problem? 
• Vad är problemet ett symptom på? 
• Varför använder du produkten? 
• Vad händer när du använder produkten? 
• Vilken information behöver du för att kunna ta ett beslut? 

 
Dessa frågor skulle enligt Beyer och Holtzblatt (1998) kunna leda till en 
rikare beskrivning av användningen och komma närmare bakomliggan-
de orsaker till varför användningen sker och i vilka sammanhang. Frå-
gorna med marknadsundersökningsfokus kan inte ge de effekterna en-
ligt författarna.  
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5 Personas – användarcentrerad mål-
gruppsanalys 

Kapitlet har två delar: 

• en introduktion till metoden personas som metod med en över-
sikt över användningsområden, styrkor och risker 

• en sammanställning över hur litteraturen beskriver hur man tar 
fram personas. 

 
Denna metodbakgrund är skiljd från de metoder som använts för in-
samling och analys av data i studien för att tydligt separera metoden 
som utvärderats från vilka tekniker som använts för datainsamling och 
analys, se avsnitt 3.2. Uppdelning syftar även till att underlätta för läsare 
som enbart vill läsa om personas. 

5.1 Introduktion till personas 
Till skillnad från traditionella målgruppsanalyser inom massmedia och 
marknadsföring som beskrevs i avsnitt 4.8 definierar personas mål-
grupper utifrån deras skiftande behov vid användning av en specifik 
produkt (Cooper & Reimann, 2003). 

Att använda personas som ett sätt att representera användare utgår från 
premissen att det är bättre att skapa en fullt tillfredsställande lösning för 
en specifik användares specifika behov än att försöka skapa generella 
lösningar för många användare med varierande behov (Cooper & Rei-
mann, 2003). 

Personas som metod att samla in data, analysera och beskriva använda-
re har fått ökad spridning (BBC, 2002; Blomquist & Arvola, 2002; Mar-
kensten & Artman, 2004; Pruitt & Grudin 2003; Sinha 2003). Måldriven 
design, där personas har sitt ursprung, tycks däremot inte fått samma 
genomslag. Personas som representationer av användare används utan 
att ett måldrivet designarbete bedrivs. Grudin och Pruitt (2002) beskri-
ver personas som ett komplement till andra metoder i ett användarcent-
rerat synsätt på systemutveckling. Personas är material att bygga 
scenarier utifrån, vilka i sin tur beskriver de processer som produkten är 
tänkta att stödja (Pruitt & Grudin, 2003). Till skillnad från Cooper anser 
Pruitt och Grudin (2003) att framtagna personas bör valideras av an-
vändarna som de ska representera. 

Personas baseras primärt på insamlade data, i första hand kvalitativa 
data från kontextuella intervjuer (Cooper & Reimann, 2003). Grudin 
och Pruitt (2002) menar att en rad olika metoder kan användas för att 
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skapa kompletterande underlag till personas, till exempel marknadsun-
dersökningar. Varje persona beskrivs i detalj och ges ett namn och bild 
för att få karaktär och bli enklare att komma ihåg och relatera till. Enligt 
Goodwin (2001, 2002), Head (2003), Olsen (2004a) beskrivs innehållet 
i en typisk persona på en till två sidor. De kan innehålla uppgifter 
som: 

• Namn. 
• Foto (porträttfotografi, bilder som beskriver typisk användnings-

situation). 
• Livssituation och personlig bakgrundsdata (till exempel: ålder, 

sysselsättning, familjesituation, fritidssysselsättningar, m.m.). 
• Aktiviteter, attityder och vanor (till exempel: arbetsmoment, 

glädjeämnen och irritationsmoment). 
• Kompetens att använda de verktyg som finns i användningsmil-

jön (till exempel: datorer och Internet generellt eller specifika 
program och formulär). 

• Användningskontext. 
• Eventuella tillgänglighetsbehov. 
• Mål. 
• Behov. 

 
Georg Olsen (2004a) har gjort en sammanställning över uppgifter som 
kan vara fruktbara att inkludera i personas. Vilka egenskaper som är 
relevanta att ta med beror på vilken typ av produkt som utvecklas och 
vad man vill uppnå med produkten (Olsen, 2004b). Personas kan även 
kompletteras med beskrivning av en typisk dag och beskrivning av ett 
typiskt användningstillfälle. Pruitt och Grudin (2003) föreslår så kallade 
basdokument (engelska foundation documents) där alla data om en persona 
samlas. I basdokumenten kan fylligare information presenteras. Mer än 
vad som får plats på en sidas personas. Basdokumenten skapar en 
grund för att anpassa det sammanställda personasmaterial till olika pre-
sentationstillfällen. 

5.1.1 Tre användningsområden för personas  
Personas används främst vid konkret designarbetet och vid kommuni-
kation kring användare och användning. Personas kan också användas 
vid utvärdering av framtagna produkter eller prototyper. 

Designverktyg 
Personas verkar som bärare av visionen om hur en produkt kommer att 
användas och stärker närvaron av de faktiska användarna i designarbe-
tet. Alla beslut som rör utformningen av produkten bör vägledas av och 
vägas mot framtagna personas. Personas kan vara ett verktyg för jämfö-
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relser mellan designförslag (se till exempel prioriteringsmatrisen i av-
snitt 5.2.2). Quesenbery (2003) föreslår rollspel för utforska skillnader 
mellan hur olika personas förhåller sig till olika lösningsförslag. Perso-
nas bör enligt Goodwin (2002) användas tillsammans med verksam-
hetsmål och designprinciper. 

Kommunikativa redskap 
Grudin och Pruitt (2002) beskriver personas som ett sätt att kommuni-
cera inom ett utvecklingsteam men också gentemot beställare eller leve-
rantörer, eller inom en av dessa grupper. Personas riktar diskussionerna 
mot målgruppernas situation. 

Verktyg för testning och utvärdering 
Personas fungerar som bärare av krav (Cooper & Reimann, 2003). Ge-
nom att stämma av framtagna prototyper och produkter mot mål, be-
hov, etc. hos personas går det att avgöra hur pass väl prototyper eller 
produkten uppfyller ställda krav. Pruitt och Grudin (2003) visar att per-
sonas kan komplettera traditionella tester då personas kan bredda för-
ståelsen för hur användare av en produkt kommer att använda produk-
ten snarare än att följa de procedurer som ett funktionstest beskriver. 

5.1.2 Identifierade styrkor med personas 
Att använda personas som designverktyg och kommunikativa redskap 
har visat sig ha en rad fördelar. Metoden:  

Ger stöd att rikta designarbete. Genom att testa olika designförslag 
gentemot personas kan iterationer i designarbete genomföras på kortare 
tid. Antaganden om användarna och användningssammanhanget blir 
tydliggjorda. Genom att prioritera mellan olika målgrupper skapas en 
tydlig bild av vilka produkten ska respektive inte ska designas för (Pruitt 
& Grudin, 2003). Med fokus på prioriterade målgruppers specifika mål 
minskar risken att designen fokuseras på extremfallen (engelska edge 
case) av interaktioner (Cooper & Reimann, 2003). 

Skapar engagemang och samsyn samt fungerar som diskussions- 
och beslutsunderlag. Personas kan användas för att kommunicera, 
personifiera och tydliggöra användarkrav (Pruitt & Grudin, 2003). Gru-
din och Pruitt (2002) anser att de största fördelarna med personas är att 
de skapar engagemang för användarna och att insamlade data kan 
kommuniceras på ett framgångsrikt sätt. Genom att utgå från personas i 
utvecklingsdiskussioner kan en gemensam grund (Clark, 1996) och vo-
kabulär uppnås gällande hur en produkt ska utvecklas (Cooper & Rei-
mann, 2003). 

Skapar en objektiv och fokuserad kommunikation. Uttalanden som 
"användarna tycker" grundar sig ofta i ett subjektivt "jag tycker" och 
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användarna förblir anonyma (Cooper & Reimann, 2003). Genom att 
använda personas som representanter för användarna skapas möjlighe-
ter för mer objektiva diskussioner. Uttalanden utifrån en konkret per-
sonas, till exempel ”Gunnar tycker”, skapar en mer närvarande och 
identifierbar användare som kan verka som ett objektivt underlag för 
beslut. Kommunikationen fokuseras till vad de identifierade målgrup-
perna för produkten behöver. 

Ger tillgång till ”användarna”. I många utvecklingsprojekt är ständig 
tillgång till dialog med användare en resursmässig omöjlighet. Genom 
att sammanställa data om användarna i personas ges möjligheten att 
med kort varsel och lägre kostnad få tillgång till fiktiva användare som 
ger stöd i utvecklingsarbete (Cooper & Reimann, 2003). Varje persona 
representerar en större grupp användare. Personas ersätter inte mötet 
med de riktiga användarna men fungerar som deras ständigt närvarande 
ombud i designprocessen (Pruitt & Grudin, 2003). 

Uppmärksammar användbarhetsfrågor generellt. Genom att intro-
ducera användarkrav genom personas skapas medvetenhet även för ett 
användarcentrerat synsätt i utvecklingsprocessen i stort (Pruitt & Gru-
din, 2003). 

Ger stöd i andra produktrelaterade aktiviteter. Personas kan med 
fördel användas som utgångspunkter för användningstester, funktions-
tester, manualarbete, marknadsföring, etc. som är kopplade till produk-
ten (Cooper & Reimann, 2003; Pruitt & Grudin 2003). 

5.1.3 Bakomliggande orsaker till styrkorna i personas 
Erfarenheter av metoden hänvisar de observerade styrkorna hos meto-
den till följande orsaker:  

Utnyttjar den mänskliga inlevelseförmågan. Personas passar väl 
ihop med den mänskliga egenskapen att förstå och sätta sig in i andra 
människors situation och dra slutsatser utifrån ofullständig information. 
Grudin och Pruitt (2002) hänvisar till forskningen kring theory of mind18. 
Genom berättelser och personer i ett sammanhang blir det lättare att 
skapa förståelse för användarna och deras situation. Berättelser appelle-
rar bättre till den mänskliga inlevelseförmågan än diagram och abstrakta 
modeller (Cooper & Reimann, 2003). 

Underlättar hågkomst av innehållet. Med en personifierad represen-
tation i berättelser och bilder blir det lättare för mottagarna av personas 

                                           
18 Se till exempel: Astington, J. W. & Jenkins, J. M. (1995). ”Theory of mind devel-
opment and social understanding” i Cognition and emotion, nr 9, s.151-165. 
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att komma ihåg och bära med sig användarna och deras situation i det 
pågående arbetet (Klein, 1999). Bilder och beskrivning av levnadssitua-
tion gör de fiktiva användarna mer realistiska (Cooper & Reimann, 
2003) 

Konkreta och kortfattade. Genom sin presentationsform kan perso-
ner med olika bakgrund ta till sig materialet. Omfattningen av materialet 
som kommuniceras är sällan mer än en till två sidor (Cooper & Rei-
mann, 2003). Uppställningen av materialet görs ofta med en blandning 
av bilder, punktlistor och textstycken. 

Specificerat innehåll. Cooper (1999) hävdar att ju mer specifika fram-
tagna personas är desto effektivare är de som designredskap. Genom 
att presentera målgruppernas specifika behov och tydligt särskilja olika 
grupper ges en tydlig bild av vad som bör göras och prioriteras. Dess-
utom minskar risken för feltolkningar av innehållet. 

5.1.4 Identifierade svårigheter och risker med personas 
De ovan påvisade styrkorna med metoden har bidragit till dess popula-
ritet. I och med metodens spridning har också en rad svårigheter och 
risker identifierats. 

Svårigheterna består i: 

Att skapa en heltäckande uppsättning personas. Om fel eller inte 
samtliga relevanta målgrupper identifieras av intressenter och ämnesex-
perter finns risken att personahypotesen blir felformulerad eller för 
snäv. En sådan personhypotes riskerar att leda till en uppsättning per-
sonas som inte är fullständig. Både Cooper och Reimann (2003) samt 
Markensten och Artman (2004) visar exempel på att en framtagen upp-
sättning av personas bör verifieras tillsammans med projektintressenter. 

Att introducera personas på ett sådant sätt att de används. Om 
framtagna personas inte accepteras och används av de personer som är 
inblandade i utvecklingsarbetet faller flera av fördelarna med metoden 
(Blomqvist & Arvola, 2002). För att användningen av personas ska vara 
framgångsrik föreslår Blomqvist och Arvola (2002) att personas vävs in 
i existerande arbetsmetoder. Det kan också vara svårt att få gehör för 
fiktiva användare (Pruitt & Grudin, 2003). 

Riskerna med personas är: 

Att användningstester med riktiga användare nedprioriteras. Att 
enbart validera sina lösningsförslag mot personas och tillhörande 
scenarier kan ge en skev bild av den faktiska användningen. Personas 
kompletterar men ersätter inte användningstester (Grudin & Pruitt, 
2002). Rätt använt kan personas bidra till att ge de prototyper eller sy-
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stem som utvärderas en högre kvalitet och bättre utgångsläge inför an-
vändningstester (Grudin & Pruitt, 2002). 

Att innehållet är missvisande eller inte trovärdigt. Presentations-
formen hos personas kan locka till användning av data som saknar 
grund hos riktiga användare. Trovärdigheten i personas riskeras om 
kopplingen mellan studerade användare, insamlade data och framtagna 
personas inte är tydlig (Pruitt & Grudin, 2003). En annan risk som Co-
oper och Reimann (2003) identifierat är att beteendemönstren hos an-
vändarna kan förväxlas med arbetsrollerna i en organisation. Två per-
soner med samma arbetsuppgifter kan dock lösa uppgifterna på olika 
sätt och därmed ha olika beteendemönster. 

Med den goda viljan att skapa personas som är lätta att komma ihåg 
finns det en risk att stereotypa karaktärer skapas (Grudin & Pruitt, 
2002). Prioriteringen mellan grupper kan också missuppfattas som att 
en del användare är mer viktiga än andra. En särskiljning som kanske 
inte alltid accepteras på arbetsplatser eller i prioriteringar mellan med-
borgare. 

Att framtagna personas återanvänds. Cooper och Reimann (2003) 
erfar att många organisationer är lockade att återanvända samma perso-
nas till flera olika produkter. Resurserna och ansträngningen att ta fram 
materialet lockar till återanvändning (Grudin & Pruitt, 2002). Men ge-
nom sin specifika och produktbundna karaktär samt att användare har 
olika mål och behov i bruket av olika produkter riskerar återanvända 
personas att bli uddlösa (Goodwin, 2001). Goodwin menar att namn 
och produktoberoende personliga egenskaper kan sparas men resten 
måste göras om för varje produkt. 

Övertro på en enstaka metod. Genom sin i jämförelse kommunikati-
va karaktär riskerar personas att ta uppmärksamhet från andra metoder 
för användarcentrerat arbetsmetoder (Grudin & Pruitt, 2002). I likhet 
med andra metoder kan ett behov av metodtriangulering (se avsnitt 3.4) 
finnas. 

5.2 Framtagning av personas 
I avsnitt 4.7 beskrevs måldriven design, den övergripande designpro-
cess som personas är en central del av. Efter Coopers (1999) första nå-
gorlunda utförliga metodbeskrivning för framtagning av personas pub-
licerades har Cooper själv (Cooper & Reimann, 2003) och flera andra 
yrkesverksamma och forskare bidragit till utveckling och föreslagit 
kompletterande och alternativa sätt att använda metoden (Goodwin, 
2001, 2002: Grudin & Pruitt, 2002; Olsen, 2004a; Pruitt & Grudin, 
2003; Sinha, 2003).  
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Framtagning av personas innefattar de två första faserna i en måldriven 
designprocess (se avsnitt 4.7): 

• insamling av data och 
• modellering av användning. 

 
Dessa två faser kan i sin tur delas upp i mer detaljerade steg. Nedan 
följer en redogörelse för dessa steg. 

5.2.1 Insamling av data om användare och domän 
Oavsett val av sätt att ta fram personas betonar litteraturen att personas 
bör baseras på data från riktiga användare. Kvalificerade antaganden 
och tidigare erfarenheter kan ge riktningar för personas men saknar 
förankring och skapar bristfälliga beskrivningar av användare av en spe-
cifik produkt. 

Insamlingsfasens fyra steg: 

1. Förstudie av målgrupper och användningsmiljö 

2. Formulering av personahypoteser 

3. Kontextuella intervjuer med användare 

4. Sammanställning av insamlat material 

Steg 1: Förstudie av målgrupper och användningsmiljö 
Förstudien ska ge svar på: 

• Vad behöver man ta reda på om målgruppen och användnings-
miljön? 

• Var kan man hitta den informationen? 
• Vilka typer av källor och insamlingstekniker ska man grunda sina 

personas på? 
 
Före intervjuer med användare förespråkar Cooper och Reimann 
(2003) att utvecklingsprojektets intressenter och tänkbara domänexper-
ter intervjuas. Genom dessa intervjuer kan målgrupper identifieras och 
utmynna i en hypotes om vilka personas som behöver tas fram. 

Intervjuer med projektintressenter 
Projektintressenter är projektledare och nyckelpersoner inom utveck-
ling, försäljning, marknadsföring, kommunikation, kundsupport och 
användbarhet. Projektintressenternas syn på produktvision, budget, 
tidsplan, tekniska förutsättningar och begränsningar samt existerande 
uppfattning om användarna är viktiga utgångspunkter. Syftet med att 
tala med intressenterna är att kartlägga verksamhetsmålen (se avsnitt 
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4.7.2) med den tänkta produkten (Head, 2003) samt att förstå vilken 
affärsmässig och teknisk kontext som produkten utgår från (Cooper & 
Reimann, 2003). Utifrån intervjuerna och tidigare marknads- och an-
vändarundersökningar bör målgrupper kunna identifieras. 

Intervjuer med domänexperter 
Experter kan ge nyttiga insikter om en produkt och dess användare. 
Cooper och Reimann (2003) föreslår intervjuer med experter på den 
domän där produkten används och på användarna av existerande pro-
dukter. Vad man behöver ta reda på om målgruppen och använd-
ningsmiljön skiljer sig mellan olika produkter. Därför behövs oftast 
dessa intervjuer med experter. Domänexperter anses av författarna ock-
så vara goda källor vid avstämning och verifiering av olika beslutssteg i 
en designprocess. 

Marknadsundersökningar 
Utöver ovanstående intervjuer förespråkar Grudin och Pruitt (2002) en 
bredare insamling av både kvantitativa och kvalitativa data som grund 
för framtagning av personas. De menar att man bör samla så mycket 
bakgrundsmaterial som möjligt om målgrupperna. Nyckeln till lyckade 
personas är att hitta och intervjua representativa användare. Med ett 
större bakgrundsmaterial kan urvalsprocessens precision öka.  

Grudin och Pruitt (2002) inleder framtagning av personas med omfat-
tande marknadsundersökningar. Med de marknadssegment som ges 
högst prioritet genomförs mer ingående användningsstudier i form av 
fältstudier, fokusgrupper och intervjuer. För att sammanställa den stora 
datamängden använder Pruitt och Grudin (2003) så kallade basdoku-
ment. 

Förstudie baserad på statistiska jämförelser 
Sinha (2003) försöker genom en mer kvantitativ förstudie tillföra en 
ökad validitet till framtagningen av personas. Utifrån en enkätunder-
sökning där de svarande ombeds gradera sina behov och attityder 
genomför Sinha statistiska jämförelser mellan olika svar och identifierar 
därigenom personahypoteser och grundmaterial för personasskapande. 
De personer som är tänkta att skapa personas tar vid först efter det att 
den statistiska analysen är klar. 

Steg 2: Formulering av personahypoteser 
Utifrån förstudiens sammanställningar kan utkast till vilka användare 
som ska intervjuas formuleras. Utkasten formuleras i personahypoteser, 
en för varje förväntad persona. 
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De samlade personahypoteserna ska svara på fyra frågor: 

Fråga 1: Vilka användare ska intervjuas? 
Med grund i förstudiens första steg är det möjligt att identifiera vilka 
användare och vilken spridning på personer som behöver bli intervjua-
de. Målgrupper för marknadsföring och försäljning (marknadssegment) 
är inte nödvändigtvis de bästa utgångspunkterna för designarbetet 
(Goodwin, 2001). Det är grupper med krävande behov som designen 
ska utgå ifrån snarare än de grupper som på pappret ger mest inkoms-
ter. För teknik- och affärssystem finns det ofta viss överensstämmelse 
mellan målgrupper och arbetsroller. Olika roller som använder konsu-
mentprodukter har en bättre överensstämmelse mot livsstilar. 

Fråga 2: Vilka demografiska indelningar går att använda? 
Ett sätt att identifiera förväntade bakgrundsdata för intervjupersonerna 
är att nyttja demografiska data som ålder, kön, boendeort, sysselsätt-
ning, utbildningsnivå, inkomst, etc. från tidigare målgruppsanalyser och 
marknadsundersökningar (Cooper & Reimann, 2003). Demografiska 
variabler ger generellt inget uttalat stöd i utvecklingsarbete och design-
beslut. De kan däremot användas för att identifiera vilka personer som 
ska intervjuas och ge trovärdighet i personas. 

Fråga 3: Vilka beteendevariabler går att identifiera i förväg? 
Identifiering av skiftande behov och beteenden är goda utgångspunkter 
för personahypoteserna. Beteendevariabler representerar måttstockar 
för dessa skillnader i beteenden. De flesta beteendevariabler kan repre-
senteras på en skala med två ändar. De skapar ett ramverk för vilka sätt 
intervjupersonernas beteende förväntas skilja sig åt. 

Exempel på beteendevariabler kan vara: 

• Prismedveten – Servicebetonand 
• Få sökstrategier – Många sökstrategier 
• Låg kunskap om finansmarknaden – Hög kunskap om finans-

marknaden 
• Inställning till att använda offentlig service och tjänster via Inter-

net: Positiv – Negativ. 
 
Fråga 4: Vilken är användningsmiljön? 
Den naturliga miljön där den existerande eller förväntade användningen 
sker är nödvändig att identifiera för att kunna genomföra kontextuella 
intervjuer. I personahypoteserna bör förväntade kulturella och sociala 
skillnader mellan individer och inom grupper och organisationer rym-
mas. Likt beteendevariabler kan variabler för användningsmiljön ställas 
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upp. Exempel på sådana är: storlek på organisation, förändringsbenä-
genhet och förekomst av IT. 

Georg Olsen (2004a, b) hävdar att Coopers tillvägagångssätt enbart fo-
kuserar på att skapa empati för användarna och rensa utvecklingsarbetet 
från ogrundade personliga tyckanden. För att personas ska ge stöd vid 
beslutsfattande och prioriteringar vid praktiskt designarbete så behöver 
arbetet enligt Olsen utgå från en bredare uppsättning beteendevariabler 
och mål. I ”Personas Creation and Usage Toolkit” föreslår Olsen 
(2004a) ett digert urval av tänkbara variabler och egenskaper som 
skapar möjligheter till personas som ger bättre stöd vid designbeslut. 
Olsens urval är indelat i nio kategorier: 

1. Bakgrundsinformation som biografisk profil, geografisk profil, 
demografisk profil, psyko-social profil och mediavanor. 

2. Organisationens relation till personan. 
3. Personans relation till produkten och organisationen. 
4. Personans specifika mål, behov och attityder. 
5. Personans specifika kunskap och kompetenser. 
6. Användningskontexten. 
7. Användningsupplevelsen i termer av interaktion, information, 

och upplevelse (emotionell och sensorisk). 
8. Tillgänglighetsaspekter. 
9. Relationer mellan personas. 

 
Detaljeringsgraden i Olsens uppsättning är hög och riktar sig främst till 
personer med designerroller i utvecklingsprojekt. 

Steg 3: Kontextuella intervjuer med användare 
Tidiga metodbeskrivningar av personas (Cooper, 1999) menade att per-
sonas kunde grundas på designgruppens erfarenheter och delvis på lösa 
intervjuer och observationer. Cooper och Reimann (2003) betonar där-
emot att inga andra insamlingsmetoder kan ersätta betydelsen av att 
intervjua och observera användare i verkliga användningssituationer i 
den faktiska användningsmiljön.  

Enligt Cooper och Reimann (2003) kan kontextuella intervjuer kom-
pletteras med en rad tekniker, grovt prioriterade i ordningen nedan: 

1. intervjuer med användare utanför den faktiska användningskon-
texten 

2. användarinformation från projektintressenter och domänexper-
ter 

3. marknadsundersökningar 
4. modeller för marknadssegmentering 
5. litteraturgenomgång. 
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Syftet med intervjuerna är att kartlägga underlag för de beteendemöns-
ter som skapar personas. Beteendevariabler som identifierats i förstudi-
en ligger till grund för intervjuguider om drivkrafter, preferenser, mål, 
behov, värderingar, prioriteringar, arbetsrutiner, osv. 

Vem intervjuar? 
Goodwin argumenterar i Head (2003) för att personerna som utför in-
tervjuerna bör vara samma personer som ska skapa personas. Hon me-
nar att de ställer bättre frågor och fångar upp kontextuell information 
som kan vara svår att förmedla till andra. Intervjuarna ska, om det är 
möjligt, inte representera något ”politiskt” intresse i produktutveckling-
en. 

De personer som ska använda färdiga personas, behöver skapa sig en 
förståelse för användargrupperna. För att skapa underlag för en sådan 
förståelse måste de som tar fram en uppsättning personas först skapa 
sig en egen förståelse för användargrupperna. Först då kan en trovärdig 
och korrekt bild förmedlas genom personas. 

Antal intervjuer och omfattning 
Goodwin (2002) förespråkar timslånga intervjuer. Antalet intervjuer 
som bör genomföras avgörs utifrån produktens komplexitet och hur 
stora skillnaderna är mellan olika gruppers beteende. När det som in-
tervjuare går att förutsäga beteendemönster hos intervjupersonerna är 
det ett tecken på att tillräckligt många personer har intervjuats. Detta 
tillstånd uppnås ofta efter att ha intervjuat mellan fyra och sex använ-
dare per personahypotes (Cooper & Reimann, 2003). Om det är möjligt 
bör intervjuer ske med både existerande och potentiella användare. 

Intervjuerna bör enligt Cooper och Reimann (2003) kretsa kring frågor 
som berör arbetsflöden. Fokus ska vara att identifiera målen, motiva-
tionerna bakom användningen och i andra hand de uppgifter som ut-
förs för att nå målen. 

Författarna exemplifierar ett par målorienterade frågeområden: 

• Vilka aktiviteter anser du är slöseri med din tid? (frustrationer) 
• Vad leder till en lyckad dag respektive en misslyckad dag? (mål) 
• Vad är viktigast för dig? (prioriteringar) 
• Vad hjälper dig att fatta beslut? (informationsbehov) 

 
Quesenbery (2003) menar att man ska lyssna särskilt efter de berättelser 
som intervjupersonerna förmedlar. Vilka personer som är inbladade i 
dessa berättelser, vilket språk och terminologi som används kring pro-
dukter och uppgifter, samt att lyssna efter citat som fångar intervjuper-
sonernas åsikter. 
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Steg 4: Sammanställning av insamlat material 
Genomförda intervjuer sammanställs sedan så att de kan överföras till 
beteendevariabler. I intervjuerna går det ofta att identifiera skillnader 
som kan vara svåra att förutsäga. Därför behöver vissa beteendevariab-
ler tas bort, justeras eller läggas till efter intervjuerna. Noggrannheten i 
sammanställningen beror på tid och resurser. 

Fördjupning och referenser genom basdokument 
Pruitt och Grudin (2003) menar att trovärdigheten i personas blir star-
kare om det tydligt går att visa kopplingen mellan personasegenskaper 
och insamlade data. För att göra detta använder de basdokument (eng-
elska foundation documents) som ett sätt att sammanställa olika insamlings-
tekniker i ett och samma dokument. Varje egenskap hos en persona 
refererar sedan till basdokumentet. I sin tur refererar basdokumentet 
tydligt till varifrån en uppgift är hämtad. 

Basdokument är avsedda att vara resurser för designers och utvecklare 
att lära sig mer om en persona utöver den grundläggande information 
som oftast presenteras. Pruitt och Grudin (2003) exemplifierar en rad 
förslag på kategorier att strukturera basdokument utifrån. Kategorier 
som på många punkter täcks in av Olsen (2004). 

5.2.2 Modellering av användning - att skapa personas 
Utifrån det sammanfattade intervjumaterialet och personahypoteserna 
påbörjas analysarbetet som ska leda fram till färdiga personas. Nedan 
beskrivna steg är en sammanställning av hur litteraturen (Cooper & 
Reimann, 2003; Goodwin, 2001, 2002; Pruitt & Grudin, 2003 och Que-
senbery, 2003) beskriver processen att modellera användning. 

Modelleringsfasens nio steg: 

1. Revidera personahypoteserna 

2. Matcha insamlat intervjumaterial med beteendevariabler 

3. Identifiera signifikanta beteendemönster 

4. Vidareutveckla basdokumenten för varje beteendemönster 

5. Sammanställ typiska egenskaper och relevanta mål 

6. Kontrollera att personasuppsättningen är komplett 

7. Skriv berättelser som binder samman varje persona. 

8. Utse personastyper och prioritera. 

9. Validera framtagna personas 
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Steg 1: Revidera personahypoteserna 
När intervjuerna är genomförda och sammanfattade jämförs materialet 
med uppställda personahypoteser (Cooper & Reimann, 2003). Revide-
ringen syftar till att undersöka om: 

• Förväntade beteendevariabler finner stöd i insamlade data. 
• Kompletterande datainsamling behöver göras. 
• Antalet beteendevariabler behöver kompletteras. 

 
Därefter sätts de tidigare och de nyupptäckta beteendevariablerna 
samman i en gemensam lista. Denna lista är verktyget för att identifiera 
skillnader mellan intervjupersonerna. Antalet beteendevariabler varierar 
med en produkts komplexitet (Goodwin, 2002). Det genomsnittliga 
antalet beteendevariabler per personahypotes brukar vara 15 till 30 
stycken (Cooper & Reimann, 2003). 

Demografiska variabler listas också men ska inte blandas ihop med be-
teendevariablerna. I det insamlade materialet finns med största sanno-
likhet också demografiska variabler som utbildningsnivå och boendeort. 
Dessa kan ha inverkan på designen, men Goodwin (2002) menar att 
beteendevariablerna är avsevärt viktigare i designarbetet. 

Steg 2: Matcha insamlat intervjumaterial med beteendevariabler 
Sammanfattningen av varje intervju matchas sedan med listan av bete-
endevariabler och eventuellt listan av demografiska variabler. Alla inter-
vjupersoner markeras på ett och samma dokument. Exakt var på de 
uppsatta skalorna en intervjuperson befinner sig är inte det centrala. 
Det viktiga är intervjupersonernas placering på skalorna i relation till 
andra intervjupersoners placering (Goodwin, 2002) och om det uppstår 
kluster av intervjupersonernas placeringar. Luckor i det insamlade ma-
terialet kan kompletteras med intervjuer med domänexperter och litte-
raturgenomgångar (Cooper & Reimann, 2003). 

Steg 3: Identifiera signifikanta beteendemönster 
När matchningen mot beteendevariabler är genomförd framträder ofta 
kluster på de flesta av beteendevariablerna (Goodwin, 2002). Om en 
grupp av intervjupersoner bildar ett gemensamt kluster på sex till åtta 
olika beteendevariabler så är det ett tecken på ett signifikant beteende-
mönster. Ett sådant mönster kan ligga till grund för en persona. Varje 
beteendemönster bör ges ett talande namn, till exempel ”rabattletaren” 
eller ”sällananvändaren”. 

Cooper och Reimann (2003) påpekar att ett trovärdigt beteendemönster 
måste baseras på beteenden som har sannolika kopplingar. Till exempel 
kan det vara sannolikt att personer som prioriterar ett lågt pris också är 
tycker att det är viktigt att kunna jämföra olika produkter för att hitta de 
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lägsta priserna. Däremot är det tvivelaktigt att bygga beteendemönster 
utifrån mindre sannolika samband som till exempel mellan ett prismed-
vetet beteende och att ha ett uttalat intresse för ett visst husdjur. 

Ett kompletterande sätt att hitta mönster är att jämföra par av beteen-
devariabler. Genom att korsa två axlar av variabler skapas en matris av 
fyra rutor där intervjupersonernas beteende kan ritas in (Quesenbery, 
2003). 

Quesenbery (2003) ger ytterligare en rad exempel på observationer 
som kan signalera ett beteendemönster. Dessa är intervjupersoner 
som har likartade: 

• Användningsstil eller sätt att interagera med en produkt. 
• Bakgrund och personliga egenskaper. 
• Attityder och mål. 
• Uppgifter eller arbetsroller. 
• Användningsmönster i form av frekvens och variation. 
• Kunskapsnivå och trygghetsnivå inom en domän eller datoran-

vändning. 
• Berättelser att berätta. 

 
Beteendemönster och arbetsroller 
Beteendemönster kan för affärsinriktade eller tekniska system att över-
ensstämma med arbetsrollerna inom en organisation. För konsument-
produkter motsvarar beteendemönster och olika livsstilar (Cooper, 
1999). 

Enligt Goodwin (2001) ska personas representera beteendemönster och 
inte vara arbetsbeskrivningar. Goodwin menar att personas och arbets-
roller matchar sällan mot varandra. Användare med likadana arbetsrol-
ler kan ha olika beteendemönster och vice versa. Personas är inte listor 
över uppgifter och plikter, utan ska huvudsakligen vara berättelser som 
beskriver flödet (engelska flow) under en typisk dag för en person.  

Steg 4: Vidareutveckla basdokumenten för varje beteendemönster 
Varje identifierat beteendemönster kompletteras sedan med detaljer 
baserade på data från de intervjupersoner som ingår i det identifierade 
klustret (Goodwin, 2002). Pruitt och Grudin (2003) föreslår att all in-
formation kring ett beteendemönster ska föras in i basdokument. 

Steg 5: Sammanställ typiska egenskaper och relevanta mål 
Varje detalj i en persona ska vara baserade på verkliga data. Undantagen 
är namn och andra personliga detaljer vilka är egenskaper som levande-
gör presentationen (Cooper & Reimann, 2003). Goodwin (2002) po-
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ängterar att det är viktigt att börja med den kritiska informationen i en 
persona, alltså beteendemönster, beskrivning av en typisk dag, färdighe-
ter, attityder, användningsmiljö och mål. Biografiska detaljer som ger liv 
åt en persona bör skrivas senare. 

Identifiera och formulera mål 
Varje persona ska enligt Goodwin (2001) bli tilldelad tre till fyra stycken 
mål som tydligt kan vägleda designarbetet. För att vara effektiva design-
redskap måste målen på ett eller annat sätt direkt relatera till produkten 
som ska utvecklas (Cooper & Reimann, 2003).  

I personaslitteraturen definieras olika kategoriseringar av mål. Målen 
kan grovt delas in i två grupper: användarmål och icke-användarmål 
(Cooper & Reimann, 2003): 

Användarmål Icke-användarmål

Livsmål Kundmål 
Upplevelsemål Verksamhetsmål 
Slutmål Tekniska mål 
Tabell 3: Listning av de sex typer av mål som Cooper och Reimann (2003) definierar. 

Användarmålen är de mest centrala. Särskilt för konsumentprodukter, 
till exempel en annonswebbplats. Icke-användarmål spelar också en 
viktig roll, främst för affärsprodukter, till exempel lagerhållningssystem. 
Cooper (1996, 1999) definierade fyra typer av mål som ska beaktas vid 
systemutveckling. Utifrån Goodwin (2002) omformulerade Cooper och 
Reimann (2003) dessa mål till sex typer av mål, se Tabell 3. Nedan be-
skrivs de olika typerna av mål. Coopers tidigare klassificering (1996, 
1999) och motsvarigheter i Georg Olsens klassificering (2004b) är an-
givna som fotnoter. 

Användarmål har en stor spridning i innehåll. Från produktspecifika 
önskemål till mer abstrakta strävanden. 

Livsmål 19 representerar personliga strävanden och sträcker sig oftast 
bortom den konkreta användningen av en produkt (Goodwin, 2001; 
Cooper & Reimann, 2003). Dessa påverkar sällan designen direkt men 
hjälper till att förklara varför en person vill uppnå vissa slutmål. En 
produkt som bidrar till att uppfylla en persons personliga livsmål skapar 
snabbare en tilltro. Livsmål är användbara främst för konsumentpro-
dukter. 

 

                                           
19 Livsmålen kallas övergripande mål av Olsen (2004b).  
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Exempel på livsmål: 

• att umgås mer med sin familj 
• att bli väldigt kunnig inom ett område 
• att leva efter vissa moraliska värden. 

 
Upplevelsemål 20 är konstant giltiga mål och är relevanta för de flesta 
situationer och personer (Cooper, 1999). Upplevelsemålen är enkla och 
personliga. De beskriver vilken känsla användningen av en produkt ska 
framkalla (Goodwin, 2001) samt vilka kvaliteter som interaktionen med 
produkten ska uppfylla (Cooper & Reimann, 2003). Om ett system får 
en användare att känna sig dum för att det är svårt att använda, sjunker 
användarens självförtroende och effektivitet (Cooper, 1999). Tvetydiga 
eller överflödiga felmeddelanden eller dialogrutor är typiska exempel på 
saker som motverkar att upplevelsemålen uppfylls. De flesta persona-
suppsättningar innehåller minst en persona som känner osäkerhet inför 
teknikanvändning (Goodwin, 2001). Upplevelsemål är ofta omedvetna 
för användarna och därför svåra att artikulera (Cooper & Reimann, 
2003). 

Exempel på upplevelsemål: 

• att inte känna sig dum 
• att inte begå misstag 
• att få en godtagbar mängd arbete utfört 
• att ha roligt / inte bli uttråkad. 

 
Slutmål 21 representerar de förväntningar som en användare har på vad 
en användning ska leda till (Cooper & Reimann, 2003). De beskriver 
vad en användare får ut av att använda produkten. Slutmålen är starkt 
kopplade till uppgifter och kan innefatta slutförande av uppgifter eller 
moment. Slutmål är länkar mellan verksamhetsmål och upplevelsemål. 
Slutmålet ”att hantera inkomna beställningar” binder samman verk-
samhetsmålet ”att öka vinsten” med upplevelsemålet ”att få en godtag-
bar mängd arbete utfört”. Ett system som skapar möjlighet att uppfylla 
slutmål gör att användarna kan utföra sina uppgifter, men om inte  de-
ras personliga upplevelsemål uppfylls känner de sig inte nöjda med sig 
själva (Cooper & Reimann, 2003). Cooper (1999) menar att om inte 
arbetstagare är glada och nöjda är de heller inte fullt ut effektiva. Om en 
                                           
20 Upplevelsemål kallas personliga mål av Cooper (1996, 1999). 

21 Slutmålen kallas praktiska mål av Cooper (1996, 1999) och användningmål av Ol-
sen (2004b). 
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design däremot enbart fokuserar på att uppfylla upplevelsemål och ig-
norerar slutmål så blir slutprodukten en leksak (Cooper & Reimann, 
2003). 

Exempel på slutmål: 

• att minimera antalet möten 
• att hantera inkomna beställningar 
• att hitta det billigaste alternativet 
• att skapa diagram över planerat arbete. 

 
Icke-användarmålen är mål för organisationer, arbetsgivare, kunder 
och partners. Dessa mål är viktiga att ta hänsyn till, men ska inte upp-
fyllas på bekostnad av användarmålen. 

Kundmålen står för de mål som köparen av en produkt har (Cooper & 
Reimann, 2003). Mål som inte behöver överensstämma med slutanvän-
darens som kan vara en arbetskamrat, vän eller familjemedlem till köpa-
ren. Dessa mål syftar relaterar ofta till att köparen vill skapa säkerhet, 
lycka eller bekvämlighet för slutanvändaren och sig själv. Kundmålen 
kopplas ofta till så kallade kundpersonas (se avsnitt 5.2.2). 

Exempel på kundmål: 

• att produkten ska leva upp till organisationens säkerhetskrav 
• att jag som förälder inte ska vara orolig när mitt barn använder 

produkten. 
 
Verksamhetsmål eller affärsmål (engelska corporate goals) är de mål som 
organisationen där användarna verkar vill uppfylla (Cooper, 1999). Ofta 
är dessa mål lika med ledningsgruppens eller ägarnas. De är förutsätt-
ningar för att ett effektivt arbete ska gå att utföra men är i sig själva inga 
motiverande faktorer för användarna. De påverkar användarnas hand-
lande på ett övergripande plan men är inte drivkrafter som får en orga-
nisations medarbetare att komma till arbetet. Cooper (1999) ser dem 
som hygienfaktorer, de måste uppfyllas men de bidrar inte automatiskt 
till att övriga mål uppfylls. Det faktiska arbetet blir inte utförs på grund 
av verksamhetsmålen utan på grund av de mål som människorna i or-
ganisationen har. Cooper och Reimann (2003) menar att verksamhets-
mål kan användas för att skapa kontrast mot mål som är viktiga ur an-
vändarnas synvinkel. Genom att tydligt definiera verksamhetsmål är det 
lättare att se när en diskussion rör sig från ett användarperspektiv mot 
ett mer verksamhetssorienterat perspektiv. 
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Exempel på verksamhetsmål: 

• att öka företagets vinst 
• att ta fler marknadsandelar 
• att nå ut till fler medborgare/kunder. 

 
Tekniska mål 22 är de mål som driver många programmerare och där-
för får stor inverkan på utvecklingsprojekt (Cooper, 1999). Genom att 
enbart uppfylla dessa mål uppfylls inte användarnas mål. Slutanvänd-
ningen av systemet förbises. Nyttan av ett system definieras genom dess 
användning. Möjligheten att använda ny teknik gör det ofta till ett själv-
ändamål att ha med nya funktioner i en produkt. Användarnas mål är 
konstanta oavsett vilken teknologi som används för att uppnå dem. 
Användare vill enligt Cooper och Reimann (2003) få sina mål uppfyllda 
på ett enkelt och värdigt sätt utan känna sig dumma. Cooper exemplifi-
erar med aktiviteten att resa. Målet kan vara att förflytta sig från plats A 
till plats B. Oberoende om man reser med bil, tåg eller flyg så består 
målet oavsett vald teknik. Uppfyllande av tekniska mål kan dock bidra 
till att användarnas mål uppfylls. 

Exempel på tekniska mål: 

• att skapa plattformsoberoende programvara 
• att spara minne / lagringsutrymme 
• att skapa snabbare program. 

 
Mål är inte alltid fullt medvetna och kan därför vara svåra att artikulera 
för intervjuade användare. Mål identifieras därför genom att analysera 
beteenden och uttalande hos den grupp som en persona representerar 
(Cooper & Reimann, 2003). Genom att söka samband mellan olika be-
teenden går det att identifiera vilka mål som är de bakomliggande driv-
krafterna till dessa beteenden. Målen hos personas konstrueras utifrån 
personasskaparens tolkningar av likheter mellan olika intervjupersoners 
uttalanden och handlingar. Målorienterade frågeområden (se ovan) är 
goda källor till formulering av mål. Antalet mål beror enligt Cooper och 
Reimann (2003) på typ av produkt. Författarna anger schablonantal 
för antal mål per persona: 

• tre till fem slutmål 
• noll eller ett livsmål 
• noll till två upplevelsemål. 

                                           
22 Falska mål i Cooper (1996, 1999) 
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Relationer mellan personas 
En del produkter används av personer som har inbördes relationer till 
varandra, till exempel familjemedlemmar eller arbetskamrater. I dessa 
fall kan det vara relevant att beskriva hur dessa sociala band påverkar 
användningen. Är relationen mellan användarna ej relevant för använd-
ningen bör det heller inte tas upp i personas (Cooper & Reimann, 
2003). 

Steg 6: Kontrollera att personasuppsättningen är komplett och di-
stinkt 
En komplett uppsättning av personas lämnar inga luckor i förväntande 
beteenden. Genom att stämma av en framtagen personasuppsättning 
med intressenter och domänexperter kan eventuella luckor identifieras 
och rättas till genom kompletterande datainsamling och analys (Cooper 
& Reimann, 2003). Omfattningen på personasuppsättningen kan vara 
bredare än de grupper som innefattas av kartlagda marknadssegment 
(Quesenbery, 2003). 

Steg 7: Skriv berättelser som binder samman varje persona 
Utan personliga egenskaper blir personas lätt anonyma, generiska an-
vändarbeskrivningar, men för att behålla trovärdighet och fokus ska 
antalet personliga egenheter begränsas (Goodwin, 2001). 

Goodwin (2001) föreslår att ett fåtal personliga egenskaper läggs till hos 
personas. Egenskaperna som kan användas för att förstärka intrycket av 
information som är av mer avgörande karaktär för designen. Till exem-
pel en persona som har väldigt ont om tid kan istället mer målande be-
skrivas som en person som ofta äter lunch i taxin mellan sina möten. 

Steg 8: Utse personastyper och prioritera 
För att en design ska vara framgångsrik krävs enligt Cooper och Rei-
mann (2003) att designarbetet är fokuserat mot ett designmål. Olika 
personas i personauppsättningen utgör olika alternativa designmål. För-
fattarna menar att: 

”ett användargränssnitt kan enbart designas utifrån en enskild per-
sona” 

(Cooper & Reimann, 2003, sid. 71) 

Det primära designmålet ska få alla sina mål och behov uppfyllda av en 
design utan att det missgynnar övriga personas. För att identifiera det 
primära designmålet behövs en prioritering mellan framtagna personas. 
Detta görs genom att tilldela varje persona en personastyp. Litteraturen 
beskriver sex olika typer av personas fördelade på två grupper: 
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Användare av produkten: Icke användare: 

Primära personas Beställare- och kundpersonas 
Sekundära personas Berörda personas 
Kompletterande personas Exkluderande personas. 
Tabell 4: Sex olika typer av personas. 

Personastyper som är användare av produkten: 

Primär persona är den persona som enligt Cooper och Reimann 
(2003) inte tillfredsställs om designen riktas mot någon annan persona. 
Men då primärpersonan är designmålet blir övriga personas tillfreds-
ställda på acceptabel nivå. Att uppfylla primärpersonans mål och behov 
ska dock inte göra det omöjligt för andra personas att uppfylla sina. 
Primärpersonan är ofta den persona som har flest eller mest komplexa 
behov samt behov av extra stöd för att slutföra vardagstypiska uppgif-
ter (Quesenbery, 2003). Det måste finnas minst en primär persona per 
produkt. Finns de flera primära personas behöver dessa varsitt gräns-
snitt. 

Sekundära personas definieras som de personas som skulle tillfreds-
ställas om en eller två extra behov tillgodosågs av primärpersonans 
gränssnitt. Dessa extra behov skulle då tillgodoses utan att primärper-
sonans mål och behov hindrades från att tillfredsställas. Ett enskilt 
gränssnitt har i genomsnitt noll till två sekundära personas (Cooper & 
Reimann, 2003). 

Kompletterande personas är enligt (Cooper & Reimann, 2003) de 
resterande användarna av produkten. Kompletterande (engelska supple-
mental) personas tillfredsställs av något  av de primära gränssnitten och 
deras antal har ingen gräns. Personas som tar tillvara intressenternas 
intressen, så kallade politiska personas, är ofta av denna typen. Olsen 
(2004b) kallar denna typ ”oviktiga personas” och beskriver gruppen 
som användare som är obehöriga eller har låg färdighet eller som är säl-
lananvändare. 

För intressentpersonas / politiska personas som representerar grupper 
som ledning, försäljning, marknad, fackförbund, jurister, med flera me-
nar Olsen (2004b) att det räcker om intressentpersonas blir beskrivna 
med ett fåtal egenskaper: 

• viktigaste mål 
• grader av inflytande 
• kunnande och inblandning i projektet 
• intressekonflikter med övriga intressenter. 
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Personastyper som är icke-användare: 

Beställar- och kundpersonas representerar de som köper en produkt. 
Vilket inte nödvändigtvis är samma person som använder produkten 
och därmed kan ha andra mål än användarna. Exempel på kundperso-
nas är föräldrarna som köper något åt sina barn eller en IT-ansvarig 
som beställer programvara åt de anställda på ett företag. De behandlas 
som sekundärpersonas, men kan ibland ha en högre prioritet om grup-
pen har ett eget administrativt gränssnitt (Cooper & Reimann, 2003). 

Berörda personas är inte själva användare av produkten men som in-
direkt berörs (engelska served) av användningen av produkten. Exempel 
på berörda personas är: en patient som påverkas av användningen av 
medicinsk apparatur utan att själv vara en aktiv användare av apparatu-
ren eller en person som får dokument från någon av användarna. Be-
rörda personas hanteras som sekundära personas och bidrar till att sätta 
upp vilka sociala och fysiska ramar på designen bör ta hänsyn till (Coo-
per & Reiman, 2003). 

Exkluderade personas är en personastyp med en mer retorisk karak-
tär. Cooper & Reimann (2003) kallar dem negativa personas och defi-
nierar dem som förtydliganden av vem som designen inte riktar sig till. 
Exkluderande personas utgörs ofta av användare med expertkompetens 
att använda IT. Nyttan med att specificera exkluderade personas är att 
man minskar risken för att diskussioner kring produkten fokuserar på 
sådana användargrupper (Olsen 2004b). 

Beställare/kund 

Exkluderad 

PRODUKT 

Primär 

Sekundära 

Berörd 

Kompletterande 

2

1

3

Figur 3: Exempel på olika personatypers relation till en produkt 

Att fördela personastyper är en uteslutningsprocess menar Cooper och 
Reimann (2003). Målen för varje personas behöver jämföras och vägas 
mot målen hos övriga personas. Om det inte går att identifiera en tydlig 
primär person beror det antingen på att produkten behöver flera sepa-
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rata gränssnitt eller att produkten försöker täcka in ett för brett an-
vändningsområde. 

Antal personas avgörs av en produkts komplexitet 
Ett lämpligt antal personas avgörs av en produkts komplexitet menar 
Goodwin (2001). För många personas gör det svårt att hålla isär dem 
och missgynnar möjligheten att bygga upp en relation till varje persona. 
Antalet personas bör begränsas så att de viktigaste målen och behoven 
täcks in, menar Goodwin. Om en persona täcker in behoven och målen 
hos andra personas kan de senare ofta strykas. Få författare i litteratu-
ren vill föreslå ett rekommenderat antal personas. Ett dussin är för 
många (Goodwin, 2001) medan tre till sju personas är ett lämpligt 
antal enligt Coopers (1999) tidiga beskrivningar av personasskapande.  

Prioriteringsmatris för funktionalitet 
Pruitt och Grudin (2003) pekar på behovet av att kunna prioritera mel-
lan olika funktionalitet som olika personas behöver för att uppfylla sina 
mål och behov. Författarna föreslår en matris som jämför funktionalitet 
och varje personas viktade proportion av marknaden. Ju större och vik-
tigare del av den totala användargruppen desto högre viktning. Varje 
planerad funktionalitet graderas från –1 till +2: 

• -1, funktionen gör att personan påverkas negativt av funktionen 
(till exempel blir förvirrad eller irriterad) 

• 0, funktionen gör varken till eller från för personan. 
• 1, funktionen tillför värde för personan. 
• 2, personan påverkas otroligt positivt av denna funktion (medve-

tet eller omedvetet) 
 

 Persona 
1 

Persona
2 

Persona
3 

Viktad 
summa 

Viktning 50 35 15  
Funktion A 0 1 2 = 65 
Funktion B 2 1 1 = 150 
Funktion C -1 1 0 = -15 
Tabell 5: Exempel på prioriteringsmatris hämtad från Pruitt och Grudin (2003). 

Exemplet i Tabell 5 visar att funktion B bör ges hög prioritet medan 
funktion C förmodligen kan strykas från produkten. 

Steg 9: Validera framtagna personas 
För att säkerställa att framtagna personas är en trovärdig och komplett 
representation av riktiga användare bör en validering ske (Quesenbery, 
2003). Valideringen kan ske med: 
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• Domänexperter, marknads- och supportavdelningar, projektin-
tressenter och andra som möter användargrupperna. 

• Användargrupperna som de representerar. 
• Jämförelser med marknadssegment. 

 
Pruitt och Grudin (2003) använder sig av en stor mängd källor för sina 
personas och jämför därför enbart grundinformationen i framtagna 
personas med motsvarande grupper av verkliga användare. En nog-
grannare jämförelse och validering skulle enligt författarna vara svår att 
göra då det sammanställda materialet i sin helhet inte går att matcha 
fullt ut mot verkliga användare. 

5.2.3 Utformning av personas 
Vanligen presenteras framtagna personas som en berättelse på en till två 
sidor vardera (Goodwin, 2002). Texten bör inte vara för lång men hel-
ler inte bestå enbart av punktlistor. Mål, behov och nyckelaktiviteter 
sammanfattas i många fall som punktlistor. Texterna kompletteras med 
porträttbilder av en person och ibland även bilder som visar använd-
ningsmiljön och annat som förmedlar och levandegör en personas livs-
situation, vardag och användning av en specifik produkt. I eventuella 
basdokument samlas information som kan ligga till grund för olika pre-
sentationsformer, till exempel affischer och webbsidor (Pruitt & Gru-
din, 2003). Författarna argumenterar också för att all information om 
personasuppsättningen ska vara tillgänglig för samtliga projektmed-
lemmar och föreslår en webbplats där allt material och tillhörande verk-
tyg finns upplagt. 

5.2.4 Framtagning av scenarion 
Efter att ha försökt skapa en så trovärdig, riktad och komplett persona-
suppsättning som möjligt är det dags att skapa scenarion av olika detal-
jeringsgrad i vilka framtagna personas är karaktärer. 

Dessa scenarion syftar till att ytterligare beskriva användningen av den 
tänkta produkten och åskådliggöra interaktion och lösningsförslag. 
Scenarierna är ett sätt att förmedla förslag på hur framtagna personas 
kan uppnå sina mål och få sina behov tillgodosedda (Cooper & Rei-
mann, 2003) samt hur designen löser specifika problem, hinder och mi-
nimerar risker (Quesenbery, 2003). Grudin och Pruitt (2002) argumen-
terar för att scenarier får bättre effekt om de baseras på personas då 
karaktärerna är mer trovärdiga och mångfacetterade. För en detaljerad 
genomgång av hur personas används i kombination med scenarier se 
Cooper och Reimann (2003). 
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5.2.5 Introduktion av personas 
För att få samtliga projektmedlemmar att samlas runt den gemensamma 
grund som personas utgör behöver framtagna personas introduceras på 
ett sådant sätt att projektmedlemmarna skapar en relation till och en 
förståelse för personas och tänker utifrån användarnas perspektiv 
(Goodwin, 2002). Utöver utvecklingsteam bör även intressenter och 
beställare introduceras till de framtagna personas. Introduktionen av 
personas bör ske så tidigt som möjligt i ett utvecklingsarbete. 

En god introduktion skapar ett engagemang för personornas mål och 
behov. Grudin och Pruitt (2002) beskriver förankring hos ledning och 
nyckelmedlemmar i utvecklingsteamet som grupper som det är extra 
viktigt att skapa engagemang hos. Först då kan tid och resurser avsättas 
för att ta fram, marknadsföra och använda personas. 

Blomquist och Arvola (2002) beskriver tilltron till personas som en vik-
tig faktor för att ett utvecklingsteam ska ta till sig och ha nytta av per-
sonas. Något som enbart kan uppstå om personas är baserade på empi-
ri. Vidare menar författarna att enbart närvaron av personas i projketest 
inte skapar engagemang utan att det krävs en tydlig kommunikativ in-
sats för att nå fram med personas fullt ut. För att skapa tilltro och enga-
gemang föreslår författarna att samma personer som ska använda per-
sonas också ska delta i framtagningen. 

Litteraturen föreslår en rad mer eller mindre (o)konventionella metoder 
för att uppmärksamma framtagna personas och skapa relationer mellan 
projektmedlemmar och personas. Allt från introducerande möten och 
workshops där framtagna personas tillgängliggörs genom affischer i de 
lokaler där projektmedlemmarna arbetar (Blomquist & Arvola, 2002), 
till breda marknadsföringskampanjer med t-shirts, rollspel och fiktiva e-
postutskick från varje persona (Pruitt & Grudin, 2003). En affisch som 
listar samtliga personas och nyckelegenskaper ger en god överblick över 
en produkts målgrupper (Grudin & Pruitt, 2002). 
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6 Framtagning av exempelpersonas 
I en inledande förstudie lades grund för urval och tillvägagångssätt i 
den efterföljande användningsstudien. Materialet som samlades in, 
analyserades och sammanställdes i användningsstudien utvärderades 
sedan i en utvärderingsfas. Detta kapitel redogör för genomförande och 
resultat för de första två delarna. Utvärderingsfasen beskrivs i kapitel 7. 

Figuren nedan visar vilka tekniker som använts för datainsamling i stu-
diens tre delar. 

Förstudie Användningsstudie Utvärdering 

Insamling av erfaren-
heter om användar-
grupper och personas 
genom: 
- Intervju 
- Litteraturgenom-
gång 

Insamling och analys 
av information om 
användargrupper ge-
nom: 
- Deltagande 
  observation 
- Tänka högt 
- Kollaborativ 
  utvärdering 
- Kontextuell intervju 
- Personas 

Utvärdering av det 
sammanställda mate-
rialet genom: 
- Enkät 
- Fokusgrupp 

Figur 4: Översikt av tekniker som använts för datainsamling i studiens tre delar. 

6.1 Planerat tillvägagångssätt 
Förstudien var en planeringsfas för de resterande delarna av studien. 
Utifrån metodbeskrivningar för personas i litteraturen (se avsnitt 5.2) 
planerades den empiriska studien steg för steg. Följande översikt ger en 
jämförelse mellan litteraturens faser och studiens faser för skapande av 
personas. 
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FRAMTAGNING AV PERSONAS 
ENLIGT LITTERATUREN 

FRAMTAGNING AV PERSONAS 
I DENNA STUDIE 

Fas Steg Planerat innehåll Fas

1. Förstudie av målgrupper och använd-
ningsmiljö 

Intervjuer med personer med erfarenhet av an-
vändargrupper med särskilda behov. Identifiera 
tre användargrupper att skapa personas för. 

2. Formulering av personahypoteser Formulera tre personahypoteser. 
Skapa lista av beteendevariabler. 

F
Ö

R
ST

U
D

IE
 

3. Kontextuella intervjuer med användare Intervjua ca fem användare ur tre identifierade 
användargrupper. IN

SA
M

L
IN

G
 

4. Sammanställning av insamlat material 1. Sammanfatta intervjuer med användare utifrån 
meningskategorier. 

1. Revidera personahypoteserna 2. Revidera uppställda personahypoteser, skapa 
utkast till basdokument, och revidera listan av 
beteendevariabler. 

2. Matcha insamlat intervjumaterial med 
beteendevariabler 

3. Analysera de sammanfattade intervjuerna 
utifrån listan över identifierade beteendevariabler

3. Identifiera signifikanta beteendemönster 4. Identifiera signifikanta beteendemönster 

4. Vidareutveckla basdokumenten för varje 
beteendemönster 

5. Vidareutveckla basdokument utifrån identifie-
rade beteendemönster och sammanställda inter-
vjuer. 

5. Sammanställ typiska egenskaper och 
relevanta mål 

6. Sammanställa mål och egenskaper genom 
analys av sammanfattade intervjuer och identifie-
rade beteendemönster.  

6. Kontrollera att personasuppsättningen 
är komplett 

Utgår* 

7. Skriv berättelser som binder samman 
varje persona. 

7. Skapa sammanhållande berättelser utifrån 
intervjumaterialet. Sammanfatta framtagna bas-
dokument på ett A4 per persona.  

8. Utse personastyper och prioritera. Utgår* 

A
N

V
Ä

N
D

N
IN

G
SST

U
D

IE
 

M
O

D
E

L
L

E
R

IN
G

 

9. Validera framtagna personas Utvärdera framtagna personas med: 
- personer med erfarenhet av användargrupper 
med särskilda behov samt 
- personer som arbetar med utveckling av of-
fentliga e-tjänster. 

U
T

V
Ä

R
D

E
R

IN
G

 

* Utgår då planerade personas är exempel och inte framtagna för en specifik produkt. 

Tabell 6: Översikt över tillvägagångssätt att ta fram personas. Tillvägagångssätt i denna studie 
(högra spalten) är ,matchat med tillvägagångssätt att ta fram personas enligt litteraturen (vänstra 
spalten). 
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6.2 Förstudie 
Avgränsningarna och de antaganden som gjordes initialt i studien gäl-
lande tillvägagångssätt och urval av användargrupper att studera (se ka-
pitel 1) gjorde att det fanns en osäkerhet om underlaget var tillräckligt 
för inleda genomförandet av utvärderingen. För att skapa ett bättre un-
derlag för att svara på uppsatta frågeställningar genomfördes därför en 
förstudie. 

Förstudien bestod av: 

• Litteraturgenomgång. 
• Intervjuer med personer med erfarenhet av metoden personas 

för att inhämta kunskap om tillämpning av metoden. 
• Intervjuer med personer med erfarenhet av de användargrupper 

med särskilda behov för specificera urvalet av användargrupper 
och hitta kontaktvägar till slutanvändare. 

 
Enligt Hartman (2004) ökar möjligheterna till ett genomtänkt urval om 
man i urvalsprocessen tar hjälp av personer som är insatta i det material 
som man planerar att studera. 

Förstudie Användningsstudie Utvärdering 

Litteraturgenomgång 
 
Intervjuer om erfa-
renheter av metoden 
personas 
 
Intervjuer om an-
vändargrupper med 
särskilda behov 

Insamling och analys 
av information om 
användargrupper 

Utvärdering av det 
sammanställda mate-
rialet 

Figur 5: Översikt över innehållet i förstudien. 

6.2.1 Litteraturgenomgång 
Parallellt med de två intervjuserierna genomfördes en litteraturgenom-
gång inom områdena 24-timmarsmyndigheten, offentliga e-tjänster, till-
gänglighet, användarcentrerad systemutveckling, målgruppsanalys och 
personas. Resultatet av litteraturgenomgången är återgiven i kapitel 2, 4 
och 5. 
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6.2.2 Erfarenheter av metoden personas 
För samla in erfarenheter om metoden personas genomfördes intervju-
er med personer som arbetat med metoden. Intervjuerna syftade till att: 

• öka förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som fanns 
med metoden 

• kartlägga hur stora och vilka resurser som krävs för att ta fram 
personas 

• identifiera eventuella framgångsfaktorer 
• komplettera litteraturgenomgången med teoretiska och praktiska 

tips om tillämpning av metoden personas. 
 
I Statskontorets kontaktnät och Centrum för användarorienterad de-
sign, CIDs intressentgrupp23 återfanns fyra intervjupersoner med de 
efterfrågade erfarenheterna24. Två av intervjupersonerna var forskare 
som bedrev konsultverksamhet vid sidan av sin forskning. En tredje 
person hade deltagit i ett projekt där personas använts. Den fjärde per-
sonen använde personas i sitt arbete som interaktionsdesigner. De pro-
jekt och organisationer där personas tillämpats redovsias i Tabell 7 ned-
an. 

                                           
23 Se CIDs webbplats, http://cid.nada.kth.se
24 Utöver dessa fyra intervjuer kontaktades även Skatteverkets IT-avdelning som 
använt personas vid utvecklingen av ett nytt internt system för Kronofogdemyn-
digheten. Personas hade varit till nytta initialt i projektet för att konkretisera använ-
darkrav. Personas hade främst använts internt i utvecklingsgruppen. Kontakten 
ledde inte till någon intervju. 
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Projekt Beställare Tillämpning 
av personas 

Leverantör 

A: Nyutveckling 
av kommersiell 
webbportal 

Internationellt 
mediaföretag 

Definiera målgrup-
per. Kommunikativa 
redskap i kontakten 
mellan beställare och 
leverantör 

Internationell 
Internetkonsult 

B: Vidareutveck-
ling av myndig-
hets webbplats 

Större svensk 
myndighet 

Konkretisera tidigare 
insamlade krav på 
ökad användbarhet 
och tillgänglighet.  

Användbarhets-
konsult 

C: Koncept för 
framtidens hem 

Internationell 
vitvarukoncern

Konkretisera tänkt 
målgrupp för pro-
dukt- koncept. 

Intern utveck-
ling 

D: System för 
processindustri 

Internationell 
industrikoncern

Bära användarnas 
krav och behov i lö-
pande utvecklings-
projekt. Återanvänd-
ning av personas. 

Intern utveck-
ling 

Tabell 7: Översikt av hur personas använts i fyra olika projekt.  

De fyra intervjuerna var halvstrukturerade (Kvale, 1997) och omfattade 
en till två timmars samtal. Utgångspunkten var en intervjuguide sorte-
rad på fem frågeområden: allmänna erfarenheter av metoden, skapande, 
introduktion och användande av personas samt synpunkter på denna 
studies planerade upplägg (se bilaga 1). Nedan följer en sammanfattning 
av intervjuerna. 

A: Nyutveckling av kommersiell webbportal 
I detta projekt användes personas för att visualisera målgrupper och 
deras behov, samt för att bidra till minskad subjektivitet i diskussioner 
mellan utvecklarna. Personas användes för att kommunicera användar-
krav dels internt i utvecklingsgruppen dels gentemot beställarna. Den 
interna kommunikationen för utveckling och design krävde ett mer de-
taljerat personainnehåll än kommunikationen med beställarna. Genom 
att använda personas gick det att öka fokus på önskad funktionalitet. 
Personas gav också bekräftelse på om utvecklarnas antaganden om 
målgrupperna var korrekta. 

Skapande av personas 
Insamling av data om användarna skedde genom fokusgrupper med 
förväntande målgrupper. Fokusgrupperna genomfördes av en lokal re-
klambyrå. Personas togs dock fram av Internetkonsulten. Citat från del-
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tagarna placerades i en matris som längs en axeln listade personahypo-
teser/förväntade målgrupper och längs den andra axeln listades rubri-
kerna: mål, drivkrafter, scenario, önskad funktionalitet. Fokusgrupper 
användes då det ansågs mindre tidskrävande än intervjuer. 

Trovärdighet i bakgrund, vanor och namn hos framtagna personas ska-
pades genom att studera kulturellt material som målgrupperna konsu-
merade, till exempel olika tidskrifter, TV-program och mode. 

Introduktion och användning av personas 
Intervjupersonen menade att få personer inom utvecklingsteam läser 
dokumentationer eller målgruppsanalyser. Erfarenheten var att perso-
nas uppfattades som lättare att ta till sig. För att få större genomslag 
och uppmärksamma utvecklargruppen på införandet av personas så 
användes så kallade ”life-size personas”, pappfigurer i samma storlek 
som en vuxen människa. På framsidan av varje pappfigur tecknades 
personans i form av en illustration. På baksidan återfanns textinforma-
tion till personan. Pappfigurerna ställdes ut i de lokaler där utvecklarna 
satt. Deras närvaro bidrog till att på ”ett kul och minnesvärt sätt” ytter-
ligare öka medvetenheten om att man designade för användarna och 
vilka behov och önskemål de hade. Illustrerade bilder förespråkades för 
att tydligare visa att personas är fiktiva beskrivningar av användare. 

Personas användes för att förklara användarkrav för beställarna och 
beskriva interaktionen från ett användarperspektiv. I projektet användes 
åtta personas vilket upplevdes som för många för att kunna bedriva ett 
effektivt designarbete. 

B: Vidareutveckling av myndighets webbplats 
Personas användes för att sammanställa användarkrav avseende funk-
tion och innehåll inför en omdesign av en myndighets webbplats25. 
Verksamhetens krav på webbplatsen hade sammanställts i en tidigare 
genomförd verksamhetsanalys. Verksamhetsanalysen och personas med 
tillhörande scenarier låg till grund för prototyper och omdesign av 
webbplatsen. 

Skapande av personas 
I detta fall användes Cooper och Reimann (2003) som utgångspunkt 
för skapande av personas. Insamling och analys genomfördes av två 
användbarhetskonsulter. Personahypoteser skapades baserat på verk-
samhetsanalysen samt en fokusgrupp med beställare. Fokusgruppen 

                                           
25 Projektet var en förstudie. Vid intervjuns genomförande hade inte själva imple-
menteringen av omdesignen startats. 
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utmynnande i att fyra övergripande målgrupper definierades. Dessa de-
lades sedan in i undergrupper. 

Insamling av data om användargrupper skedde genom individuella, 
kontextuella intervjuer, där fyra till fem användare ur varje målgrupp 
intervjuades. Analysen visade att personer ur olika målgrupper hade 
gemensamma mönster. De personas som togs fram fick därför en an-
nan indelning än den uppställda personashypotesen. En intern syn på 
målgrupperna ersattes således av en indelning som bättre stämde över-
ens med de faktiska användarnas beteenden och behov. 

Därefter granskades framtagna personas tillsammans med beställar-
gruppen. Granskningen visade att samtliga målgrupper inte täcktes in 
av personasuppsättningen. Uppsättningen kompletterades då med två 
ytterligare personas. Slutligen användes sju personas. Varje personas 
tilldelades fyra till sju mål. 

Utifrån personasuppsättningen och intervjuerna skapades sedan en rad 
scenarier som beskrev hur användarna använde webbplatsen för att 
uppnå sina mål. Scenarier och intervjuer låg sedan till grund för en 
funktionslista som tydligt redogjorde för vilka funktioner och vilket in-
nehåll som omdesignen av webbplatsen borde innehålla. Utifrån det 
sammantagna materialet skapades prototyper. 

De identifierade svårigheter med att skapa personas var: 

• Att gå från intervjumaterial till personas. 
• Att formulera mål. Målen blandandes lätt ihop med de aktiviteter 

som användarna utförde. 
 
För att kunna skapa personas av god kvalitet ansågs kompetens inom 
analys av kvalitativa data som viktigt. 

Introduktion och användning av personas 
Varje persona presenterades på en sida med tillhörande namn, mål-
gruppstillhörighet, porträttbild, en beskrivande text samt en lista av mål. 
Personasuppsättningen introducerades för beställargruppen genom en 
PowerPoint-presentation. Beställargruppen hade i förväg fått ta del av 
varje personas i pappersform. 

En identifierad nytta med att använda personas var att beställarna såg 
ett tydligare samband mellan verksamhetskrav och användarkrav. Med 
personas konkretiserades vilka användarna var. Verksamhetskraven 
hade tidigare upplevts som ”luddiga” och användarna som en ”grå mas-
sa”. Målbilden för vad omdesignen av webbplatsen skulle sträva mot 
blev tydligare. Nyttan med personas framträdde framförallt efter en tid 
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när beställare och leverantörer hade ”levt med personas”. Beställarna 
var mycket nöjda med att metoden personas använts då an-
vändbarhetsarbetet utmynnat i ett konkret och strukturerat resultat. 

Personas upplevdes av användbarhetskonsulterna som ett bra verktyg 
för att väga alternativa krav mot varandra. I projektet användes priori-
tetsmatriser med inspiration av Pruitt och Grudin (2003) (se avsnitt 
5.2.2). Intervjupersonen menade att personas är till stor nytta för leve-
rantörer men kunde få ett större genomslag om de ingick redan i bestäl-
larnas formulering av projektet. Personas som kommunikativa redskap 
ansågs i projektet höja beställarkompetensen kring användbarhet. 

C: Koncept för framtidens hem 
På vitvarukoncernen användes enklare former av personas för att visua-
lisera behoven hos ett utvalt marknadssegment vid framtagning av kon-
cept för framtidens hem. 

Skapande av personas 
Ambitionen var att snabbt och utifrån deltagande designers erfarenhe-
ter hitta en beskrivning av en målgrupp. Därför valde man att försöka 
identifiera en typanvändare, en persona. Genom en intern workshop 
identifierades typanvändaren ”Louise, 37” som representerade mål-
gruppen kvinnor med medelhög till hög inkomst med intresse för hem 
och hushåll. Konceptet syftade till att underlätta vardagen för målgrup-
pen. Innehållet i typanvändaren skulle utgå från vardagen hos den valda 
målgruppen genom att: beskriva informationsbehov; glädjeämnen; um-
gänge med familj och vänner samt aktiviteter och hushållsgöromål en 
typisk vardag/helgdag. 

Framtagning av personas gjordes av en grupp industridesigners. Valet 
av typanvändare och innehållet i personan baserades på designgruppens 
erfarenhet samt en större fältstudie hos 50 personer i en välbärgad 
skandinavisk förort. 

Introduktion och användning av personas 
Presentationen av personan skedde främst genom PowerPoint-
presentationer med ett rikt bildmaterial. Den framtagna personan an-
vändes för att få en snabbare start på designarbetet. Personan upplev-
des som ett bra verktyg för intern kommunikation som gav upphov till 
objektiva diskussioner kring konkreta designval. Den bidrog till att ska-
pa en gemensam syn inom projektet på målgruppen och dess behov. 
Användningen av personas antogs bidra till att fylla konceptet med in-
nehåll och att identifiera och skapa relevanta funktioner för målgrup-
pen. Personan användes som ett levande dokument som fylldes på med 
information från efterföljande fältstudier med målgruppen. 

82 



Personas användes även för kommunikation utanför projektgruppen 
och upplevdes då som ett bra verktyg för att förmedla vad man tagit 
fram. Ett material bestående av bilder och berättelser fick positiv re-
spons vid föredrag inför ledningsgrupp och projektgrupper i organisa-
tionen. 

D: System för processindustri 
Företaget tillverkade produkter inom processsindustrin. En del av fö-
retagets produkter var system för övervakning av processer och till-
verkning. Systemen levererades av en intern utvecklingsavdelning. Mål-
grupperna för olika system verkade inte skilja sig åt utan var ofta ett 
fåtal specialistanvändare. Antalet användare per levererat system var 
ofta få. Utvecklingsavdelningens användbarhetsexperter använde konti-
nuerligt personas för att representera användares behov. Intervjuperso-
nen hade flerårig erfarenhet av att använda personas i olika former. 
Både på industriföretaget och hos tidigare arbetsgivare. 

Skapande av personas 
Efter att upprepade gånger ha använt personas utformades mallar för 
personasskapande. Mallarna beskrev vilket innehåll som skulle inklude-
ras. Innehållet i framtagna personas baserades på användbarhetsexper-
ternas fleråriga erfarenhet av att arbeta med de identifierade målgrup-
perna. Efter tidigare intervjuer och observationer ansåg man sig ha en 
tillräckligt god bild av användarna för skapa trovärdiga och korrekta 
personas. 

Framtagningen av personas underlättades av att systemen hade samma, 
återkommande specialistgrupper som användare. Återanvändning av 
personasinnehåll förekom således, till exempel variabler som kompe-
tens, attityder och arbetsroll i organisationen. Det innehåll som uppda-
terades vid återanvändning av tidigare personas var främst produkt-
bundna behov och centrala aktiviteter i användningen av en produkt. 
Framtagna personas kompletterades alltid med citat från användarna. 

Introduktion och användning av personas 
Framtagna personas användes främst internt på utvecklingsavdelningen 
som designredskap och nedtecknades på papper enligt de givna mallar-
na. Förutom att ge stöd i designarbetet användes personas i presenta-
tioner och diskussioner med beslutfattare i den egna organisationen., då 
i form av PowerPoint-presentationer. De framgångsfaktorer som iden-
tifierades med personas var att de hade ett levande innehåll och formen 
underlättade kommunikation. 

Återkoppling på det planerade upplägget i denna studie 
Givet den erfarenhet som intervjupersonerna hade av personas och an-
vändbarhetsarbete ombads de formulera hur det såg på forskningsfrå-

83 



gorna och det planerade tillvägagångssättet att representera användar-
grupper med särskilda behov. Samtliga trodde att tillvägagångssättet 
skulle vara fruktbart, med undantag för gruppen äldre. Flera intervju-
personer ansåg att äldre vara en alltför bred och heterogen grupp för att 
kunna ligga till grund för en relevant, enskild persona. 

Åsikter om återanvändning av innehållet i personas 
Intervjupersonerna hade skilda åsikter om huruvida personas gick att 
återanvända. Samtliga intervjupersoner använde personas på olika sätt 
och därför bör en jämförelse ses utifrån det. 

Intervjuperson A menade att huvuddelen av personas och vissa mål 
kunde återanvändas om man bytte ut tillhörande användningsscenarier. 
Intervjupersonen menade att en person inte ändrar sina värderingar och 
övergripande mål bara för man använder en annan produkt. Variabler 
som livssituation, sysselsättning och arbetssituation exemplifierades 
som återanvändbart material. Intervjuperson A påpekade att om perso-
nas används över en längre tid bör man vara medveten om personas 
livscykel. Att innehållet blir inaktuellt och/eller kan upplevas som 
gammalt. Då står man inför valet att uppdatera personas eller låta dem 
”dö”. 

Intervjuperson B var mycket skeptisk till att återanvända personas då 
kraften i dem ligger i att de är konkreta genom att vara specifika. Det 
upplevdes som en fara att personas lever kvar i en organisation och an-
vänds för andra produkter. De förlorar då sin kraft genom att de inte 
längre kan vara specifika. 

Intervjuperson C hade ingen åsikt på grund av alltför liten erfarenhet av 
metoden. 

Intervjuperson D menade att metoder måste anpassas till existerande 
arbetssätt och resurser och hävdade att återanvändning var möjlig med 
vissa modifikationer på tidigare personas. Dock poängterades att pro-
dukterna vid sådan återanvändning bör tillhöra samma produktkategori. 

Sammanfattande resultat av intervjuserien 
Intervjuserien visade att en rad olika projekt haft nytta av att använda 
metoden personas. Personas ansågs av flera intervjupersoner som en 
metod som i förhållande till sin resursåtgång var mycket givande. Inter-
vjupersonerna med forskarbakgrund menade att många metoder som är 
resultatet av forskning sällan används praktiskt i industrin för att de är 
alltför resurskrävande. Personas ansågs lämna en del att önska avseende 
vetenskaplighet, men som i ett praktiskt sammanhang vägdes upp av 
dess nytta givet resursanvändning. 
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Projekt B visade att styrkorna med att använda personas fungerade lika 
bra för en grupp beställare som för leverantörer och utvecklare. Cooper 
och Reimann (2003) framhåller den senare gruppen som de främsta 
brukarna av personas. 

Intervjuerna förstärkte tron på att personas skulle kunna användas för 
att: 

• Identifiera och beskriva behoven hos användargrupper med sär-
skilda behov. 

• Utgöra kommunikativa redskap för beställare och utvecklare. 
 
Samtidigt gav intervjuerna upphov till tvivel på om personas kan åter-
användas samt insikt om svårigheten med att ge en representativ sam-
manfattning av grupper med stora interna variationer. Genomgående 
hade metoden personas anpassats till den egna verksamhetens existe-
rande arbetssätt. Det enda fallet då metoden blivit tillämpad som den är 
beskriven av Cooper och Reimann (2003), var i projekt B.  

Vidare blev synen på hur personas kan användas bredare. Intervjuserien 
var ett givande sätt att ta del av andras erfarenheter och reflektioner 
kring risker och möjligheter med personas. Detta bidrog till att proble-
matisera och öka motivationen att utvärdera metoden. Bredden på erfa-
renheter bidrog till att det var lättare att komma igång med utvärdering-
en av metoden. 

6.2.3 Användargrupper med särskilda behov 
Denna intervjuserie motsvarar steg 1 i Insamlingsfasen (se avsnitt 
5.2.1): Intervjuer med domänexperter. Syftet med denna intervjuserie 
var således att: 

• Identifiera vilka grupper som kunde representeras som personas 
i studien. 

• Skapa en orientering om vilken information om grupperna som 
behövde representeras som innehåll i planerade personas. 

• Samla in litteraturtips om tidigare gjorda studier på grupperna 
och deras Internetanvändning och myndighetskontakt. 

 
Enskilda intervjuer genomfördes med fyra personer på olika sätt arbetar 
för funktionshindrade eller äldre. Intervjuerna var av halvstrukturerad 
karaktär (Kvale, 1997). Intervjuguiden som användes (se bilaga 2) kret-
sade kring fem frågeområden:  

• Identifiera användargrupper med särskilda behov. 
• Hur ser deras Internetanvändning ut? 
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• Hur ser deras myndighetskontakt ut? 
• Vilken kunskap behöver förmedlas om dessa användargrupper? 
• Vilka möjliga rekryteringsvägar finns det till dessa användargrup-

per? 
 
Fyra organisationer var representerade i intervjuerna. Dessa valdes 
utifrån Statskontorets kontaktnät och CIDs intressentgrupp26: 

• Handikappombudsmannen (HO) 
• Hjälpmedelsinstitutet (HI) 
• Institutet för HumanTeknologi (IHT) 
• SeniorNet. 

Förslag på användargrupper och innehåll 
Intervjupersonerna uppmanades göra sitt urval med hänsyn till hur sto-
ra grupperna var och därmed skulle kunna representera och göra mest 
nytta för flest medborgare. I fallet SeniorNet27, en intresseförening för 
personer över 55 år som använder Internet, diskuterades enbart den 
grupp som deras medlemmar representerar. De grupper med särskilda 
behov lyftes fram i intervjuerna redovisas i Tabelll 8, se nedan. Samtliga 
grupper ansågs av intervjupersonerna ha särskilda behov i sin Internet-
användning.

                                           
26 Se CIDs webbplats http://cid.nada.kth.se
27 Se SeniorNets webbplats http://www.seniornet.se
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Föreslagna användar-
grupper 

Uppskattat antal 
personer  (16-84år) 

Procent av 
befolkningen 

Nedsatt begåvning 
   varav Utvecklingsstörda 

400 000
40 000

6% 
0,6% 

Läs- och skrivsvårigheter, 
dyslexi 

330 000 - 660 000 4-8% 

Minnes- och 
orienteringssvårigheter 

ingen uppgift28 - 

Svåra rörelsehinder 208 000 3% 
Synskadade 
  varav Gravt synskadade 

115 000
23 000

2% 

Äldre (personer över 65 år) 1 555 000 17% 

Tabell 8: Statistik över grupper av funktionshindrade (hämtat från HI, 2004a, b; SCB, 
2004)29. 

Grupper med nedsatt hörsel föreslogs inte intervjupersonerna då funk-
tionshindren hos dessa grupper inte påverkar deras användning av da-
torer och Internet i samma utsträckning som för personer med visuella 
funktionshinder eller rörelsehinder.30

Internetanvändning hos användargrupperna 
Internet och datorer hade enligt intervjupersonerna skapat nya möjlig-
heter för flera grupper av funktionshindrade att kommunicera med 
omvärlden. En viktig motivationsfaktor bakom funktionshindrades an-
vändning av IT som flera intervjupersoner nämnde var att användning-
en bidrog till ökad självständighet för många funktionshindrade. Med 
dators hjälp kunde man göra flera ärenden på egen hand och odla in-
tressen. I flera fall handlade det också om att använda IT för att kunna 
göra sig förstådd och att bli behandlad på lika villkor i kommuni-
                                           
28 Gruppen med minnes- och orienteringssvårigheter är inte en samlad grupp. Det 
är det svårt att få fram bra siffror. Exempel på grupper med minnes- och orienter-
ingssvårigheter är dementa, 110-180 000 personer (HI, 2004a) och personer med 
utvecklingsstörning, cirka 37 000 (HI, 2004b). Detta försvårar möjligheten att skapa 
ett urval av en grupp användare med jämförbara funktionshinder. 
29 Statistiken för gruppernas storlek kan överlappa varandra. Många äldre har till 
exempel synskador. Det finns ingen generell terminologi fastställd för dyslexi. För 
mer information om innebörden av olika funktionshinder se Hjälpmedelinstitutets 
webbplats, http://www.hi.se. 
30 För mer information om döva och hörselskadades behov vid Internetanvändning 
se till exempel ”Skånes Dövas Länsförbunds informationssajt till beslutsfattare”,  
http://www.dov.nu/skane
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kationen med andra människor. Exempelvis att som synskadad kom-
municera via e-post eller som dyslektiker använda stödet i ett rättstav-
ningsprogram innan ett dokument skickades. Känslan av delaktighet i 
samhället nämndes också som en drivkraft att använda IT. 

De intervjupersoner med erfarenhet av äldres Internetanvändning på-
pekade att skillnaderna var mycket stora inom gruppen och att det där-
för vara svårare att dra några generella slutsatser. 

Flera intervjupersoner lyfte fram riskerna för så kallade digitala klyftor. 
Många grupper av funktionshindrade har kortare utbildning och saknar 
arbete och har därmed inte samma möjligheter att skaffa dator och In-
ternetuppkoppling. Intervjupersonerna bekräftade i stort de siffror som 
presenterats av Hjälpmedelsinstitutet, HI (2002; se Tabell 2). 

Äldres Internetanvändning antogs var mer nyttoorienterad än för andra 
grupper. Internet användes enbart för klara syften och då nyttan med 
användningen var given i förväg. Till exempel söka specifik information 
eller komma åt släktforskningsmaterial. ”Internetsurfing på måfå” eller 
användning enbart för ”att pröva en tjänst” antogs vara väldigt ovanligt. 

Av de äldre som intervjupersonerna varit i kontakt hade mycket liten 
andel använt banktjänster eller handlat varor på Internet. Detta antogs 
bero på att äldres tilltro till säkerheten på Internet var lägre än för andra 
grupper i kombination med en utbredd prismedvetenhet som gav upp-
hov till föreställningar om att tjänster via Internet ”alltid kostade extra”. 

Sammanfattningsvis bekräftade intervjusvaren kring gruppernas Inter-
netanvändning de uppgifter som framkommit i den genomförda littera-
turgenomgången av området (se avsnitten 2.2 och 2.3), särskilt gällande 
existerande och risken för framtida ”digitala klyftor”. 

Myndighetskontakt hos användargrupperna 
Flera av intervjupersonerna ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap om an-
vändargruppernas myndighetskontakt för att kunna uttala sig om grup-
pernas generella vanor. Intervjupersonerna var eniga om att grupperna 
med funktionshinder hade samma behov av myndighetskontakt som 
icke funktionshindrade personer. För gruppen seniorer antogs trygghet 
värderas högt och planering av framtida trygghet i hälsa och ekonomi 
ansågs vara prioriterat. 

SMS beskrevs som en populär kanal bland döva. En kanal som skapat 
nya möjligheter till trygghet, till exempel möjlighet att komma i kontakt 
med alarmcentraler i nödsituationer eller beställa olika tjänster som tidi-
gare bara fanns tillgängliga via telefon. 
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En intervjuperson identifierade Försäkringskassan och den kommunala 
socialförvaltningen som två viktiga kontakter för många funktionshind-
rade. Det uppmärksammades också att en stor del funktionshindrade 
upplever det som lättare och bekvämare att vara i kontakt med en myn-
dighet via Internet än att göra besök. 

Identifierad kunskap som behövde förmedlas 
Intervjuerna visade att funktionshindrade i stort sett har samma behov 
som andra medborgare som använder Internet eller är i kontakt med 
myndigheter. Funktionshindrade vill inte identifieras utifrån sitt funk-
tionshinder i första hand. Samma sak gällde äldre där få personer i för-
sta hand identifierar sig själva utifrån sin ålder. Identifikation sker sna-
rare utifrån personlig bakgrund som sysselsättning, boendeort, ursprung 
och intressen. Därför ansåg flera intervjupersoner att planerade perso-
nas skulle beskrivas i första hand utifrån andra variabler än åldersgrupp 
eller eventuellt funktionshinder. 

De särskilda behoven hos olika grupper av funktionshindrade och vissa 
grupper av äldre som uppmärksammades i intervjuerna sammanföll till 
stor del med riktlinjerna beskrivna i Vägledningen 24-timmarswebben 
2.0 (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004a)31.  Exempel på rikt-
linjer som sammanföll med intervjupersonernas uttalanden var: 

• Behoven av att individuellt kunna styra hur information presen-
teras. 

• Att webbplatser ska vara strukturerade och kodade enligt stan-
darder för exempelvis HTML och stilmallar. 

• Att innehåll är separerat från struktur så att olika hjälpmedel kan 
tolka innehållet. 

• Att interaktion ska vara möjlig oberoende av inmatningsenhet. 
• Följa skrivregler för webben; att webbplatser är kodade med rela-

tiva mått så att text kan förstoras. 
 
En intervjuperson föreslog att personas och scenarier kunde fungera 
som ett verktyg att kommunicera riktlinjer för tillgängliga webbplatser, 
till exempel WCAG 1.0 eller Vägledningen 24-timmarswebben. I dags-
läget upptäcker många myndigheter att de måste tillhandahålla tillgäng-
lig information väldigt sent i sina utvecklingsprojekt, vilket gör att de 
lösningar som byggs sällan blir så pass tillgängliga de skulle kunna bli 
om kunskapen fanns redan från början. Tillgänglig information ses 

                                           
31 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 fanns vid tidpunkten för intervjuerna till-
gänglig som internt arbetsdokument på Statkontoret. 
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bland många offentliga aktörer som en extra modul istället för en själv-
klarhet. 

Äldre användare ansågs i större utsträckning vilja ha tillgång till hand-
ledning vid användning. Intervjupersonerna med erfarenhet av äldre 
påpekade vikten av pedagogik och känslan av samhörighet mellan lärare 
och elev för att det skulle vara möjligt att föra ut information om Inter-
netbaserade tjänster. Personer med erfarenhet av kognitivt funktions-
hindrade menade att även där behövdes ofta stora resurser läggas på 
pedagogik, men även struktur på och navigering i information. 

I likhet med andra ville inga äldre ”behandlas som idioter”, men ville i 
stor utsträckning ha enkla manualer som steg-för-steg beskrev hur man 
använde olika applikationer och tjänster. Berörda intervjupersoner me-
nade att många användare uttryckte sig i termer av: ”Ju enklare desto 
bättre”. Manualerna bidrog till att användarna i lugn och ro kunde sätta 
sig in i hur något fungerade samt att det fanns utskrivet material. Detta 
värderades högt då det skapades möjligheter att komma tillbaka till do-
kumentationen vid framtida användningstillfällen. 

Identifierade rekryteringsvägar 
Genom intervjupersonernas kontaktnät identifierades kontaktpersoner 
som kunde förmedla kontakt med slutanvändare. Rekryteringen av an-
vändare finns beskriven i avsnitt 6.3.1. 

6.2.4 Resultat från förstudien - personahypoteser 
För att kunna genomföra den efterföljande användningsstudien med de 
givna resurserna i studien begränsades antalet studerade användargrup-
per till tre: äldre, dyslektiker och synskadade. Urvalet av de tre grupper-
na baserades på intervjuerna i förstudien och skedde i samråd med pro-
jektets referensgrupp. 

Trots att flera av personerna med erfarenheter av personas inte trodde 
på idén att beskriva äldre som en persona (se avsnitt 6.2.2) togs grup-
pen med. Referensgruppen ansåg det angeläget att ta med äldre på 
grund av gruppens storlek och prognoserna att andelen äldre i befolk-
ningen ökar (SCB, 2004). Det ansågs även intressant att ta med äldre-
gruppen som en kontrast mot grupperna som definierades utifrån funk-
tionshinder. Dyslexi prioriterades då det ofta är ett för omgivningen 
osynligt funktionshinder (LO, 2003) och att en stor del av befolkningen 
uppskattas ha läs- och skrivsvårigheter, se Tabell 8. Gravt synskadade 
uppges av Post- och Telestyrelsen (2004) som en grupp som kan ute-
stängas helt från vissa tjänster på grund av bristande tillgänglighet. Där-
för har denna grupp också tagits med i denna studie. Urvalet gjordes 
inte för att utesluta andra grupper, utan för att få fram exempelgrupper 
att pröva metoden på. Exempelvis fanns det med studiens resurser inte 
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möjlighet att identifiera ett lämpligt urval av användare från gruppen 
med minnes- och orienteringssvårigeter. 

Därefter formulerades utkast till innehåll för personas på de utvalda 
användargrupperna., vilket motsvarar steg 2 i Insamlingfasen (se avsnitt 
5.2.1) Utkasten innehöll korta texter om användargruppernas Internet-
användning, eventuella funktionshinders påverkan på Internet- och da-
toranvändning, samt användargruppernas förväntade attityder och be-
hov. Innehållet baserades på material från förstudien och litteratur-
genomgången och låg till grund för att skapa en förförståelse för de 
studerade gruppernas situation. 

Nedan följer en sammanfattning av personahypoteserna grundade 
på intervjupersonernas uttalanden samt litteraturgenomgången. Notera 
att inom varje grupp finns stora individuella skillnader i till exempel be-
hov, drivkrafter och kompetens. Personahypoteserna lyfter fram vanligt 
förekommande egenskaper 

Frågeområde Dyslektiker Synskadade Äldre 

Dator- och 
Internet-
användning 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt att tolka text. 
Har svårt orientera 
sig i textmängder. 
Grafisk information 
kan underlätta för-
ståelsen. 
Vill kunna göra an-
passningar av text-
layout. 
Behov av att texter 
är formulerade och 
utformade enligt 
skrivregler för 
webb. 
Vill behandlas på 
lika villkor i sin 
skriftliga kommuni-
kation. 
Stavningshjälpme-
del gör det lättare 
att  känna sig trygg i 
sin kommunikation.

Behöver få all infor-
mation i textformat.
Har svårt att få 
överblick då endast 
en liten del  av 
skärmen eller inne-
hållet kan tolkas i 
taget. 
Behöver hjälpmedel 
för uppläsning. 
punktskrift och 
uppförstoring. En 
del har problem 
med kontraster och 
bländning. 
Att kunna kommu-
nicera via Internet 
ger ökad självstän-
dighet, delaktighet 
och större möjlighet 
att kommunicera. 
Handlar varor över 

Många har svårt 
med precisions-
krävande rörelser 
och behöver därför 
förstorade klicky-
tor32. 
Många i gruppen ser 
dåligt och behöver 
större text. 
Tidigare mest an-
vänt datorn för 
ordbehandling. 
Göra ärenden och 
nyttoorienterad an-
vändning. 
Hålla sociala kon-
takter och odla in-
tressen. 
Föredrar enkelhet, 
men vill inte bli be-
traktad som dum. 
Vill att det ska bli 

                                           
32 Exempel på klickytor i ett webbgränssnitt är länkar, knappar och menyposter. 
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Frågeområde Dyslektiker Synskadade Äldre 

Sökfunktioner,  
ifyllnadsstöd, ord-
förklaring  och upp-
läsningsfunktioner 
ger bra stöd. 
Problem att skriva 
in rätt webbadress 
och med sökfunk-
tioner som saknar 
rättstavningsförslag.

Internet. 
Vill ha alla doku-
ment i elektroniskt 
format. 
 

lättare att snabbt 
hitta översiktlig in-
formation på webb-
platsen. 

Myndighets-
kontakt 

Föredrar icke-
skrifliga kontakter. 

Försäkringskassan 
och kommunala so-
cialförvaltningen är 
viktiga kontakter. 
Bekvämare med 
kontakt via Internet 
än personligt möte. 

Utbetalning av pen-
sion och kontakt 
med hälso- och 
sjukvård. 
Föredrar personliga 
möten. 

Övrigt Läser långsammare 
än genomsnittet.  
Behöver därför ex-
tra tid. 
Vill ta bort onödig 
information, men 
inte ta bort infor-
mation som gör en 
text svårare att för-
stå. 
Undviker i många 
fall att behöva läsa 
eller skriva. 

Synskadade med 
synrester behöver 
skalbar text (inte 
punktskrift) och 
god kontrast. 
Personer med syn-
rester läser ofta kor-
ta meddelanden 
men använder olika 
hjälpmedel för läng-
re texter. 
Personer med för-
värvad synskada lär 
sig inte punktskrift.

Låg tilltro till säker-
heten på Internet. 
Hög prismedve-
tenhet. 
Framtida trygghet i 
hälsa och ekonomi 
mycket viktigt. 
Vill ha tillgång till 
handledning och 
manualer. 

Tabell 9: Översikt av personahypoteser. 

6.3 Användningsstudie 
Syftet med att intervjua personer ur de tre utvalda användargrupperna 
var att samla in data kring de områden som formulerats i personahypo-
teserna: 

• Vilka behov, drivkrafter, frustrationer, problem, och strategier 
har användarna vid användning av offentliga e-tjänster. 

92 



• Vilka följder har användarnas eventuella funktionshinder vid an-
vändning av offentliga webbplatser och e-tjänster. 

• Hur ser användarnas myndighetskontakt ut oberoende av valet 
av kanal för kontakt. 

 
Inriktningen på användningsstudien gällde privat användning av offent-
liga webbaserade e-tjänster. 

Resultat förstudie Användningsstudie Utvärdering 

Tillvägagångssätt 
 
Urval av användar-
grupper 
 
Personahypoteser 
 

15 st Intervjuer:  
- om Internetanvänd-
ning och myndighets-
kontakt 
- utvärdering av  
offentliga e-tjänster 
 
Analys av uttalanden 
och beteenden 
 
Skapande av personas 

Utvärdering av det 
sammanställda mate-
rialet genom: 
- Enkät 
- Fokusgrupp 

Figur 6: Resultat från förstudien och översikt över innehållet i användningsstudien. 

Nedan följer en översikt för tillvägagångssättet i användningsstudien. 
Varje steg på vägen till framtagna personas refererar till motsvarande 
steg i metodgenomgången i kapitel 4. 

6.3.1 Intervjuer med användare 
Användningsstudien bestod av enskilda intervjuer med användare ur 
det utvalda grupperna. Intervjuerna bestod av två delar: 

• En renodlad intervjudel som fokuserade på deltagarnas erfaren-
heter, vanor och syn på Internetanvändning och myndighetskon-
takt samt 

• En utvärderingsdel där deltagarna använde utvalda offentliga e-
tjänster. 

 
Varje intervju genomfördes på 1 till 2 timmar. I genomsnitt tog varje 
intervju 1,5 timme. Intervjuerna motsvarade steg 3 i Insamlingsfasen (se 
avsnitt 5.2.1). 

Intervjudel om Internetanvändning och myndighetskontakt 
De genomförda intervjuerna var halvstrukturerade (Kvale, 1997) och 
inspirerades av formerna för kontextuella intervjuer (Beyer & Holtzb-
latt, 1998). Huvuddelen av intervjufrågorna utgick från ett frågeformu-
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lär (se bilaga 3), men utrymme gavs även för följdfrågor och fördjup-
ningar. Dessa utgick från de associationer som deltagarna och intervju-
ledaren fick under intervjuerna. Fördjupningarna utgick från en rad 
uppsatta frågeområden (se bilaga 4). Ett fåtal frågor var av enkätkarak-
tär med fasta alternativ.  

Frågorna och frågeområdena i intervjuguiden byggde på meningska-
tegorier (Kvale, 1997) som baserades på: 

• Innehållet i personahypoteserna från förstudien, till exempel: 
grad av självständighet i sitt användade; behov av tillgång till do-
kumentation; föredras läsning från skärm eller papper. 

• Metodbeskrivningar och studier om personaskapande (Co-
oper & Reimann, 2001; Goodwin, 2001; Grudin & Pruitt, 2002; 
Olsen, 2004a,b; Pruitt & Grudin, 2003; Sinha, 2003). 

• Tidigare rapporter om de studerade grupperna (PTS, 2004; 
RRV, 2003) och om Internetanvändning och myndighetskontakt 
hos personer bosatta i Sverige (SIFO, 2002; Statskontoret, 
2003b, 2004a, 2004c; World Internet Institute 2002, 2004). 

 
Kategorierna bröts ner i underkategorier (Ely, 1993; Kvale 1997). Inter-
vjufrågor och frågeområden formulerades så att de vid analysen skulle 
kunna överföras till beteendevariabler (Cooper & Reimann, 2002). 

Utvärdering av exempel på offentliga e-tjänster 
Kontakt med stat, kommun och landsting är aktuellt för många med-
borgare (Statskontoret, 2003b). För att spegla detta söktes ett urval av 
populära webbplatser från olika delar av den offentliga sektorn (Stats-
kontoret, 2003b): två statliga myndigheters webbplatser; en landstings-
finansierad webbplats; samt en kommunal webbplats. 
Med grund i Statskontorets (2004a) indelning av olika e-tjänster söktes 
ett urval tjänster (se avsnitt 2.1.2). Efter en genomgång av portalen Sve-
rigeDirekts33 förteckning över offentliga webbplatser hittades en större 
mängd e-tjänster. Vi en översiktlig genomgång av dessa tjänster utkris-
talliserades följande typer av tjänsteinnehåll som vanligt förekommande: 

• Söka och tolka information utifrån sökfunktioner. 
• Söka och tolka information genom att manuellt leta i informa-

tionsmängder. 
• Anmäla och beställa olika saker genom att fylla i webbformulär. 

                                           
33  SverigeDirekt (http://www.sverigedirekt.se) ersattes 25 oktober 2004 av sveri-
ge.se (http://www.sverige.se). Portalen tillhandahåller kontaktuppgifter till ca 1100 
myndigheter och organisationer inom den offentliga sektorn. 
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Urvalet av tjänster fokuserades på tjänster riktar sig till privatpersoner. 
Tjänster kopplade till en enskilds persons ärenden snarare än tjänster 
med möjlighet till deltagande i demokratiska processer och forum samt 
insyn i mer övergripande beslutsfattande34. 

För att skapa ett oberoende från tjänsteleverantörerna valdes tjänster 
som inte krävde inloggning. 

De fyra tjänsterna som valdes redovisas i tabellen nedan: 

Webbplats  Typ av ägare och 
webbplats 

Använd tjänst 

Stockholm Stadsbiblio-
tek 
www.ssab.se

Kommunala bib-
liotek 

Söka efter bok 

Skatteverket 
www.skatteverket.se

Statlig myndighet 
för skattefrågor 

Beställa personbevis 

Konsumentverket 
www.konsumentverket.
se

Statlig myndighet 
för konsumentfrå-
gor 

Anmäla oönskad e-
postreklam, spam 

Infomedica  
www.infomedica.se   

Landstingsdriven 
sjukvårdsupplys-
ning   

Söka information om  
åkomma 

Tabell 10: Webbplatser och tjänster som användes i utvärderingen av offentliga e-tjänster. 

Utifrån de fyra tjänsterna skapades uppgifter som tilldelades användar-
na i de kollaborativa utvärderingarna (Monk et al, 1993). Genom att 
skapa uppgifter som inte krävde att de lämnade ut personlig och privat 
information antogs rekrytering av deltagare bli lättare. 

Utöver att uppgifterna lästes upp för deltagarna fick de möjlighet att få 
uppgifterna på papper och som textdokument i datorn. Uppgifterna 
finns återgivna i bilaga 5. Skärmbilder av tjänsterna som användes finns 
återgivna i bilaga 6. 

Deltagarna uppmanades att ta med sig exempel på webbplatser som de 
besökt och ge exempel på vad de upplevde som goda respektive dåliga 
exempel på nyttiga, användbara och tillgängliga webbplatser. Deltagar-
nas egna exempel diskuterades i anslutning till de exempel som var ut-
valda i studien. 

                                           
34 En fördjupning av debatten kring vad som kännetecknar och eventuellt skiljer e-
tjänster och e-demokrati kan läsas på tävlingen Guldlänkens webbplats,  
http://www.guldlanken.se. 
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Miljö 
I linje med kontextuella intervjuer (Beyer & Holtzblatt, 1998) var ambi-
tionen att genomföra användningsstudien i en för användarna så natur-
lig miljö som möjligt. Då privatpersoners myndighetskontakt via Inter-
net till övervägande del sker från hemmet (Statskontoret, 2003b) var det 
eftersträvansvärt att genomföra användningsstudien i hemmiljö. Samti-
digt tar det som forskare tid att få förtroendet att komma in i de flesta 
människors hem (Ely, 1993). I denna studie fanns ej tid att bygga upp 
ett sådant förtroende med femton personer. 

För att underlätta rekryteringen av deltagare genomfördes användnings-
studien istället i miljöer som var bekanta för användarna. För dyslekti-
ker och synskadade skedde detta i deras intresseorganisations lokaler. 
Detta innebar att totalt sju intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplat-
ser. För gruppen äldre var detta ej möjligt att genomföra då deras nor-
mala användningsmiljö utöver hemmet var en publik bibliotekslokal där 
det inte fanns möjlighet att genomföra enskilda intervjuer ostört. 

Deltagare 
Deltagarna rekryterades via intresseorganisationer som företräder de 
utvalda användargrupperna. En kontaktperson vid respektive organisa-
tion blev uppmanad att föreslå personer med grundläggande vana att 
använda dator och Internet samt uppfattades som motiverade att ut-
nyttja offentliga tjänster via Internet. 

Målsättningen med urvalet var att få tag på fem personer ur varje grupp 
och att få en så jämn könsfördelning som möjligt. Avgränsningen till 
fem personer per grupp gjordes utifrån: 

• Den kvalitativa ansats som valts för studien där förståelse för si-
tuationen hos ett urval av personer (Kvale, 1997) ur en viss (an-
vändar)grupp prioriterades framför statistisk fastställd kunskap 
om gruppen som helhet. 

• Studiens syfte att utvärdera metoden personas. Utifrån Cooper 
och Reimann (2003) och intervjuer om erfarenheter av metoden 
(se avsnitt 6.2.2) kan antalet ses som rimligt. 

• Resurserna i studien tillät inte en genomgående tolkning av ett 
större material. 

 
Då det var svårt att rekrytera personer som hade möjlighet att ställa upp 
gick målet med fem personer med jämn könsfördelning inte att uppnå 
för dyslektiker och synskadade. 
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Gruppen dyslektiker rekryterades genom Föreningen för personer 
med läs- och skrivsvårigheter, FMLS35. Rekryteringen försvårades av att 
flera inte ansåg sig ha möjlighet att delta eller att flera personer som 
först sagt sig vilja delta lämnade återbud. Intervjuerna genomfördes i en 
av FMLS föreningslokaler. Samtliga deltagare var aktiva inom organisa-
tionen. En av intervjuerna genomfördes vid deltagarens arbetsplats öv-
riga i en mindre datorsal. Samtliga var förtrogna med miljön sedan tidi-
gare. 

För att komma i kontakt med synskadade kontaktades Sveriges syn-
skadades riksförbund, SRF36. Rekryteringen skedde först via e-
postlistor med synskadade prenumeranter samt via ett föreningsmöte. 
Då detta inte ledde till att några personer ville delta så rekryterades del-
tagarna på plats på SRFs kansli. Intervjuerna skedde i deltagarnas ar-
betsrum där de hade tillgång till de hjälpmedel som de använde i sin 
vardagliga datoranvändning. 

Personer ur gruppen äldre rekryterade genom kontakt med föreningen 
SeniorNet37. Intervjuerna genomfördes i enskilda arbetsrum i Statskon-
torets lokaler. 

Samtliga deltagare i studien informerades om att deltagande var frivil-
ligt, sin rätt att avbryta intervjun samt att allt insamlat material skulle 
anonymiseras. Som ersättning för sitt deltagande fick varje deltagare 
presentkort för två biobiljetter eller presentkort till andra evenemang 
med motsvarande värde. 

Förekomst av observatörer 
Fyra av intervjuerna med seniorer, samt två intervjuer med synskadade 
genomfördes tillsammans med en observatör. Det skedde efter delta-
garnas medgivande. Observatörerna deltog då det inom Statskontoret 
fanns intresse av att möta olika användargrupper. Observatörerna förde 
anteckningar och tilläts komma med kompletterande frågor i samband 
genomgången av e-tjänster och efter att intervjun var avslutad. 

Ljudupptagning 
Med deltagarnas tillåtelse spelades varje intervju in. Inspelningen gjor-
des digitalt i MP3-format via en bärbar MP3-spelare i fickstorlek. Det 
inspelade materialet och överfördes inför analysen till CD. Utöver ljud-
upptagning gjordes även anteckningar under såväl den renodlade inter-
                                           
35 Se http://www.fmls.nu
36 Se http://www.srf.se
37 Se http://www.seniornet.se
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vjudelen som under genomgången av e-tjänster. Vid de intervjuer som 
genomfördes med observatör antecknade även observatören. 

Genomförande av utvärdering 
Efter den inledande delen av intervjun fick deltagarna ta en kort paus 
innan utvärderingen av offentliga e-tjänster tog vid. Genomgången 
hade karaktär av kollaborativ utvärdering (Monk et al, 1993) och inspi-
rerades delvis av kontextuell intervju (Beyer & Holtzblatt, 1998) där 
intervjuaren är lärling och intervjupersonen expert. Utvärderingen gjor-
des genom att deltagarna fick lösa uppgifter kopplade till varje tjänst (se 
bilaga 5) och samtidigt berätta vad de tänkte och gjorde. 

6.3.2 Från intervjuer till personas 
När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades analysen av materia-
let. Intervjuerna och observationerna sammanfattades och analyserades 
i flera steg fram till färdiga personas. I Figur 9, sist i avsnitt 6.3.2 illu-
streras de olika analysstegen. 

Steg 1: Sammanfattning av intervjuer med användare 
Analysen inleddes med att samtliga intervjuer sammanfattades individu-
ellt. För att skapa struktur och bättre möjligheter att jämföra de olika 
intervjupersonernas uttalanden kodades intervjuerna i meningskategori-
er (Breakwell et al, 2000; Cooper & Reimann, 2003; Kvale, 1997; se bi-
laga 7). Dessa meningskategorier baserades på de frågeområden som 
använts i intervjuerna och observationerna. Meningskategoriseringen 
innefattade även intervjupersonernas användningsbeteende och yttran-
den under utvärderingen av offentliga e-tjänster. 

Intervjuerna transkriberades inte då det i studien inte fanns tid och re-
surser till detta. Det bedömdes att tidsåtgången för transkriberingen 
inte stod i relation till vad de utskrivna intervjuerna kunde ha tillfört 
materialet utöver de genomförda genomgångarna av ljudupptagningar 
och anteckningar. 

De femton genomförda intervjuerna finns individuellt sammanfattade i 
bilagorna 8, 9 och 10. Nedan följer gruppvisa sammanfattningar av de 
individuella intervjuerna. Citaten är återgivna utifrån anteckningar och 
ljudupptagningar. 

Fyra dyslektiker – undviker läsning och skrivning, är otåliga och i 
behov av uppläsnings- och rättstavningsstöd 
Fyra personer med dyslexi deltog, två kvinnor och två män. Deras ålder 
varierade mellan 30 och 48 år. Medelåldern var 38 år. Samtliga ansåg sig 
ha olika problem med att läsa längre texter och att skriva. Särskilt med 
stavning. Flera hade tidigare känt att man blivit betraktad som dum på 
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grund av sitt funktionshinder. Därför undvek flera fortfarande ibland 
situationer där de behövde läsa eller skriva.  

”Jag läser inget i onödan. Dagsbehovet styr. Jag frågar hellre.” 

”Istället för att läsa brukar jag ofta fråga en kollega om hon redan 
läst texten. Då kan hon berätta för mig… det går snabbare” 

”Jag ringer nog hellre och hör mig för vad man ska göra istället för 
att läsa vad som står i brev och sånt..” 

En majoritet upplevde ofta problem med att ta ut det viktiga i texter 
och för vissa att orientera sig i texter. Flera uttryckte det som att man 
som dyslektiker var i behov av ”bra texter”. Texter med talande rubri-
ker, luftig styckesindelning, korta meningar, aktiva verbformer, konse-
kvent användning av begrepp, etc.38. Texter som nämndes som särskilt 
svåra var engelska texter och myndighetstexter då de innehåller många 
främmande ord.  

Dator- och Internetanvändning 
Samtliga hade dator och Internet via bredband39 i hemmet. Tre av fyra 
deltagare hade tjänstemannayrken och använde dagligen dator och In-
ternet i sitt arbete. Alla utom en person ansåg sig vara vana och fre-
kventa användare. Dessa tre hade till skillnad från den mer ovane an-
vändaren tillgång till olika hjälpmedel som talsyntes och extra program-
varor för rättstavning, synonymförslag, ordförklaring och översättning. 
Två personer ansåg sig ha lättare dyslexi. Dessa två var även de använ-
dare med störst vana att använda dator och Internet. 

Flera föredrog att ha någon i närheten att fråga om hjälp om rättstav-
ning eller betydelsen av ord. Till exempel vid sökningar eller vid e-
posthantering. 

Några av deltagarna önskade att fler program och tjänster hade tydliga 
steg-för-steg exempel och att tjänster var uppdelade i steg. 

                                           
38 Förslag som stämmer väl överens med de tumregler som beskrivs för att skriva 
för webb i litteraturen (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004a) och av sak-
kunniga som Skrivknuten (http://www.skriv-knuten.fmls.nu), Webbpennan 
(http://www.webbpennan.com) och Regeringens klarspråksgrupp, 
http://www.regeringen.se/klarsprak)  
39 Med bredband menade samtliga intervjupersoner en överföringshastighet på 
minst 0,5 Mbit per sekund. 
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Ett av de största problemen med Internetanvändningen var enligt in-
tervjupersonerna att hålla orken uppe på grund av all läsning och orien-
tering. 

”På Internet så måste man läsa och leta så mycket för att hitta det 
man letar efter. Länkar sticker ut och hjälper till…” 

”Sidor med mycket annonser som Aftonbladets hemsida gör ofta att 
jag tappar koncentration och får börja om läsningen.” 

Myndighetskontakt 
En majoritet hade sällan myndighetskontakter. Oftast var det i samband 
med barnens skolgång eller eventuell flytt. En intervjuperson engagera-
de sig i sitt bostadsområde och då ingick en del kontakt med kommu-
nen. Alla utom en föredrog myndighetskontakt via telefon. Personliga 
möten ansågs också viktigare än i de andra grupperna som ingick i stu-
dien. Genom att prata istället för att skriva var möjligheterna att bli tag-
na på allvar större. Flera berättade att man i blanketter och brev ibland 
känt sig särbehandlad på grund av stavfel. Därför undvek många blan-
ketter. De som prövat elektroniska blanketter med ifyllnadsstöd och 
ordförklaringar tyckte att det fungerade bra.   

”Man vill ju inte skriva ”Jag är dyslektiker” först i alla brev för att 
de [kommunen/myndigheten] ska anstränga sig och förstå. Att få  
knäppa svar på brev gör att jag ofta ringer…Då blir jag behandlad 
som vem som helst istället” 

[angående ifyllnadsstöd] ”Det är toppen. Då slipper jag skriva…och  
riskera att stava fel…jag tror många i vår situation skulle ha nytta 
av sånt.” 

Två av fyra ansåg sig ha en lägre förvaltningskunskap än genomsnitt-
svensken på grund av man undvikit sådana texter då de upplevdes som 
extra krångliga. Ett stort problem var myndighetsspråkets många be-
grepp och ord med synonymer i vardagssvenskan. 

Användningsbeteende 
Samtliga deltagare föredrog användande av länkar och menyer istället 
för att skriva in webbadresser, svarsalternativ, etc. Detta var särskilt tyd-
ligt när man skulle förflytta sig mellan webbplatser. Flera använde kata-
logtjänster, större webbplatser som Stockholms stad och webbplatser 
där man visste att specifika länkar fanns. En annan strategi som flera 
nämnde var att kopiera och klistra in text. 

Alla i gruppen ville ha snabb respons i sin interaktion och gav uttryck 
för en viss otålighet. Gruppen gav i jämförelse med de andra grupperna 
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upp lättare om användningen ledde till svårigheter eller svårtolkade si-
tuationer. Flera uttryckte även ett behov av att vilja känna igen sig.  

Ingen hade en systematisk strategi för att söka igenom startsidor, men 
började alltid med att skumma rubriker och länkar på textdominerade 
sidor. I högre grad än de andra grupperna började denna grupp att an-
vända tjänsterna som utvärderades i studien utan att läsa introduceran-
de texter.  

Interna sökningar som gav bra träffar gjorde att flera klickade sig fram 
till önskat innehåll. Tyvärr var det få webbplatser som hade bra sök-
funktioner och därför blev de flesta besvikna eller struntade i att försö-
ka. Flera personer lyfte fram Nationalencyklopedins webbversion som 
ett utmärkt exempel på en sökfunktion som hanterade stavfel. 

[angående ne.se] ”När jag skriver till exempel ’körskil’ så hittar den 
ändå vad jag letar efter.” [sökresultaten ger inga träffar men ger för-
slag på ”Churchill, Winston”.] 

Fem synskadade – systematiska, tålmodiga och i behov av informa-
tion i textformat 
Fem personer med olika synskador deltog. Fyra av deltagarna var män, 
en var kvinna. Deras ålder varierade mellan 41 och 56 år. Medelåldern 
var 49 år. Samtliga deltagare arbetade som tjänstemän. 

Två var helt blinda. Två personer hade grava synskador varav en identi-
fierade sig själv som blind vid datoranvändning. Den femte personen 
identifierade sig själv som synsvag och var i behov av olika förstorings-
hjälpmedel vid läsning och datoranvändning. Personerna med synrester 
var mycket närsynta och hade olika synskador som gav upphov till 
känslighet för bländning och kontrast. Två upplevde även problem med 
att se hela synfältet. 

Alla hade individuellt olika synskador och hade därför skilda behov av 
hjälpmedel. De tre blinda använde sig av skärmläsare med talsyntes och 
punktskriftsdisplay för att tolka information på datorn. Personen som 
var synsvag och en av personerna med grav synskada använde uppför-
storingsprogram som kunde ändra kontrast på skärmen samt läsa upp 
valda delar av texter. Ett par av personerna med synrester använde i 
stor utsträckning förstoringsglas för att läsa kortare texter och kikare 
för att titta på TV. Flera använde också en särskild skanner och försto-
rande kamera för att läsa pappersdokument. 

Dator- och Internetanvändning 
Samtliga personer i gruppen använde dagligen dator i arbetet. Alla utom 
en person använde Internet dagligen i arbetet. Alla hade tillgång till da-
tor i hemmet och fyra av fem hade bredband. Samtliga betraktade sig 
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som vana användare vilket också återspeglades i utvärderingen av tjäns-
terna. 

De blinda ansåg att datorn var deras viktigaste redskap och att Internet 
bidragit till en större bekvämlighet. 

”Datorn gör mig levande. Jag kan skicka saker och göra det mesta 
som andra” 

”Jag har hittat ett postorderföretag som säljer kläder via Internet och 
som har bra sätt att ta betalt…Det har gjort att jag brukar kolla 
runt på andra ställen… jag handlar nog mer nu än förut” 

Datorn gav en ökad självständighet genom möjlighet till inköp, ärenden 
och kommunikation med omvärlden på ett smidigare sätt än tidigare. 
Detta innebar en minskat beroende av andra personer. Internet har 
gjort att man upplevde sig ha tillgång till samma information som seen-
de. Till exempel inför möten i arbetet, för att följa den dagliga debatten 
eller för att förkovra sig.  

Genom att kommunicera via e-post var det också möjligt att känna att 
man kunde delta i kommunikation utan behöva bli identifierad i första 
hand som synskadad. En person skiljde noga användningen av e-post 
från övrig Internetanvändning. 

”Genom att skriva märker ingen att man är blind… Några jag 
känner lägger mycket tid på såna här forum på Internet.” 

Även om läsning via datorn tog tid så föredrog de flesta att läsa via da-
torn istället för att skriva ut dokumenten. PDF-dokument var generellt 
sätt svårare att tolka än Word-dokument. Detta berodde på vilka ver-
sioner av program som användes samt hur pass bra formaterade doku-
menten var. 

”Jag läser med punktdisplayen och så lyssnar jag på texten med tal-
syntesen. Datorn betyder jättemycket” 

”Jag använder mest dokumentskannern till brev. De mesta doku-
menten låter jag vara kvar i datorn. Då kan jag lätt ta med dem 
hem.” 

”Word-filer är bättre…de funkar. PDF:er brukar ofta vara svåra 
att tolka för att formateringen är slarvigt gjord.” 

Myndighetskontakt 
Genom att sköta myndighetskontakt via telefon eller Internet slapp fle-
ra av deltagarna att använda ledsagare och färdtjänst för att uträtta 
myndighetsärenden. Problemet med färdtjänstens bokning var att den 
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enbart var tillgänglig per telefon och därför var svår att överblicka och 
hantera olika alternativ. I övrigt ansåg flertalet att talsvar via telefon 
fungerade bra. Personliga samtal ansågs viktigt vid vårdärenden och när 
man ville åstadkomma något. 

I kontakten med myndigheter och andra ville samtliga ha tillgång till 
dokument i digitala textformat. Då var det lätt att hitta dem och kunna 
gå tillbaka och förbereda sig. I möjligaste mån ville en majoritet undvika 
vanliga brev då det krävde inskanning eller hjälp från andra. De som 
prövat elektroniska blanketter föredrog dessa framför pappersvarianter. 

”När jag har det i text kan jag också gå tillbaka till vad någon har 
sagt vid en senare tillfälle.” 

”Med blanketterna i daton kan jag fylla i dem utan hjälp…visst det 
tar lite tid ibland…och jag slipper posta dem.” 

I och med sina arbeten ansåg sig alla ha en relativt hög förvaltningskun-
skap. 

Användningsbeteende 
Då personerna med synrester och de blinda utöver användning av 
hjälpmedel skiljde sig åt även i användningsbeteende är beskrivningarna 
av deras användningbeteende uppdelat i två delar. 

Synsvaga 
På grund av användningen av förstoringshjälpmedel som förstorade 
skärmbilden åtta gånger var det svårt att få överblick på de webbsidor 
som besöktes. Genom att systematiskt följa vertikala och horisontella 
linjer på webbsidor sökte man sig fram. Tomma ytor och innehåll som 
ej var vänsterställt gav upphov till stor frustration. Rangordnade listor 
och innehåll var därför uppskattade. 

”Alla dessa hav av vita, tomma ytor…det lockar ut mig i högermar-
ginalen. Webbplatserna har sällan något innehåll där, men en del 
lägger länkar och navigering där… det är tröttsamt…” 

”Ta exemplet med när vi skulle pröva att låna om en bok, där hade 
biblioteket placerat länken till de engelska sidorna först. Dessutom 
hade man ett kryptisk namn på länken. Vi fick leta en del, eller 
hur…” 

Talsyntesen användes för längre textstycken och mer frekvent vid trött-
het. 

”När jag är trött eller om det är lite längre texter brukar jag låta da-
torn läsa upp texten. Det brukar bli på eftermiddagen…” 

103 



Funktionshindret gjorde att det tog mycket tid och energi att ”avkoda” 
varje sida därför ville intervjupersonerna att allt onödigt innehåll skulle 
skalas bort. Ju mer av det viktiga innehållet som var placerat långt upp 
till vänster på en sida desto bättre. Ett vanligt problem var webbplatser 
som placerade menyer både i vänsterkanten, överkanten och högerkan-
ten. Man beklagade också att de webbplatser som tillhandahöll en upp-
läsningsfunktion ofta placerade den ikonen långt ut till höger. 

Rörliga och blinkade element uppfattades som störande. För att ändra 
kontrasten på datorn använde man samma program som för uppförsto-
ring. 

Blinda 
För att skaffa sig överblick över sidor så använde dessa intervjuperso-
ner kortkommandon för att sammanställa listor över samtliga länkar 
eller rubriker på en webbsida. Intervjupersonerna lät sedan talsyntes 
läsa upp dessa listor. Ofta lyssnade man enbart på början av varje post. 
En form av skumläsning som användes för att få överblick över sidor 
och för att leta efter relevanta länkar eller information. När man hittat 
information som man ville fördjupa sig i använde man istället punkt-
skriftsdisplayen. En annan strategi var att utan listor ”stega sig igenom” 
sidor med hjälp av tabuleringsknappen på tangentbordet. Båda strategi-
erna krävde att rubriker var formaterade korrekt och att länkar var 
skrivna så att de gick att förstå utanför sitt sammanhang. Upprepade 
länkar som ”Läs mer” eller ”Klicka här” var en återkommande orsak till 
uppgivenhet. 

[användaren använder en kortkommando i skärmläsarprogrammet 
för att sammanställa en lista över alla länkar på sidan] 

Skärmläsarprogrammets  talsyntes: ”Länk:  Läs mer, Länk: Läs 
mer, Länk: Beräkna…” 

[Användaren avbryter uppläsningen och klickar på ett nytt kort-
kommando] 

Skärmläsarprogrammets talsyntes: ”Länk: Folkbokföring…” 

Grafiska element som knappar och bilder kunde ge upphov till förvir-
ring om de saknade beskrivande texter. Tabeller och formulär som inte 
var uppbyggda enligt standarder för tillgänglighet gav upphov till pro-
blem då hjälpmedlen fick svårt att tolka dess innehåll. Formulär som 
innehöll många alternativ uppfattades som svåra att fylla i då inmat-
ningen var svår att tolka. Eftersom beställningsformulär på Internet 
ofta upplevdes som svåra att hantera valde flera istället att sköta sina 
beställningar och kontakter via e-post. 
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För båda grupperna av synskadade gav så kallade pop-up fönster upp-
hov till irritation. Hjälpmedlen flyttade sitt fokus till pop-up fönstren 
skapade förvirring eftersom detta var svårt för användarna att upp-
märksamma. Ibland dök pop-upfönstrens innehåll upp mitt i läsningen 
av annat innehåll. En majoritet i gruppen ansåg att tydliga bekräftelser 
var mycket viktiga för att man skulle våga lita på tjänster och transak-
tioner via Internet. Om nya fönster dök upp oannonserat upplevdes det 
som om kontrollen över användandet minskade. 

[användaren stannar upp i läsningen av punktskriften och läser 
samma stycke flera gånger] 

Intervjuare: ” Vad hände nu?” 

Intervjuad: ”…hm, det verkar som ett nytt fönster har öppnats ut-
över det första. Det här är irriterande…att bli avbruten när man lä-
ser eller lyssnar på en text.” 

Sex äldre – målinriktade, prismedvetna som prioriterar enkelhet och 
igenkänning. 
Sex personer över 63 år deltog varav tre ansåg sig som nybörjare och 
tre ansåg sig vara vana användare. Samtliga hade vana att använda dato-
rer i sina tidigare arbeten. Alla hade bakgrund från tjänstemannayrken. 
Tre av deltagarna var kvinnor, tre var män. Deras ålder varierade mellan 
63 och 78 år. Medelåldern var 69 år. Alla deltagare utom en ansåg sig ha 
grundläggande vana att använda Internet. De som inte hade bredband 
planerade att skaffa det inom kort. 

Samtliga använde glasögon vid läsning och ibland vid skärm. En majori-
tet föredrog att läsa på papper framför att läsa från skärm. En intervju-
person blev trött av att sitta framför datorn längre stunder på grund av 
stelhet i händerna. 

Dator- och Internetanvändning 
Samtliga intervjupersoner hade dator i hemmet och använde dator och 
Internet regelbundet. Internetanvändning sågs som ett ärende i likhet 
med att gå till mataffären, posten eller biblioteket. Många var också tyd-
liga med att deras Internetanvändningen var mycket målinriktad. 

”Jag surfar aldrig runt på måfå” 

”Jag läser e-posten runt klockan elva sedan tittar jag på nyheter och 
väder” 

Intervjupersonerna använder inte Internet för att det är nytt eller häftigt 
utan för att det ger nytta och bättre service. Många nämnde Internet 
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som ett sätt att slippa telefonköer. En företeelse som många upplevde 
som mycket frustrerande. 

En majoritet använder Internet för att hålla kontakt med familj och 
vänner, göra prisjämförelser på produkter och söka billiga resor. 

Myndighetskontakt 
Samtliga tillfrågade har mycket sällan kontakt med myndigheter. Gene-
rellt uttryckte de tillfrågade sig i termer som: 

”Jag har det mesta redan ordnat för mig. Jag har sällan behov av nå-
gon kontakt” 

Eventuell myndighetskontakt skedde främst på dagtid. De gånger den 
skett via Internet gällde det deklaration eller sjukvårdsupplysning. Nå-
gon enstaka gång hade man besökt sin kommuns webbplats. Myndig-
hetskontakten via Internet hade hos fem av sex intervjupersoner en tyd-
lig serviceinriktning framför delaktighet och demokrati. 

En framtida god hälsa och stabil ekonomi värderades högt i gruppen. 
Likaså att kunna bibehålla sin nuvarande livsstil och fritidsintressen. 
Myndighetskontakten syftade i de flesta fall till att kunna förbereda sin 
framtida trygghet. Exempelvis kunna veta vart man ska vända sig, detal-
jerad information om vilka alternativ som finns och vilka regler som 
gäller i olika situationer.  

Användningsbeteende 
Vid besök på olika webbplatser prioriterar gruppen enkelhet och vill 
gärna kunna känna igen sig. Röriga sidor med mycket information eller 
bilder upplevdes som frustrerande.  Många uppvisade ett behov av tyd-
liga bekräftelser i samband med transaktioner. Ingen läste eventuella 
felmeddelanden och flera hade stora problem med vokabulären på 
webbsidor, särskilt vid ifyllnad av formulär. Samtliga intervjupersoner 
dubbelklickade på länkar. Några upplevde en tveksamhet med att 
stänga fönster då man var inloggad någonstans. Andra hade problem 
med att aktivera sökfält och andra klickbara ytor. 

Gruppen äldre hade överlag stora individuella skillnader i användnings-
beteende och transaktionsvana40. Två av tre i den undergrupp som an-
såg sig vara nybörjare hade en gemensam profil som nyfikna och myck-
et noggranna. Inför transaktioner eller handlingar förberedde de sig 
noga. De föredrog att skriva ut sidor med längre text. I sitt sökande ef-
                                           
40 Med transaktionsvana avsågs intervjupersonernas erfarenhet av att köpa och sälja 
produkter via Internet, använda Internetbank, lämna ut personnummer eller konto-
kortsnummer samt att boka biljetter. 
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ter information använde endast ett fåtal strategier och gick ofta syste-
matiskt igenom webbsidor för att hitta vad de letade efter. Samtliga ny-
börjare hade en låg transaktionsvana och lågt förtroende för Internet 
som kanal för viktig information och transaktioner. Telefonen ansågs 
vara ganska viktig. 

”Jag skulle aldrig lämna ut personnummer eller bankkonto… det 
känns inget bra.” 

Även bland de som var mer vana användare fanns individuella skillna-
der. Till skillnad från nybörjargruppen hade två av de tre mer vana an-
vändarna en större tilltro till Internet som säkert samt en högre transak-
tionsvana. Generellt gav de vana användarna intrycket av att vara mer 
otåliga i sin användning. Till exempel om den eftersökta informationen 
inte hittades omedelbart eller om webbsidor tog lång tid att ladda. 

”Nej, det här tar för lång tid. I vanliga fall hade jag nog lämnat den 
här hemsidan.” 

De vana användarna hade en större tilltro till sin egen förmåga att 
komma runt problem och hitta olika vägar för att hitta den information 
de sökte efter. Överlag gick dessa intervjupersoner mer på känsla i sin 
användning. Denna grupp var också mindre källkritisk. Exempelvis be-
dömdes en slumpmässigt hittad webbsida som länkade till Socialstyrel-
sen via en logotyp som en trovärdig avsändare av vårdinformation. 

Steg 2: Utkast till basdokument och revidering av personahypoteser 
När samliga intervjuer genomförts togs utkast till basdokument fram 
för varje användargrupp. Innehållet hämtades från intervjusammanfatt-
ningarna från respektive grupp. Sammanfattningen av intervjuerna samt 
utkasten till basdokument motsvarar steg 4 i Insamlingsfasen (se avsnitt 
5.2.1). 

I sammanfattningen av intervjuerna identifierades uttalanden och bete-
enden som inte täcktes in av meningskategorier i intervjuguiderna. Me-
ningskategorierna kompletterades därför med kategorier som identifie-
rades under intervjuerna. Dessa kategorier rörde främst användningsbe-
teendet hos intervjupersonerna, till exempel strategier för att komma 
runt problem. Kompletterande meningskategorier finns markerade i 
bilaga 7. Revideringen motsvarar steg 1 i Modelleringsfasen (se avsnitt 
5.2.2). 

Steg 3: Matchning mellan meningskategorier och beteendevariabler 
Meningskategorierna omformulerades sedan till beteendevariabler i den 
form som Cooper och Reimann (2003) beskriver. För exempel på bete-
endevariabler och en redogörelse för motsvarande steg 2 i Modelle-
ringsfasen (se avsnitt 5.2.2). De individuella intervjusam-
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manfattningarna ritades därefter in i förteckningen över beteendevari-
abler (se bilaga 11). 

Förteckning över 
beteendevariabler 

Intervjusammanfattningar 
utifrån meningskategorier 

1 2 3 4 5 

 
Figur 7: Från meningskategori till beteendevariabel 

Varje enskild, kategoriserad intervjusammanfattning ritades in på bete-
endevariablernas axlar. Innehållet under varje meningskategori tolkades 
om till en position på en beteendevariabel. 

Steg 4: Identifiering av beteendemönster 
När samtliga intervjusammanfattningar var överförda till förteckningen 
över beteendevariabler, analyserades materialet för att identifiera bete-
endemönster i enlighet med steg 3 i Modelleringsfasen (se avsnitt 5.2.2). 

 

Förteckning överbeteendevariabler 

Figur 8: Från beetendevariabler till beteendemönster. 

Beteendemönster identifierades genom att spåra flera intervjupersoner 
med gemensamma positioner på flera beteendevariabler.De identifiera-
de beteendemönstren i det insamlade materialet sammanföll med de 
studerade användargrupperna med undantag för gruppen synskadade. 
Där framträdde två undergrupper med vissa skillnader i beteende och 
behov, synsvaga och blinda. 

Gruppen äldre hade som förväntat större inbördes skillnader mellan 
intervjupersonerna och därför mindre tydliga beteendemönster. Äldre-
gruppen skiljde sig däremot från övriga grupper då de inte hade samma 
utpräglat specifika behov som grupperna av funktionshindrade. 
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Steg 5: Vidareutveckling av basdokument  
Utkastet till basdokument för synskadade delades upp i två separata 
dokument. Basdokument för de fyra identifierade beteendemönstren: 
äldre, dyslektiker, synsvaga och blinda fylldes sedan på med ytterligare 
innehåll från intervjusammanfattningarna. 

Basdokumenten skapades med inspiration från Pruitt och Grudins 
(2003) uppställning (se avsnitt 5.2.1).  För att skapa överblick i materia-
let kategoriserades informationen från intervjusammanfattningarna ut-
ifrån valda delar av Georg Olsens Persona Creation and Usage Toolkit 
(2004). Basdokumenten utformades som tabeller som varvade bilder, 
löptext och punktlistor. Basdokumenten gavs följande innehåll: 

• Rubrik med namn, ålder och grupptillhörighet 
• Fotografier personporträtt och typisk användningsmiljö 
• Beskrivande citat 
• Bakgrund och demografi Namn, Ålder, Familj och civilstånd, 

Sysselsättning, Typ av boendeort, Utbildningsnivå, Attityder, 
Livsstilsvanor, Intressen/hobbies, Acceptans av innovationer, 
Mediavanor. 

• Dator och Internetbakgrund Dator- och Internetvana, Da-
torutrustning hemma, Internetanslutning hemma, Användnings-
frekvens, Typiska användningsområden och vanor, Transak-
tionsmognad, Drivkrafter att använda Internet, Attityder gent-
emot Internet, Sökbeteende, Föredragen läsmedia, Eventuella 
stöd och hjälpmedel 

• Beskrivning av eventuella funktionshinder och hjälpmedel. 
Text om gruppens andel av befolkningen, allmänt om funktions-
hinder och vanliga hjälpmedel, etc. 

• Relation till myndighetskontakt och e-tjänster Frekvens i 
myndighetskontakt, Erfarenhet och vana av myndighetskontakt, 
Förvaltningskunskap, Relation till myndigheter, Förtroende för 
myndigheter, Tidpunkter och anledningar till kontakt, Kanaler 
för kontakt 

• Offentliga e-tjänster Syn på e-tjänster och myndighetsservice 
på Internet, Inriktning på nyttjade e-tjänster, Erfarenheter och 
vana av e-tjänster, Frekvens och regelbundenhet i användning, 
Attityd gentemot myndighetsservice på Internet, Familjari-
tet/Orosmoment, Attityd gentemot teknologin som används i e-
tjänster, Förberedelse inför nyttjande av e-tjänst, Vad leder till 
handlande, Vad leder till inaktivitet, avbrott eller motstånd 

• Mål Övergripande mål, Användningsmål, Emotionella mål, Per-
sonliga mål 

• Frustrationer och strategier Punktlista i prioritetsordning. 
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• Behov Punktlista i prioritetsordning. 
• Referenser. Förteckning över eventuella externa refererser. 

 
Innebörden för de olika kategorierna finns beskrivna i bilaga 12. 

För att ge potentiella läsare av basdokumenten en introduktion med 
särskilda behov kompletterades basdokumenten med en kortare text 
om respektive grupps eventuella funktionshinder och hjälpmedel. Den-
na information baserades på intervjuerna i förstudien samt litteraturkäl-
lor. Tanken med basdokument är att de ska vara levande dokument 
som löpande kan fyllas på och uppdateras med ny information (Pruitt 
& Grudin, 2003). Ett sätt att pröva detta var att föra in en mindre del 
information som inte var hämtad från användningsstudien. 

Steg 6: Sammanställning av typiska egenskaper och mål 
Utifrån basdokumenten skapades personas med ett innehåll som antogs 
vara relevant för de tänkta mottagarna av denna studies personas, det 
vill säga beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster. För att bevara 
kraften i att snabbt kunna förmedla innehållet i personas, begränsades 
deras omfattning till en sida och innehöll omformulerade delar från 
basdokumenten.  

Steg 7: Formulering av sammanhållande berättelser 
De framtagna basdokumenten är uteslutande baserade på den genom-
förda empiriska studien, men har kompletterats med uppdiktad infor-
mation under kategorierna Namn, Familj och civilstånd, Sysselsättning, Typ 
av boendeort samt Intressen/hobbies. Avsikten var att avidentifiera deltagar-
na i användningsstudien, men också för att kunna skapa sammanhållna 
berättelser. Detta skedde i enlighet med metodbeskrivningen för meto-
den som utvärderades i studien (Cooper & Reimann, 2003; se avsnitt 
5.2.2) där uppdiktad information ingår för att skapa trovärdiga, sam-
manhålla och levande berättelser, trots att materialet är baserat på flera 
personers utsagor. 

Berättelserna kompletterades med porträttbilder som hämtades från 
kostnadsfria bilddatabaser på Internet41. En ambition med porträtten 
var att de skulle visa personer med ”vardagligt utseende”. För att skapa 
en spridning i porträtten skapades två män och två kvinnor med varie-
rande ålder och livssituation. 

                                           
41 Ett exempel på en sådan bilddatabas är ungerska Stock.xchng, 
http://www.sxc.hu/
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Kategorier 

Figur 9: Översikt över analysstegen i användningsstudie: från intervjuer till personas. Rubrikerna 
i överkant av figuren visar hur innehållet struktureras om mellan de olika analysstegen.

6.3.3 Resultat från användningsstudien - användarporträtt 
istället för personas 

Studiens huvudsyfte var att utvärdera om metoden personas är ett möj-
ligt sätt att sammanställa kunskap om vilka vanor och behov medborga-
re har vid användning av offentliga e-tjänster. Användning var inte spe-
cificerad till en specifik produkt. Fokus på användning av en specifik 
produkt är som beskrivits i föregående kapitel centralt i metoden per-
sonas. Att försöka skapa ett material som var tillräckligt generellt för att 
kunna användas i flera utvecklingsprojekt rörande offentliga e-tjänster 
innebar därför problem.  

Av förstudiens litteraturgenomgång och intervjuer framgår att personas 
är tänkta att användas som konkreta beskrivningar av målgrupper för 
enstaka, specifika produkter. Åsikterna om huruvida personas kan åter-
användas eller ej gick isär. Den främsta styrkan med personas ansågs 
bestå i deras konkreta och produktspecifika användningsmål, behov 
och beskrivna användningssituation. 

Insamlingen av data om användarna i denna studie baserades på flera 
tjänster. 

De personas som togs fram var allmänt hållna och öppna för möjlighe-
ten att tillämpas på flera snarlika produkter. Möjligheterna att formulera 
användbara och konkreta användningsmål var därför små. 

Utan en sådan central del blev det svårt att kalla det framtagna materia-
let för personas. I syfte att undvika förväxling mellan olika typer av per-
sonas introduceras därför namnet användarporträtt42. 

                                           
42 Begreppet användarporträtt är hämtat från Ernfridsson (2003). 
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Användarporträtt skiljer sig från ”traditionella” personas genom 
att de: 

• Är baserade på användare ur en grupp som förväntas ha likartade 
behov och användningsbeteende istället för att vara baserade på 
representanter ur en specifik målgrupp för en specifik produkt. 

• Har inga användningsmål i traditionell mening. Istället bär de 
mål med en mer övergripande och emotionell karaktär. Mål som 
ska kunna vara giltiga för snarlika produkter, till exempel olika e-
tjänster med gemensamma typiska egenskaper. 

• Gör anspråk på att ha en mer generell karaktär och tillämpning 
genom att de inte är knutna till användningen av en specifik pro-
dukt. 

 
Med utgångspunkt i ovanstående kallas därför det framtagna materialet 
i fortsättningen för användarporträtt. Genom att anpassa metoden per-
sonas och följa de olika analysstegen resulterade användningsstudien i 
fyra basdokument och tillhörande användarporträtt.  

Framtagna basdokument 
I de fyra basdokumenten sammanfattas den insamlade informationen 
om användargrupperna. Basdokumenten finns återgivna i bilaga 13.  

Framtagna användarporträtt  
Ett urval av innehållet i basdokumenten presenterades som följande 
fyra användarporträtt43: 

Observera att namn, familj och civilstånd, sysselsättning, typ 
av boendeort samt fritidssysselsättning är uppdiktad informa-
tion och inte baserar sig på det empiriska materialet. 

 

! 
Karin, 33 - ritningstekniker 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

”Om det ska vara så här rörigt och mycket text, så struntar jag i 
det” 

Karin har nyligen lämnat storstaden och har tillsammans med sin man 
och sina två barn flyttat in i en gammal stationsbyggnad. De hoppas 
kunna ta det lite lugnare och Karin vill börja måla igen. Mycket av friti-

                                           
43 De redovisade versionerna av användarporträtten har reviderats utifrån utvärde-
ringen i avsnitt 7.1. 
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den används till renovering av huset. Hon pendlar fortfarande men 
hennes man har fått arbete på orten. 

Inför flytten har Karin varit i kontakt med myndigheter och kommun 
mer än någonsin. Det har handlat en del om folkbokföring men mest 
om barnsomsorg och skola. Det har varit en hel del pappersarbete. 

Då Karin har dyslexi har hon ofta undvikit myndighetstexter. Särskilt 
blanketter och texter med många begrepp brukar ställa till det. Att för-
stå innehållet är inget problem, men Karin vill gärna diskutera innehål-
let och vad som är viktigt i texten med någon. Att få associationer hjäl-
per. Som många webbplatser ser ut idag så ringer Karin hellre än att 
använda Internettjänsten. 

Förutom att använda datorn och Internet större delen av dagarna i job-
bet så blir det en del på kvällar och helger. Då gäller det oftast bank-
ärenden och e-post, men även en del reseplanering. Datorn har gjort att 
Karin har börjat skriva mer. Med stavningsstöd och ordbok i datorn så 
går det smidigare. Om olika webbsidors sökfunktion också kunde klara 
av felstavningar så skulle hon snabbare hamna rätt och slippa läsa lika 
mycket. Idag undviker hon att söka då hon vet att det inte fungerar.  

Att klippa och klistra in text är något som Karin gör så ofta som möj-
ligt. Då hon slipper att skriva. Särskilt smidigt är det vid blanketter och 
formulär. Annars är det lätt att något blir felstavat. Karin tycker att det 
är jobbigt när folk nämner olika e-postadresser och webbadresser . Hon 
vill ha helst ha dem nedskrivna eller skickade till sig. 

Mål 
• Hålla orken uppe vid läsning och skrivning. Annars struntar hon 

helt enkelt i det. Eventuellt ringer hon istället. 
• Att inte känna sig dum i sin Internetanvändning. Bli tagen på all-

var i sina skriftliga kontakter med myndigheter. 
Behov 

• Få ord och begrepp satta i ett sammanhang. Ordens betydelse 
ska framgå av satskonstruktionen. Annat som hjälper är synony-
mer och förklaringar av ord samt exempel och beskrivningar av 
enskilda fall. 

• Sökfunktioner som kan hantera felstavningar. 
• Kunna ställa in textformatering efter eget behov. Till exempel att 

ändra textstorlek, typsnitt och färg. 
• Kunna få text uppläst. Detta gäller särskilt regler och myndig-

hetstexter. Vill kunna markera vilken del av texten som ska läsas 
upp.  

• Konsekvent terminologi, annars förvirrar ordvalen. 
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• Möjlighet att skicka in blanketter direkt via Internet. 
 

Fredrik, 38 – kundsupport 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

”Varje extra rad och onödigt tomrum på skärmen tar tid att titta 
igenom– det gör mig trött” 

Fredrik bor tillsammans med sin sambo i en storstadsförort. Han arbe-
tar som kundsupport på ett stort transportföretag. Då och då använder 
han färdtjänsten för att komma till och från jobbet. Den ger honom 
trygga resor, särskilt kvällstid. Hans stora intresse är jazz- och bluesmu-
sik. 

Fredrik är sedan födseln synsvag och är extremt närsynt. Han är även 
färgblind och ser ingen skillnad på röda och gröna nyanser. Hans syn-
skada gör att han är känslig för ljus och bländning. Han ser helheter 
men har svårt att fokusera detaljer på håll. För att kunna läsa måste han 
använda förstoringshjälpmedel. På ett par centimeters håll kan Fredrik 
med sina glasögon läsa en dagstidning. 

I sitt arbete hjälper han kunder i olika frågor främst via telefon och e-
post. Med hjälp av sitt förstoringsprogram och dess talsyntes får han 
stöd i sitt arbete Han föredrar att ha alla dokument i elektroniskt format 
i sin dator då kan han få dem upplästa och gå tillbaka och kontrollera 
saker. 

Eftersom Fredrik ser väldigt liten del, en åttondel av varje webbsida i 
taget så tar det lång tid att orientera sig. För att hålla reda på vart han är 
följer han ofta linjer som finns på webbsidor.  Raka vänstermarginaler 
och randiga tabeller är ovärderliga. Varje rad som Fredrik läser tar ener-
gi, ju mer information och grafik på en sida desto mer känner han att 
han måste avkoda. 

Vid längre texter låter Fredrik förstoringsprogrammets uppläsnings-
funktion läsa upp texten. Han blir inte lika trött då. Texterna måste vara 
i ett sådant format så att talsyntesen kan läsa dem. Ett ännu viktigare 
redskap än förstoringsprogrammet är Fredriks förstoringsglas, med det 
skummar han kortare texter. 

Mål 
• Få individuell service och inte bli behandlad enbart utifrån sitt 

funktionshinder. 
• Få Internetanvändningen att ta mindre energi och tid. 
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Behov 
• Snabbare få överblick genom orienteringsstöd och rangordnat 

innehåll. Vill slippa överflödig information. 
• Ökad enhetlighet, vill hitta det viktigaste på samma ställe. 
• Möjlighet att ändra kontrast, färg och andra grafikinställningar. 
• Kunna få texter i ett format som talsyntesen kan läsa upp 
• Ha alla dokument och blanketter i elektroniskt format. 

 

Aina, 49 – ekonomiansvarig 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

”Internet är mitt viktigaste verktyg, men det tar ofta lång tid att hitta 
rätt” 

Aina bor i en medelstor svensk kommun. Tillsammans med sin man är 
hon mycket aktiv i kommunens föreningsliv. Hon arbetar som eko-
nomiansvarig på en mindre tillverkningsindustri på orten. För att kom-
ma till sitt jobb använder hon färdtjänsten. Den ger henne trygga resor, 
särskilt kvällstid. 

Hon använder datorn och e-posten hela dagarna i jobbet. Ett par gång-
er i veckan använder hon webben för att läsa nyheter och beställa tal-
böcker. Ibland köper hon varor via postförskott på Internet. Hon vill 
ha tydliga bekräftelser på genomförda handlingar för att hon ska våga 
göra transaktioner. 

Aina är nästan helt blind och kan därför inte se vad som visas på skär-
men. Hon använder därför ett skärmläsarprogram som tolkar informa-
tionen som visas på skärmen. En talsyntes läser upp de avsnitt och län-
kar som Aina markerar genom att stega sig fram med tangentbordet. 
När hon hittat den information hon söker läser hon med fingrarna på 
punktskrift. Den kommer upp som en läsrad av stift ur en avlång panel 
framför hennes vanliga tangentbord. Hon använder främst det vanliga 
tangentbordet till att skriva men också till alla kortkommandon som 
hon flitigt använder. 

Internettjänster uppfattar Aina som bekvämt. De bidrar till att hon kan 
nyttja sin färdtjänst till andra saker än myndighetsärenden. Hon behö-
ver inte heller fråga andra personer om hjälp lika ofta. Ibland använder 
hon talsvar via telefon för service. Aina använder Internettjänster bara 
om hennes hjäldel kan tolka deras innehåll. Om det inte fungerar bru-
kar hon pröva att skicka e-post. Hon föredrar att kommunicera med 
myndigheter via e-post. E-post och text via datorn har gjort att Aina 
kan ha samma tillgång till information som andra personer. Till exem-
pel för att kommunicera eller förbereda sig inför möten. 
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Aina får ha tålamod för hon får inte någon överblick på webbsidor. 
Hon uppfattar endast en rad i taget. Hon går systematiskt igenom sidor, 
särskilt om de är nya. För att snabbare orientera sig och navigera brukar 
Aina låta sitt skärmläsarprogram skapa en lista över länkarna eller rubri-
kerna på sidan. Tyvärr heter många länkar ”Läs mer” vilket gör det 
svårt att veta vilken man ska välja. Dåligt uppmärkta tabeller och for-
mulär kan också ställa till det. De title- och alt-texter som finns måste 
vara tillräckligt beskrivande för att inte vara i vägen eller förvirra. 

Mål 
• Kunna känna självständighet och delaktighet i sin vardag 
• Känna att transaktionerna hon utför är trygga och säkra. 
• Bli behandlad i första hand som en medborgare och inte enbart 

utifrån sitt funktionshinder. 
 
Behov 

• Få all nödvändig information i textformat så att skärmläsaren kan 
tolka informationen. Till exempel få meningsfulla title och alt-
texter till objekt som länkar och knappar.  

• Kunna använda tangentbordet till all interaktion. 
• Kunna känna igen sig och navigera i enkla strukturer.  
• Få de viktigaste och vanligaste sakerna tidigt på sidorna. En lo-

gisk ordning mellan olika delar på webbsidan är viktig för att det 
ska gå snabbt att stega sig igenom navigering och innehåll. 

 
Hans, 68 – pensionerad egen företagare 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

”Många krånglar till sina sidor och gör det rörigt. Ju enklare desto 
bättre.” 

Hans lever tillsammans med sin sambo ett aktivt liv som pensionär. De 
bor i en närförort till en storstad och lägger mycket av sin tid på att 
vårda sin radhusträdgård. På vintern blir det skridskoåkning och tid till 
släktforskning. Han upplever sig ha fullt upp. Att man skulle ha så 
mycket tid över som pensionär skrattar han åt. 

Hans har haft dator ett par år. Efter att ha prövat Internet på bibliote-
ket har han skaffat Internetuppkoppling via modem till hemmet. Glas-
ögonen åker alltid på när han sitter vid datorn. Sedan sitt arbete är Hans 
lite stel i armar och händer. Detta gör att han ibland får ont av att an-
vända mus och tangentbord längre stunder. 

Internet använder han ett par dagar i veckan ungefär en timme per 
gång. Hans är alltid målinriktad i sitt användande och han har bestämda 
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ärenden. Han börjar oftast med en stunds e-postande. Därefter söker 
han nyheter och information om sina hobbies. Tips på webbsidor får 
han från TV, tidningar, släkt och vänner. Han letar ofta efter billiga re-
sor på Internet eller gör prisjämförelser, men köper sällan något. Kon-
tokortsnumret lämnar han inte ut. Även om det står att något är gratis 
så är Hans skeptisk och utgår från att det kostar någonting. Hans är 
medvetet försiktig när det gäller Internet. 

Myndigheter är han väldigt sällan i kontakt med. Det mesta i livet är ju 
ordnat. Han har prövat att ladda hem blanketter till deklarationen. Det 
har också hänt att han kollat upp vart man ska vända sig om man skulle 
bli sjuk. Hans vill vara beredd om något skulle hända.  

Hans har inget större behov av att göra ärenden utanför kontorstid. 
Han uppskattar bekvämligheten och tidsvinsten med Internettjänster. 
Främsta skälet är att han avskyr köer, särskilt telefonköer. Det måste 
dessutom vara bättre service och en tydlig nytta med tjänsten för att 
Hans ska välja Internet som kontaktkanal. Hans tycker att det är lätt att 
missförstå vad som menas med olika datortermer. Långa sökresultat, 
särskilt de med dubbletter och utan rangordning, är ett gissel.  

Mål 
• Bädda för sin framtida trygghet. Vill kunna planera och ha fram-

förhållning gällande hälsa och ekonomi. 
• Få snabb service på ett enkelt sätt i få steg. 

 
Behov 

• Tydligt se nyttan med att utföra tjänster via Internet. 
• Få information där det oviktiga är bortgallrat och snabbt hitta 

översiktlig information, men vill ha möjlighet att få mer detalje-
rad information om regler eller olika alternativ som erbjuds. 

• Kunna känna igen sig och slippa leta runt. Vill ha enklare sid-
strukturer. 

• Få tydliga bekräftelser på när något har utförts, gärna också på 
papper.  

• Möjlighet att få utskriftsvänliga versioner för att slippa läsa från 
skärm. 

• Få datortermer förklarade.  
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7 Utvärdering av framtagna exempel-
personas 

För att ge ett bättre underlag som kunde ge svar på studiens frågeställ-
ningar (se avsnitt 1.2) skedde en validering av resultaten från använd-
ningsstudien (se avsnitt 6.3.3). Valideringen skedde genom att innehållet 
och nyttan hos de framtagna användarporträtten utvärderades. 

I ett tidigt skede av projektet diskuterades inom referensgruppen att 
genomföra utvärderingen genom tre fokusgrupper med såväl domän-
experter som tänkta användare av personas/användarporträtt. Fokus-
grupperna avsågs ha separata fokusområden som innehåll, mottagande 
och uppfattad nytta. Med hänsyn till studiens begränsade resurser och 
tidsramar utvärderades istället innehållet genom en enkät och fokusom-
rådena för mottagande och uppfattad nytta slogs ihop till en enskild 
fokusgrupp. 

Resultat förstudie Resultat 
användningsstudie 

Utvärdering 

- Urval av användar-
grupper  
- Personashypoteser 

- Basdokument 
- Användarporträtt 

Enkät: 
Utvärdering av inne-
hållet hos framtagna 
användarporträtt 
 
Fokusgrupp: 
Utvärdering av nyttan 
med användarporträtt

Figur 10: Resultat av användningsstudien och översikt på  utvärderingsdelens steg. 

7.1 Utvärdering av innehållet i framtagna använ-
darporträtt 

För att tänkta användare av användarporträtt skulle kunna utvärdera 
användarporträtt som var så korrekta, trovärdiga och representativa 
som möjligt genomfördes först en utvärdering av användarporträttens 
innehåll. En utvärdering som syftade till att säkerställa att innehållet i 
användarporträtten uppfattades som korrekt, trovärdigt och representa-
tivt för de studerade användargrupperna. Utvärderingen av innehållet 
motsvarar steg 9 i Modelleringsfasen (Cooper & Reimann, 2003; avsnitt 
5.2.2). 
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7.1.1 Tillvägagångssätt - e-postenkät till domänexperter 
Varje porträtt utvärderades av minst två av varandra oberoende do-
mänexperter, personer med erfarenhet av de berörda användargrupper-
na. Utvärderarna var hade inte erfarenhet av metoden personas eller 
användarcentrerad systemutveckling. Utvärderingen bestod av en enkät 
(Fife-Shaw, 2000; Kvale, 1997) med fem frågor med öppna svarsalter-
nativ (se bilaga 14). Framtagna användarporträtt bifogades per e-post. I 
utskicket förklarades bakgrunden till användarporträtten, deras tänkta 
användningsområde och att det rörde sig om utkast. De synpunkter 
som efterfrågades i enkäten gällde användarporträttens korrekthet, tro-
värdighet, representativitet samt eventuella brister och överflöd i inne-
håll. 

Personerna uppmanandes att ge synpunkter på innehållet och att lägga 
mer ca 30 minuter på att utvärdera varje porträtt. Denna uppmaning 
gjordes med hänsyn till att personerna inte skulle uppleva enkäten som 
för betungande samt på grund av att svaren behövde returneras inom 
sex dagar. Ingen person utvärderade mer än två användarporträtt. Efter 
att enkäten returnerats fördes en dialog via e-post med de deltagarna 
där något verkade oklart. Sammanlagt kontaktades nio personer. I tre 
fall var domänexperterna samma personer som deltog i förstudien. Av 
nio tillfrågade valde sju personer att svara på enkäten. 

7.1.2 Resultat - revidering av användarporträtt 
Överlag stämde innehållet i användarporträtten väl överens med do-
mänexperternas syn på de studerade gruppernas användningssituation. 

”Mycket bra. Det stämmer till fullo. Det är många som upplever det-
ta.” (angående dyslektiker) 

”Ja, i allra högsta grad... det är många som har det så.” (angående 
dyslektiker) 

”[användarporträtten]  verkar täcka något mer än det som enskilda 
användare brukar ta fram, men det finns säkert personer som har 
exakt de funktionsnedsättningar som du beskriver och som använder 
de hjälpmedel du beskriver.” (angående synskadade) 

Utifrån de insamlade synpunkterna ändrades innehållstruktur samt for-
muleringar och detaljer som kunde uppfattas som tvetydiga. Exempel-
vis: 

Två formuleringar som framställde en grupp som mer negativ och tek-
nikfientlig än vad som avsågs ändrades. Eventuella ändringar gjordes 
enbart om synpunkterna låg i linje med intervjupersonernas uttalanden 
och beteenden. 
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”’Osäker’ är ett ord som jag tror stämmer in på mångas uppfattning 
om äldres relation till teknik – det är ett laddat ord…man ska vara 
säker på att det är det som verkligen avses.” (angående äldre) 

Information som tidigare enbart togs upp i basdokumenten flyttades 
över till användarporträtten. Detta pekar på behoven av basdokument 
då alla användare inte kan förväntas tycka att samma information är 
relevant att ha med i användarporträtten. 

”…borde finnas med i användarporträttet hur mycket NN använder 
e-post. Det visar till exempel på mognaden i den typen av kommuni-
kation. Hur mycket kan myndigheten förlita sig på att NN tar emot 
och använder e-post” (angående äldre) 

Att ännu tydligare lyfta fram exempel på svårigheter i användningen. 

”…kanske ändå svårt att få en bild av problemen. Kanske lite mer 
exempel på svårigheter.” (angående dyslektiker) 

Det överlag positiva gensvar som utvärderingen gav tyder på att analy-
sen av användargruppernas användarbeteende och uttalanden låg i linje 
med existerande kunskap och uppfattningar på området. Flera av do-
mänexperterna bidrog även med information som kunde fogas in i bas-
dokumenten. Den informationen markerades med referens till ur-
sprung. 

7.2 Utvärdering om användning av framtagna an-
vändarporträtt  

Syftet med denna utvärdering var att samla in reaktioner från tilltänkta 
användare av användarporträtten, beställare och utvecklare av offentliga 
e-tjänster. I första hand undersöktes vilken nytta de tilltänkta användar-
na kan ha av att använda metoden personas, användarporträtt och till-
hörande basdokument i målgrupps- och utvecklingsarbete. I andra hand 
efterfrågades även synpunkter på porträttens utformning, omfattning 
och språk. 

7.2.1 Tillvägagångssätt – fokusgrupp med myndighetsre-
presentanter 

Utifrån Statskontorets kontaktnät bland statliga myndigheter, landsting 
och kommuner bjöds representanter in för att delta i en fokusgrupp 
(Millward, 2000) kring målgruppsarbete och användarporträtt. 

Fem deltagare från offentlig förvaltning 
De fem personerna som deltog i utvärderingen arbetade inom offentlig 
förvaltning. Två representanter kom från IT-avdelningen på en stor 
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statlig myndighet. Av dessa arbetade en som utvecklare (deltagare A) 
och en som gränssnittsdesigner (deltagare B). Ytterligare en större 
myndighet representerades av en beteendevetare (deltagare C) som ar-
betade med utveckling av myndighetens system. En större svensk 
kommun (fler än 100.000 invånare) deltog med en systemansvarig (del-
tagare D). Deltog gjorde även en informatör (deltagare E) från en av 
Statskontorets webbportaler. 

Genomförande 
Fokusgruppen leddes av mig själv och Statskontorets representant i re-
ferensgruppen. De övriga två medlemmarna ur projektets referens-
grupp (se avsnitt 2.4.2) deltog som observatörer. Anteckningar fördes 
av såväl observatörerna som av diskussionsledarna.  

Efter en inledande presentation av studien följde en presentation av 
deltagarna och en diskussion kring hur de olika organisationerna arbe-
tade med målgrupper, användbarhet och tillgänglighet. Därefter redo-
gjordes kort för syftet och metodbakgrunden till denna studie, hur 
framtagningen av exempel på personas (användarporträtt) skett samt 
syftet med fokusgruppen. 

Deltagarna fick läsa igenom de fyra framtagna användarporträtten (se 
avsnitt 6.3.3) och delades därefter in i två grupper. I grupperna fördes 
sedan diskussioner utifrån sex huvudfrågor samt kompletterande frågor 
(se bilaga 15). Deltagarna förde även själva upp diskussionspunkter. 

Formen med mindre grupper om två till tre deltagare vardera valdes för 
att varje person skulle ha möjlighet att ta plats i diskussionen. Deltagar-
na fick även tillgång till basdokumenten (se bilaga 13) som mer ingåen-
de beskrev varje porträtt. Fokusgruppen avslutades med en gemensam 
sammanfattande diskussion. Hela fokusgruppstillfället genomfördes på 
tre timmar i Statskontorets lokaler. 

7.2.2 Resultat från fokusgrupp 
Diskussionsledarnas och observatörernas anteckningarna från fokus-
gruppen sammanställdes med utgångspunkt i fokusgruppens diskus-
sionsfrågor. Dessa är sammanfattade nedan och är en återgivning av 
den tolkning som diskussionsledarna och observatörerna gjorde av fo-
kusgruppens diskussioner. 

De uttalanden som gjordes om användarporträttens nytta bör ses i lju-
set av att deltagarna inte använt användarporträtt i sin verksamhet. Allt-
så rör det sig om antaganden med utgångspunkt i respektive deltagarnes 
erfarenheter från andra metoder och tidigare arbete. 
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Diskussionerna fokuserade på personas och användarporträtt som me-
tod och vilken potentiell nytta som deltagarna såg med att använda me-
toden. Vid ett par tillfällen kom diskussionen att handla om innehållet i 
de framtagna användarporträtten. Under diskussionerna uppkom 
oklarheter i skillnaden mellan användarporträtt och personas. Detta 
kunde ha förtydligats i presentationen av materialet. 

Deltagarnas arbete med målgrupper, användbarhet och tillgänglig-
het 
Samtliga deltagare hade kommit i kontakt med målgruppsarbete men 
hade kommit olika långt. En representant hade arbetat mycket med fo-
kusgrupper. En av myndigheterna hade nyligen börjat använda perso-
nas i sitt arbete med sin externa webbplats och skulle i framtiden an-
vända dem för olika tjänster på webbplatsen. Även om flera av delta-
garna ansåg att alla medborgare skulle ha möjlighet att nås av informa-
tionen och tjänsterna på respektive myndighets webbplats så hade mål-
grupper tagits fram med utgångspunkt i myndigheternas respektive 
uppdrag. Fokus låg till stor del på vilka de faktiska eller förmodade an-
vändarna var av de tjänster som erbjöds. 

När det gällde rekrytering av användare till utvärderingar nämnde två 
deltagare att det var lätt att rekrytera användare till studier om den in-
terna webbplatsen men desto svårare när det gällde den externa webb-
platsen. 

Alla deltagare hade börjat titta närmare på tillgänglighetsfrågor men var 
måna om att lära sig mer. Samtliga kände till de vägledningar och rikt-
linjer som existerar kring tillgängligheten på offentliga webbplatser. En 
deltagare berättade att en åtgärdslista hade upprättats. Den fylldes på 
med åtgärdspunkter som ledde till förbättrad tillgänglighet. Dessa arbe-
tades av efter hand.  

Uppfattad nytta med användning av användarporträtt 
Deltagarna ansåg att användarporträtten skulle vara till nytta inom pla-
nering, utveckling och drift av offentliga e-tjänster. Detta kan samman-
fattas i fem punkter: 
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Fem identifierade nyttoområden: 

1. Representera användare vid kravställning och utvecklingsarbete 

2. Underlag för egna personas och användbarhetsundersökningar 

3. Utbildningsmaterial för att skapa förståelse / belysa tillgänglighets-
frågor 

4. Korta tiden för att få fram grundläggande information om använda-
re.  

5. Underlag för lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare 

Nytta 1: Representera användare vid kravställning och utvecklings-
arbete 
En stor del av deltagarna såg en nytta för beställare av Internetbaserade 
tjänster inom den offentliga förvaltningen. Personer som arbetar med 
att utveckla myndigheternas verksamhet. Porträtten upplevdes kunna 
öka förståelsen för den faktiska användningen av tjänsterna och då 
kunna vara ett stöd vid kravställning.  

”Jag var på en nätverksträff för 24-timmarsmyndigheter där vi dis-
kuterade vilka stöd som behövs. Man behöver olika stöd för att veta 
mer på området [tillgänglighet]. Politiker och olika nätverk borde in-
volveras”(deltagare E) 

De deltagare som arbetade vid utvecklingsavdelningar ansåg att använ-
darporträtten kunde komma till störst nytta under utvecklingsarbetet. 
Både för interna och externa webbutvecklare och leverantörer. Porträt-
ten sågs som möjliga bärare av ställda krav på användbarhet och till-
gänglighet. För de som utvecklar struktur och grafisk form ansågs por-
trätten kunna vara underlag för designbeslut. Även för de som skriver 
texter ansågs porträtten vara relevanta.  

”Ge det här till alla utvecklare” (deltagare A) 

En deltagare såg möjligheten att använda de uppställda behoven i an-
vändarporträtten som checklistor att kontrollera sitt arbete emot. Vida-
re ansågs användarporträtt och personas kunna ha potential att samla 
utvecklingsprojekt runt en gemensam målbild. 

”I projekt kan man konkretisera hur man ska lösa problemen som 
den personen [användarporträttet] har.” (deltagare C) 

”Personas ska vara med hela tiden. Från början till slut. De ska 
vara med som underlag för tester och utvärdering.” (deltagare C) 
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Nytta 2: Underlag för egna personas och användbarhetsundersök-
ningar 
De generella användarporträtten ansågs vara bra som underlag om man 
vill ta fram egna, specifika personas. Flera deltagare såg dem som en 
möjlig inspirationskälla. Deltagaren som redan börjat använda personas 
ansåg sig kunna komplettera sitt galleri med användarporträtten. Han 
såg möjligheten att väva in personer med funktionshinder i sina existe-
rande personas. Dock såg han svårigheterna i att man skulle få för 
många personas. 

”Jag tycker att de [användarporträtten] är väldigt användbara. Des-
sa personas kommer inte att vara huvudanvändare, men de kan 
komplettera de vi har. Bra att ha dem. Men de får inte ta över. Man 
kan slå ihop dessa med de vi har.” (deltagare C) 

Vidare såg man möjligheter att använda användarporträtt som underlag 
inför urvalet av personer till användbarhetsundersökningar och fokus-
grupper. Som en sorts kravprofiler gällande vilka egenskaper och an-
vändningsmönster som skulle vara representerade bland deltagarna i 
användbarhetsutvärderingar. 

Flera deltagare ville också ha tillgång till metodbeskrivningar för att 
kunna skapa egna specifika personas. 

Nytta 3: Utbildningsmaterial för att skapa förståelse för tillgänglig-
hetsfrågor 
Användarporträtten med funktionshinder uppfattades som givande och 
gav insikter i vad de berörda funktionshindren kan innebära. Några del-
tagare ansåg att WAIs riktlinjer44 inte räckte till för att skapa förståelse 
för tillgänglighet och användbarhet. Användarporträtt ansågs vara ett 
sätt höja kunskapsnivån. 

”De ger stöd, man slipper famla i mörkret.” (deltagare A) 

”Det här är mer konkret än att säga: ’Tänk på de som är funk-
tionshindrade.’ ” (deltagare D) 

Några deltagare såg användarporträtten som ett sätt att levandegöra 
riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet som WAI och Vägled-
ningen 24-timmarswebben. Porträtten antogs bidra till ökad förståelse 
för bakgrunden till sådana riktlinjer. 

”Krav på tillgänglighet upplevs lätt som torrt.” (deltagare B) 

                                           
44 Se http://www.w3.org/WAI 
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Ett material att ge till personer som ansvarar för innehållet på webb-
platser i drift, till exempel webbansvariga och webbredaktörer. Använ-
darporträtten ansågs tydliggöra användarna och ge dem ett ansikte. 

Att användarporträtten representerade användargrupper med funk-
tionshinder ansågs kunna vara ett komplement till det egna målgrupps-
arbetet. 

”Jag hade inte tänkt på personas med funktionsnedsättning, jag är 
positivt överraskad. Detta kompletterar mycket som vi själva har ta-
git fram.” (deltagare C) 

I en av diskussionsgrupperna gav användarporträtten vid flera tillfällen 
upphov till diskussion kring användarporträttens behov i relation till 
tillgänglighet och svårigheter man stött på i sitt tidigare tillgänglig-
hetsarbete. Porträtten bidrog alltså till att fokusera på tillgänglighetsfrå-
gor. En deltagare uttryckte farhågor att annan utveckling skulle begrän-
sas av tillgänglighetsfrågor. 

”Det är en fara att trycka så hårt på att allting ska vara så avska-
lat… Det ser väldigt tråkigt ut.” (deltagare B) 

Nytta 4: Korta tiden för att få fram grundläggande information om 
användare 
En del deltagare ansåg sig inte ha resurser att samla in och analysera 
omfattande användartester, särskilt inte med många olika grupper av 
användare. De såg därför användarporträtten som ett snabbt sätt att få 
information om olika användargrupper. 

”Som utvecklare måste man ta reda på så mycket själv. Bra om det 
är klart och att man kan hitta det. Det här är bättre än att läsa 
långa rapporter och riktlinjer.” (deltagare A) 

Flera deltagare uppmärksammade fördelen med att Statskontoret hade 
sammanställt material och såg möjligheter i att kunna ha tillgång till 
dem via Statskontorets eller någon annan offentlig aktörs webbplats. 
Införskaffning av bilder till personas såg också som ett område det 
skulle gå att skapa samverkan kring. 

Den myndighet som börjat använda personas tycktes ha ambitionen att 
fortsätta använda innehållet från dem till olika tjänster på sin webbplats. 
De hade även prövat att använda sina personas i utbildningssyfte inom 
organisationen. 

Statskontoret ansåg sig enbart ha möjlighet att ta fram generella be-
skrivningar, medan respektive myndighet har ansvar för att definiera 
sina prioriterade målgrupper och användare. Varje myndighet ansågs 
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vara tvungna att utgå från sitt uppdrag och utifrån detta avgöra vilka 
grupper som man ser som sina främsta målgrupper. 

Nytta 5: Underlag för lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare 
De framtagna användarporträtten ansågs kunna användas för att lyfta 
fram målgruppsrelaterade frågor inför beslutsfattare inom organisatio-
nerna men även inför politiskt tillsatta beslutsfattare. Porträtten ansågs 
kunna lyfta fram inte bara de beskrivna målgrupperna utan även föra 
upp frågor om andra målgrupper. De uppfattades leda till ökad med-
vetenhet om att det finns användare till de tjänster som utvecklas. Ut-
över målgrupper ansågs porträtten även kunna göra nytta för att intro-
ducera användbarhet och tillgänglighet. 

Prioriteringar mellan målgrupper 
En deltagare belyste vikten av att göra val vid utvecklingen av en webb-
plats. Att varje designbeslut måste utgå från ett medvetet val utifrån en 
specifik målgrupp. De kriterier som väljs för val av målgrupp ansågs 
bero på vilken effekt man ville uppnå med sin webbplats.  

”Man kan inte rikta sig till alla, man måste göra val. En myndighet 
kanske har alla medborgare som målgrupp, men av dessa bör man 
välja vilka man ska rikta sig genom webbplatsen.” (deltagare A) 

”Varje myndighet har ett uppdrag. Utifrån detta får man definiera 
vilka som är sin prioriterade målgrupp” (deltagare E) 

En deltagare nämnde att målgruppsarbetets karaktär beror på om det är 
en helt ny webbplats eller om det är en enskild tjänst eller applikation 
som utvecklas. Det senare skedde oftare och målgruppsarbetet var då 
enklare att avgränsa och rikta. 

Storleken på en användargrupp ansågs av flera deltagare vara en viktig 
faktor vid val av målgrupper. Gruppens bredd avgjorde i många fall hur 
pass beredda deltagarna var att göra omprioriteringar och förbättringar 
för att tillgodo se en specifik målgrupps behov. 

”Vi har inte jobbat så mycket med funktionshinder…Vi har valt 
att ta med de största målgrupperna [för vår webbplats] på grund av 
tidsbrist.” (deltagare C) 

Vidare hade deltagarna uppmärksammat att olika intressegrupper hör-
des olika mycket. Synskadade nämndes som en grupp som var duktig 
på lobbyarbete. Dyslektiker hade deltagarna däremot inte hört så myck-
et ifrån. 
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Efterfrågan på styrning och prioriteringsstöd 
På frågan om hur deltagarna såg på problematiken med att prioritera 
mellan olika grupper av medborgare och samtidigt uppfylla visionen om 
att informationssamhället inte ska utestänga några medborgare menade 
en deltagare att myndigheter vill ha mer uttalade regler och lagar att föl-
ja. Myndigheter som hon varit i kontakt med önskade bättre underlag 
för att kunna göra prioriteringar givet sina begränsade resurser. Detta 
skulle möjliggöras om de kunde hänvisa till regleringar som styrde prio-
riteringarna. Till exempel föreskrifter som myndigheterna skulle vara 
tvungna att följa. 

En deltagare förde fram åsikten att målgruppsarbete fokuserat enbart 
på de faktiska användarna kunde riskera att minska möjligheterna att 
attrahera nya, tänkbara användare till tjänsterna. 

Användning av användarporträtt med existerande arbetssätt 
Deltagarna var införstådda med varför porträtten var generellt hålla, 
men de ansågs som för generella för att i sitt nuvarande skick kunna 
användas direkt i det dagliga utvecklingsarbetet. För att porträtten skul-
le användas behövde de vara relevanta för de som skulle använda dem i 
sitt arbete. Flera sa att det var viktigt att kunna känna ett ”ägande” över 
porträtten, att ha möjligheten att anpassa dem till den egna verksamhe-
tens tjänster och målgrupper. Samtliga deltagare ansåg att det krävdes 
en sådan anpassning för att få ut full nytta ur materialet.  

Den generella karaktären hos porträtten i denna studie gjorde att flera 
deltagare såg möjligheter att kunna genomföra en sådan anpassning. 
Användarporträtt med vissa egenskaper ansågs kunna ha generella krav 
som skulle kunna gälla många av de specifika användningsfall som defi-
nieras för en viss tjänst. 

”Många av de beskrivna målen och behoven [i porträtten] känns 
allmängiltig. De skulle kunna användas som någon form av mät-
punkter för både vår webbplats och flera av våra tjänster.” (deltagare 
D) 

”Däremot måste berättelserna kring personernas liv och scenarier 
vara öppna för ändring. Jag vill kunna skriva att personerna lever i 
vår kommun och använder någon av våra tjänster. Det kräver att 
man känner ett ägande… att kunna ändra i porträtten. Det borde 
gå.” (deltagare D) 

Deltagarna trodde också att acceptansen för porträtten skulle öka inom 
den egna organisationen om utvecklingsprojektens medlemmar själva 
fick omarbeta porträtten till mer specifika personas. En delaktighet i 
framtagningsprocessen ansågs kunna bidra till mer spridd användning 
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av färdiga personas. För de deltagare som arbetade med personas och 
andra målgruppsbeskrivningar efterlystes metoder för att kunna sam-
manfoga användarporträtten med sitt nuvarande arbete.  

”En förutsättning är att man har en metod över hur man blandar de 
här med våra egna personas. De kan hamna på sidan om. Man be-
höver stöd för att knyta ihop detta” (deltagare C) 

För andra användningsområden än utveckling, såsom utbildning och 
lobbyverksamhet antogs att porträtten kunde användas mer rakt av. 
Vidare ansåg deltagarna att användarporträtten skulle utgöra ett kom-
plement till andra metoder för att skaffa sig information om sina mål-
grupper. 

Det innehåll som generellt efterfrågades var information som man själv 
inte ansåg sig ha tid eller resurser att ta fram. 

”Det är ibland svårt att få resurser och tid att göra ordentliga mål-
gruppsanalyser… då fokuserar man på våra målgrupper. Man kan 
tyvärr inte prioritera alla grupper av funktionshindrade eller minori-
tetsgrupper...” (deltagare D) 

”Jag skulle gärna vilja se vad andra har gjort [om målgrupper]. Det 
ger inspiration …”(deltagare C) 

Uppfattade risker med att använda användarporträtt 
Flera deltagare ansåg att antalet porträtt måste hållas nere för att det 
skulle gå att kunna arbeta effektivt med dem. Det skulle bli svårt att ta 
beslut om det fanns för många porträtt att ta hänsyn till. 

En tänkbar risk som fördes fram var att mottagare skulle kunna nöja sig 
med de porträtt de hade tillgång till och tro att de porträtten täckte in 
allt målgruppsarbete. Detta istället för att gå vidare och samla in infor-
mation om andra användargrupper och uppdatera och utöka den in-
formation som fanns om befintliga porträtt.  

”En risk är att man tar till sig porträtten med hull och hår. Att 
man då struntar i andra grupper. De grupper som inte är porträtte-
rade.” (deltagare D) 

En deltagare uttryckte till en början skepsis gentemot användarporträtt 
då han trodde att en summering av personligheter till ett litet antal por-
trätt skulle riskera att missa viktiga egenskaper. Han ansåg det för gene-
rellt med medelvärden. Deltagaren tycktes ändra uppfattning under dis-
kussionens gång och argumenterade senare för att använda porträtt i 
någon form. 
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De personliga egenskaperna uppfattades som levandegörande och öka-
de möjligheterna med att komma ihåg innehållet. Samtidigt hänvisade 
en deltagare att det enda han kom ihåg av sitt tidigare möte med perso-
nas var just den för utvecklingsarbetet irrelevanta, personliga bak-
grundsinformationen. Mängden av bakgrundsinformation i exempel-
porträtten upplevde han däremot som lagom. 

Flera deltagare trodde utifrån exempelporträttens innehåll att mottagare 
av användarporträtt kunde uppfatta de beskrivna behoven som själv-
klarheter. Att det fanns möjlighet att användarporträtten skulle mottas 
med uttalanden som: 

”’Om man följer riktlinjerna [WAIs riktlinjer]så har man uppfyllt 
behoven för många av de här grupperna’” (deltagare D) 

”’Så här bygger vi alltid’ hävdar en del konsulter” (deltagare C) 

Vidare underströks även vikten av att eventuella porträtt upplevdes som 
relevanta för verksamheten. Användarporträtt måste uppfattas som en 
del av mottagarnas målgrupp. Exempelvis upplevdes inte alla att äldre 
och pensionärer utnyttjade de tjänster som erbjöd via respektive myn-
dighets webbplats. 

En politiskt korrekt beskrivning av en målgrupp ansågs viktigare än sta-
tistiskt underlag. Deltagare belyste också att fördomar och förutfattade 
meningar omedvetet skulle påverka uppfattningen om beskrivningarna 
av användare. 

Synpunkter på exempelporträttens innehåll och utformning 
Samtliga deltagare var överens om att omfattningen på en sida var la-
gom. 

”Det här är bättre än att läsa långa rapporter och riktlinjer.” (delta-
gare D) 

”Jag tycker att detta är en bra uppställning. Som utvecklare har man 
bråttom. Man vill kolla om man uppfyller behoven” (deltagare A) 

Genomgående uppfattades porträtten som konkreta och presentations-
formen med bild och en personlig berättelse troddes bidra till att man 
kunde komma ihåg och bära med sig porträttets behov och situation. 

Deltagare med erfarenhet av personas efterlyste även en tydligt uttalad 
rangordning mellan porträttens uppsatta mål och behov. Däremot upp-
levdes inget innehåll som överflödigt. En deltagare påpekade att den 
tjänst som man applicerade sina porträtt på skulle avgöra vilket innehåll 
som var relevant. Samma tjänst fast använd på olika geografiska platser 
kunde också spela roll ansåg han.  
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Önskemål om mer specifika mål 
De mål som var beskrivna i användarporträtten (se avsnitt 6.3.3) upp-
fattades av flera som för allmänt hållna för att kunna användas vid ut-
veckling. Det fanns förståelse för att målen var skrivna för att passa 
många situationer men samtidigt önskades mer tjänstespecifika mål. 
Den deltagare som såg möjligheter att kombinera sina existerande per-
sonas med användarporträtten ansåg att det kunde bli svårt att sätta 
ihop målen hos de båda beskrivningarna. 

Trots att målen uppfattades som för generella för att direkt tillämpas i 
utvecklingsarbete, så gav målen för användarporträttet Karin, som var 
dyslektiker, upphov till associationer för en av deltagarna till det dagliga 
arbetet att hantera e-postkorrespondens med medborgare. 

Fördjupning genom basdokument 
Basdokumenten ansågs som nyttiga att ha tillgång till om man skulle 
vilja skaffa sig mer fördjupad och detaljerad information om målgrup-
perna. Basdokumenten sågs som en källa för anpassning av materialet 
till de egna mer specifika behoven, dock upplevdes de som för långa för 
att hinna läsas av alla. 

Förslag på kompletteringar 
Något som efterfrågades var scenarier som beskriver användningstillfäl-
len. Ett förslag var att beskriva ”drömscenarier” om hur tjänsten och 
dess innehåll skulle vara utformat för att målgruppen skulle vara nöjd 
samt att redovisa exempel på bra lösningar på tillgänglighetsproblem. 
Vidare efterfrågades förklaringar av begrepp för mottagare med annan 
bakgrund än utveckling av Internettjänster. 

”Det är för få egenskaper beskrivna för de som inte kan webbutveck-
ling. Det känns som porträtten riktar sig till de som kan webbut-
veckling.” (deltagare D) 

Uppfattad trovärdighet hos användarporträtt 
En deltagare frågade varför uppgifterna om bakgrund som familjesitua-
tion var viktiga och flera andra underströk att den informationen inte 
fick ta för stor plats i porträtten. Deltagarna var däremot nöjda med 
bakgrundsdelens omfattning i de framtagna porträtten och det under-
ströks även att informationen var viktig för att levandegöra porträtten. 

Vetskapen om att användarporträtten baserade på intervjuer med rikti-
ga användare ansågs viktig för trovärdigheten i materialet. Överlag an-
sågs innehållet i porträtten vara trovärdigt men samtidigt var flera delta-
gare tveksamma till om det var lämpligt att ha en uppsättning porträtt 
där samtliga hade någon form av funktionshinder. Det ansågs inte re-
presentativt för populationen. Samtliga deltagare hade informerats om 
att presenterade användarporträtt var exempel som tagits fram för att 
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utvärdera metoden. Statskontoret berättade att man kunde tänka sig att 
ta fram fler porträtt om fokusgruppen såg en stor nytta med materialet. 

Idéer om användning av användarporträtt 
Deltagarna föreslog en rad utvecklingsområden för användarporträtt: 

Personafadder. Ett sätt att använda porträtten som föreslogs var att 
varje person i ett projekt skulle bevaka en personas intressen i diskus-
sioner. Detta antogs bidra till att påminna om målgruppernas behov 
och krav samt att var och en fördjupade sig om en målgrupp. 

Familjer av porträtt. Det diskuterades om det skulle vara möjligt att 
bredda användarporträtten genom att använda familjer av porträtt. Fa-
miljeporträtt som skulle beskriva en hel familjs olika behov som uppstår 
under livets gång, framförallt i kontakt med offentlig sektor. Det sågs 
som en möjlig sammankoppling till indelning efter livssituation som en 
del myndigheter använder i sitt målgruppsarbete. 

Samlad databas. En annan idé var en databas som innehöll material 
baserat på en större mängd intervjuer och studier. En databas eller 
matris varifrån det skulle var möjligt att välja ut grupper och egenskaper 
man ville få fram personas för. Flera deltagare tyckte att det lät som en 
bra idé för samverkan men samtidigt såg man svårigheter med att skapa 
databasen samt att få sammanhang i de personas som databasen skulle 
kunna presentera genom att plocka komponenter från olika intervjuma-
terial. 

Heltäckande personauppsättning för hela populationen. Då ex-
empelporträtten enbart beskrev ett fåtal grupper av medborgare fördes 
diskussioner om hur man skulle kunna använda användarporträtt och 
personas för mer heltäckande representationer av populationen ”svens-
ka medborgare”. Idéer om en bred, övergripande uppsättning av an-
vändarporträtt som motsvarar hela populationen. Till exempel olika 
åldersgrupper, livssituationer, etnicitet och funktionshinder. Dessa skul-
le inte ha någon inbördes prioritering. När man senare skulle skapa per-
sonas för en myndighetsspecifik tjänst skulle dessa hämta egenskaper 
från de generella användarporträtten. Denna uppsättning specifika per-
sonas skulle däremot ha en inbördes prioritering. Detta ansågs av ett 
par deltagare kunna vara en infallsvinkel till att undvika för många per-
sonas eller användarporträtt i ett och samma projekt. Hur urvalet från 
vilka generella porträtt informationen skulle hämtas ifrån togs inte upp i 
diskussionen. 

Liten erfarenhet av personas 
Ingen av deltagarna hade någon erfarenhet sedan tidigare av att använ-
da personas praktiskt. En deltagare hade strax innan fokusgruppen bör-
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jat använda metoden. Deltagarnas ovana att använda personas speglade 
sig i att de inte kunde uttala sig om nyttan i innehållet i relation till fak-
tisk erfarenhet utan mest kunde göra antaganden om framtida nytta. 
Det blev då otydligt hur användandet av mål och behov skulle ske i fak-
tiska utvecklingssituationer. En deltagare såg behoven mer som en 
checklista. Samtidigt hade alla deltagare en gedigen erfarenhet av ut-
vecklingsarbete och kunde därför uttala sig utifrån erfarenheter av det. 

Diskussionsledarna och en av de två observatörerna hade ingen egen 
praktisk erfarenhet av att använda personas. Däremot hade tre av fyra 
flerårig erfarenhet av användbarhetsarbete, målgruppsarbete, verksam-
hetsanalys och fokusgrupper. 

Bristande introduktion av metoden och innehållet för deltagarna 
Hur användarporträttens innehåll var tänkt att användas kunde ha för-
klarats mer ingående innan diskussionerna inleddes. Samtidigt skulle 
detta kunna ha påverkat deltagarna att uttrycka förväntande fördelar 
och nackdelar med metod och innehåll. Användarporträtten och tillhö-
rande basdokument kunde vidare ha distribuerats före fokusgruppstill-
fället så att deltagarna haft möjlighet till förberedelse och skapat sig en 
förtrogenhet med porträttens innehåll i förväg. Detta diskuteras i av-
snitt 9.2.1. 

7.2.3 Analys av uppfattad nytta med användning av an-
vändarporträtt 

Utifrån ovan återgivna resultat av fokusgruppen har en rad slutsatser 
dragits.  Deltagarna såg generellt fler fördelar än svagheter med använ-
darporträtten. De ansåg det svårt att bedöma hur porträtten skulle kun-
na kombineras med existerande målgruppsarbete. Därför efterfrågades 
metoder för att sammanföra dessa. Flera menade att porträtten skulle 
behöva prövas i det egna arbetet för att kunna avgöra hur stor deras 
nytta kunde vara. 

En metodbeskrivning efterfrågades för hur man tar fram egna personas 
men även en beskrivning av hur personas bör användas praktiskt i pro-
jekt. Generellt efterfrågades information som deltagarna inte ansåg sig 
ha tid att ta fram eller läsa sig till. 

Identifierade styrkor hos användarporträtt 
De främsta styrkorna hos de presenterade användarporträtten antogs 
vara att de var: 

Medvetandegörande. Porträtten behövde inte nödvändigtvis introdu-
ceras som material för användbarhet eller tillgänglighet. Innehållet i 
porträtten skapade diskussion om de frågorna, vilket stödjer Pruitt och 
Grudin (2003; se avsnitt 5.1.2). Användarporträtten fungerade tanke-
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väckande. Även om de inte ansågs som heltäckande så ansågs det bättre 
att ha tillgång till dem än att inte ha dem alls. 

Konkreta. Genom användarporträttens omfattning och utformning 
med konkretiserande och personliga berättandestil upplevdes de enklare 
att komma ihåg. Vilket stämmer väl överens med Cooper och Reimann 
(2003; se avsnitt 5.1.3). Porträtten ansågs även snabbare och lättare att 
ta till sig än riktlinjer om exempelvis tillgänglighet.  

Bred användning. Flera arbetsroller troddes ha nytta av användarpor-
trätten i olika situationer. Förväntad nytta fanns inom planering, ut-
veckling och drift av offentliga e-tjänster, men även i utbildnings-
situationer och i lobbyverksamhet. Detta kan ses som exempel på vad 
Cooper och Reimann (2003) samt Pruitt och Grudin (2003) beskriver 
som personas tillämpbarhet vid produktrelaterade aktiviteter. De ar-
betsroller som deltagarna ansåg kunna ha nytta av användarporträtt var:  

• Beställare och kravställare inom en organisation. Personer 
som arbetar med att utveckla verksamheten. 

• Webbutvecklare och leverantörer. Personer som utvecklar 
struktur och utseende, både internt i organisationen och externt. 

• Webbansvariga och webbredaktörer. Personer som skapar 
och förvaltar information på webbplatser. Detta är särskilt viktigt 
för de användarporträtt som ställer krav på textens innehåll och 
struktur, till exempel personer med dyslexi. 

• Beslutsfattare och chefer inom organisationen, men även poli-
tiska beslutsfattare. 

Resurssparande och paketerad information om användarna 
Frågeställning 1: Hur kan personas användas för att skapa beskriv-
ningar av användare med relevans för utveckling av offentliga e-
tjänster? 

För att kunna bidra till en effektivisering och ökad service och nytta för 
medborgare/användare vid utvecklandet av offentliga e-tjänster (se 
genomgången i kapitel 2) behövs bland annat ökat samutnyttjande av 
resurser, större enhetlighet i utformning av tjänster och en tydligare ut-
gångspunkt i och ökad kunskap om olika medborgargruppers skiftande 
behov och situation (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004a). 

Användarporträtten uppfattades enligt deltagarna i fokusgruppen kunna 
vara relevanta vid utveckling av offentliga e-tjänster genom att: 

• Tillhandahålla information på områden och om användargrupper 
som alla delar av offentlig sektor inte har resurser eller möjlighet 
att sammanställa. Information om grupper som av den anled-
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ningen sällan inkluderas i utvärderingar med användare. Sådan 
information är relevant för att möjliggöra visionen om ”ett in-
formationssamhälle för alla” (se avsnitt Fel! Hittar inte refe-
renskälla.). Att få paketerad information upplevdes som ett bra 
sätt att spara resurser. 

• Skapa en god grund för formulering av användarkrav som de 
porträtterade grupperna ställer på myndigheternas egna, webba-
serade tjänster. 

• Användas som kravprofiler eller underlag vid planering och re-
krytering till användbarhets- och tillgänglighetsutvärderingar. 

• Underlag för att skapa nya eller komplettera existerande tjänste-
specifika personas. Innehållet i basdokument ansågs skapa möj-
ligheter till detta. 

Innehåll för att fungera som kommunikativa redskap 
Frågeställning 2: Vilket innehåll bör personas ges för att kunna an-
vändas som kommunikativa redskap vid utveckling av offentliga e-
tjänster? 

Enligt litteraturen (se avsnitt 5.1) är personas lämpliga som kommu-
nikativa redskap genom att de ges ett innehåll som: 

• Är konkret, specifikt och kortfattat. 
• Är skrivet i en berättande form. 
• Ger underlag för diskussioner och beslut. 
• Skapar en objektiv och gemensam syn på användarna av en pro-

dukt. 
 
För att vara fruktbara som kommunikativa redskap i samband med ut-
vecklandet av offentliga e-tjänster behövde användarporträttens inne-
håll enligt deltagarna: 

• Lyfta fram och exemplifiera vilka konsekvenser eventuella funk-
tionshinder har på Internetanvändningen och myndighetskontak-
ten hos användargrupperna de representerar. Detta överens-
stämmer med uttalanden från intervjupersonerna i förstudien (se 
avsnitt 6.2.2). 

• Vara konkret för att vara lättbegripligt (i enlighet med Cooper 
och Reimann (2003)) men ändå flexibelt så att användar-
porträtten kan anpassas till de enskilda myndigheterna egna mål-
gruppsarbete. 

• Vara mer produktspecifikt än i den presenterade utformningen 
för att kunna ge bra underlag för beslut och kunna vara tillämp-
bara i faktiska utvecklingsprojekt. Det stämmer överens traditio-
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nell tillämpning av personas (Cooper & Reimann, 2003; Pruitt & 
Grudin 2003; se avsnitt 5.1.3) För utbildning och lobbyverksam-
het ansågs existerande innehåll vara tillräckligt. 

• Ha en begränsad omfattning så att majoriteten av personerna i 
ett utvecklingsprojekt skulle kunna anse sig ha tid att läsa igenom 
hela materialet. Detta bekräftar litteraturen (Cooper & Reimann, 
2003; se avsnitt 5.1.2) och uttalanden från intervjupersonerna i 
förstudien (se avsnitt 6.2.2) 

• Som är lätt att ta till sig genom att vara skrivet på en berättande 
form, vilket bekräftar Grudin och Pruitt (2002) och Klein (1999). 
Porträtten bör även ha ett språk och begreppsanvändning som 
kan förstås av personer utan bakgrund i webbutveckling. 

• Ha kompletterande fördjupningar av de porträtt som utgör delar 
av prioriterade målgrupper eller de porträtt som behövde anpas-
sas till specifika tjänster. Funktioner som deltagarna trodde kun-
de fyllas av välutvecklade basdokument, vilket stödjer Pruitt och 
Grudins (2003) tankar med dokumentationssättet. 

• Kompletteras med scenarier som ännu tydligare exemplifierade 
användningssituationer. Detta bekräftar litteraturen (Cooper, 
1999; Cooper & Reimann, 2003; se avsnitt 5.2.2) och intervjuper-
sonernas uttalanden i förstudien (se avsnitt 6.2.2). 

 
Diskussionerna i fokusgruppens handlade främst om nyttan med an-
vändarporträtt som metod utifrån exempelporträtt och hur och när an-
vändarporträtten kunde användas. Porträtten diskuterades generellt och 
de enskilda porträttens innehåll togs upp som exempel att relatera dis-
kussionen till. 

Vid flera tillfällen fördjupades diskussionen kring de olika porträttens 
specifika behov och eventuella funktionshinder. Porträtten användes då 
som ett objektivt material att referera till. Även basdokumenten använ-
des för att hitta argument och söka fördjupning i. Detta visar att använ-
darporträtten användes som kommunikativa redskap för att få stöd och 
exempel i diskussioner, vilket stödjer Cooper och Reimann (2003) idéer 
om personas som redskap för fokuserad kommunikation (se avsnitt 
5.1.2) 

Utebliven inlevelse 
Fokusgruppen lämnade en rad frågor obesvarade, till exempel att delta-
garna börjar göra antaganden om porträtten utöver vad som står i be-
skrivningarna eller att deltagarna skulle tala om användarporträtten ut-
ifrån deras namn. Detta är frågor som litteraturen (Cooper, 1999; Coo-
per & Reimann 2003; Head 2003; se avsnitt 5.1.2) framhåller som cen-
trala för personas. 
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Den förväntade effekten att användarporträtten skulle bidra till inlevel-
se i användargruppernas situation uteblev överlag. Ingen deltagare fyll-
de på med egna antaganden runt porträtten och enbart vid ett fåtal till-
fällen relaterade deltagarna innehållet i porträtten till sina dagliga verk-
samheter. En diskussion med större inlevelse uppstår förmodligen först 
när användarporträtten anpassas och används i ett faktiskt utvecklings-
projekt eller när personas tas fram för en specifik produkt. Fokusgrup-
pens karaktär gjorde att deltagarna utöver att diskutera diskussionsfrå-
gorna som togs upp i huvudsak delade med sig av erfarenheter, gav 
spontana synpunkter och ställde frågor. 

Lyfter fram användargrupper med särskilda behov 
Frågeställning 3: Hur kan personas användas för att lyfta fram använ-
dargrupper med särskilda behov för beställare och utvecklare av offent-
liga e-tjänster? 

Användarporträtten ansågs kunna leda till ökad medvetenhet om att det 
överhuvudtaget finns faktiska användare till de offentliga e-tjänster som 
utvecklas, något som många beställare och utvecklare inte upplevs vara 
tillräckligt medvetna om. Förmågan att skapa medvetenhet är en av de 
styrkor som lyfts fram med personas (Cooper & Reimann, 2003; Gru-
din & Pruitt 2002; Pruitt & Grudin, 2003; se avsnitt 5.1.2) 

Porträtten väckte diskussioner kring prioriteringar och möjligheterna till 
att tillgodose behoven hos målgrupper som inte definierats som priori-
terade. Deltagarnas uttalanden bekräftade slutsatser i tidigare undersök-
ningar (PTS, 2004; RRV, 2003), att funktionshindrade sällan ses som 
målgrupper vid utveckling av offentliga webbplaster. 

Genom användarporträttens utformning som konkreta, personifierade 
berättelser upplevdes de som snabbare och lättare att ta till sig än rikt-
linjer om för tillgängliggöra information. Om vanliga riktlinjer beskrev 
hur man skulle utveckla tillgängligt så hjälpte användarporträtten till att 
på ett levande sätt beskriva varför en mer tillgänglighetsmedveten ut-
veckling är nödvändig. 

Porträtten uppfattades leda till ökad medvetenhet om att alla användare 
inte har samma behov och förutsättningar för att använda offentliga e-
tjänster. Användarporträtten upplevdes ge dessa användargrupper ett 
ansikte och ansågs ha potential som utbildningsmaterial att användas 
för att: 

• Introducera tillgänglighet som ämne och skapa förståelse. 
• Höja kunskapsnivå kring tillgänglighet och användbarhet. 
• Bedriva lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare. 
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Att alla porträtt hade behov som särpräglade grupperna gjorde att be-
hoven hamnade i centrum istället för individen, något som intervjuper-
sonerna i förstudien varnade för. Att enbart presentera porträtt med 
särskilda behov uppfattades som en risk då tillgänglighetsfrågor kunde 
ta plats på bekostnad av andra viktiga aspekter av målgruppsarbete, till 
exempel förbiseende av de prioriterade målgrupperna för en specifik 
produkt. För personer med tidigare erfarenhet av tillgänglighetsfrågor 
fanns en risk att innehållet kunde uppfattas som självklarheter. 

För att ytterligare lyfta fram användargrupperna föreslogs som tidigare 
nämnts scenarier för ännu tydligare exemplifiera användningssituatio-
ner. Bakgrundstexter som förklarade eventuella funktionshinder och 
hjälpmedel ansågs också kunna bidra till en djupare förståelse för grup-
pernas användning, texter som vid fokusgruppen inte var fullt utveckla-
de i basdokumenten. 
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8 Sammanfattande resultat och slutsat-
ser 

I detta kapitel sammanfattas resultaten från förstudien, användnings-
studien och utvärderingen: 

Resultaten från förstudiens intervjuer användes som urval och hypotes 
för användningsstudien (se avsnitt 6.2.4). 

Analysen av datainsamlingen i användningsstudien resulterade i fyra 
basdokument (se bilaga 13) och tillhörande personas, här benämnda 
användarporträtt (se avsnitt 6.3.3). 

Användarporträttens innehåll och nytta utvärderades i utvärderingsfa-
sen (se kapitel 7). 

Resultat förstudie Resultat 
användningsstudie 

Resultat 
utvärdering 

- Urval av användar-
grupper  
- Personashypoteser 

- Basdokument 
- Användarporträtt 

- Bekräftat och revi-
derat innehåll i basdo-
kument och använ-
darporträtt 
- Uppfattad nytta med 
användarporträtt 

Figur 11: Översikt av resultaten från förstudien, användningsstudien och utvärderingen. 

8.1 Tillvägagångssätt för studie av personas 
Litteraturgenomgång, diskussioner med referensgrupp och handledare, 
samt intervjuer med personer med erfarenheter av metoden resulterade 
i ett utkast till tillvägagångssätt. För att kunna tillämpa metoden givet 
studiens syften plockades delar av processen som beskrivs i litteraturen 
(se avsnitt 4.7 och 5.2) bort. Intervjupersonerna bekräftade att det pla-
nerade tillvägagångssättet skulle kunna användas för att ta fram exempel 
och för att utvärdera personas givet studiens förutsättningar. Flera för-
höll sig dock tvekande till att försöka beskriva gruppen äldre. Studiens 
tillvägagångssätt att ta fram personas finns sammanfattat i Tabell 6. 

Två intervjupersoner trodde att återanvändning var möjlig för delar av 
personas innehåll eller att generella personas kundes modifieras för att 
passa en specifik produkt. En intervjuperson var mycket skeptisk till en 
återanvändning och den fjärde intervjupersonen hade ingen uppfatt-
ning. 

139 



Personas ansågs vara fruktbara att använda som kommunikativa red-
skap och designverktyg. Intervjuerna visade att metoden använts med 
lyckat resultat inom en rad skiftande projekt. 

8.2 Urval av användargrupper och personahypote-
ser 

Intervjuerna med personer med erfarenhet av användargrupper med 
särskilda behov resulterade tillsammans med litteraturgenomgången i 
tre hypoteser om förväntade personas: dyslektiker, synskadade och äld-
re. Grupperna valdes utifrån intervjupersonernas förslag på grupper 
med särskilda behov, se Tabell 8. Personahypoteserna finns samman-
ställda i Tabell 9 och utgjorde en förförståelse för användargrupperna 
som intervjuades i användningsstudien. 

8.3 Slutsatser från användningsstudien 
Genom en tolkande ansats har denna studie försökt förstå användning-
en av offentliga e-tjänster hos ett urval av dyslektiker, synskadade och 
äldre. Genom att identifiera och beskriva beteendemönster och uttalan-
den från representanter från användargrupperna togs beskrivningar in-
spirerade av personas fram. Beskrivningarna sammanfattades i basdo-
kument som i kategorier redovisade användargruppernas beteende-
mönster, uttalanden, attityder, etc. (se bilaga 13). Ett urval av basdoku-
mentens innehåll presenterades i kortare form som finns redovisade i 
avsnitt 6.3.3. Den kortare presentationsformen av materialet gavs nam-
net användarporträtt då dess innehåll och framtagningsprocess på en rad 
punkter inte överensstämde med litteraturens beskrivning av vad per-
sonas är. Användarporträtt är inte skapade utifrån eller kopplade till 
användningen av en specifik produkt (se avsnitt 6.3.3).  

I likhet med vad intervjupersoner i förstudien berättade var det svårt att 
identifiera mål som de beskrivs i metoden personas. Då användarna 
inte använde en specifik produkt var det svårt att definiera specifika 
behov och mål som kändes relevanta. Det var även svårt att identifiera 
beteendemönster för gruppen äldre som i likhet med vad intervjuper-
sonerna i förstudien förutspått var en mycket heterogen grupp. Beteen-
demönstren hos grupperna med funktionshindrade stämde väl överens 
med de uppsatta hypoteserna. Trots de nämnda svårigheterna var inter-
vjuerna givande då observationen av användningen ökade förståelsen 
för gruppernas situation. 

Få personer ur grupperna dyslektiker och synskadade ville ställa upp i 
användningsstudien. Om det i en studie som den här är svårt att rekry-
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tera personer med dessa funktionshinder till användningstest så är det 
rimligt att anta liknande svårigheter kan uppstå även i liknande studier. 

8.4 Uppfattad nytta med att använda användarpor-
trätt 

Det framtagna materialet från användningsstudien utvärderades i två 
faser: 

• Enkät som utvärderade innehållet.  
• Fokusgrupp som utvärderade den förväntade nyttan med att an-

vända metoden för att beskriva användargrupper. 
 
Enkäten med personer med kunskap om de studerade användargrup-
perna resulterade i att innehållet i framtagna porträtt verifierades och att 
detaljer i innehållet justerades (för detaljer se avsnitt 7.1.2). 

Detta avsnitt sammanfattar analysen i avsnitt 7.2.3. Fokusgruppen med 
tänkta användare av användarporträtt resulterade i en rad slutsatser. 

De främsta styrkorna som fokusgruppen identifierade med användar-
porträtten var att de var medvetandegörande, konkreta och hade poten-
tial till bred användning hos olika arbetsroller i utvecklingsprojekt. 

Användarporträtten uppfattades enligt deltagarna i fokusgruppen kunna 
vara relevanta vid utveckling av offentliga e-tjänster genom att: 

• Tillhandahålla och paketera information om användargrupper 
och områden som alla delar av offentlig sektor inte har resurser 
eller möjlighet att själva sammanställa. 

• Skapa underlag för formulering av användarkrav som de stude-
rade grupperna skulle kunna ställa på specifika tjänster. 

• Utgöra underlag för planering av utvärderingar med användare 
ur de studerade grupperna. 

• Tillhandahålla basdokument som skulle kunna ligga till grund för 
att skapa nya eller komplettera existerande personas för en orga-
nisation. 

 
För att kunna vara fruktbara som kommunikativa redskap ansåg 
fokusgruppen att porträttens innehåll behövde: 

• Lyfta fram konsekvenserna av eventuella funktionshinder. 
• Vara konkret, lättbegripligt, kortfattat. 
• Bli mer produktspecifikt än i den presenterade formen. 
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• Flexibelt för anpassning till organisationens arbetsmetoder och 
existerande målgruppsanalyser. 

• Kompletteras med fördjupningar om prioriterade målgrupper i 
stil med basdokument. 

• Kompletteras med scenarier som ännu tydligare beskrev använd-
ningssituationer för grupperna.  

 
Vidare bidrog inte de framtagna porträtten till att skapa inlevelse för de 
uppdiktade användarna, något som personas i faktiska projekt anses 
kunna göra enligt litteraturen (Cooper, 1999; Cooper & Reimann 2003; 
Head 2003; se avsnitt 5.1.2) 

8.4.1 Kompletterar och levandegör riktlinjer för tillgäng-
lighet 

Användarporträtten ansågs kunna lyfta fram användargrupper med sär-
skilda behov genom att: 

• Skapa diskussioner kring prioriteringar mellan målgrupper. 
• Vara snabbare och lättare att ta till sig än riktlinjer för tillgänglig-

het. 
• Ha potential som utbildningsmaterial. 

 
Men riskerade samtidigt att: 

• Sätta gruppernas behov i centrum istället för individerna 
• Låta tillgänglighetsfrågor få ett för stort fokus på bekostnad av 

andra aspekter av systemutveckling. 
 
Framtagna användarporträtt kan levandegöra och sätta existerande rikt-
linjer om tillgänglighet i ett sammanhang (till exempel: Nämnden för 
elektronisk förvaltning, 2004a). Genom den berättande formen och det 
personliga anslaget kan förståelse skapas för varför det är viktigt att föl-
ja sådana riktlinjer. 

Vägledningar, checklistor och andra heuristiker svarar framför allt på 
frågan: Vad ska göras? Användarporträtten fokuserar istället på frågan: 
Varför ska det göras? Porträtten exemplifierar hur användningen försvå-
ras för grupperna om inte behoven i porträtten blir tillfredsställda. På så 
sätt kompletterar riktlinjer och porträtt varandra. 

Användning av enbart användarporträtt säkerställer inte en användar-
centrerad systemutveckling men bidrar till en ett sådant synsätt genom 
att fokusera kommunikationen på användarnas situation. Därför är det 
en fördel om personas eller användarporträtt kombineras med andra 
metoder. 
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8.4.2 Otillräcklig metod för att beskriva gruppen äldre 
Denna studie pekar på att gruppen äldre har för få gemensamma näm-
nare för att kunna identifieras som en avgränsad användargrupp. RRV 
(2003) skriver att så även är fallet med invandrargrupper. Både RRV-
studien och denna studie har dock intervjuat endast ett begränsat antal 
användare. Båda grupperna är utpekade som användargrupper med sär-
skilda behov. Då personas är tänkt att identifiera gemensamma mönster 
för grupper av användare krävs kanske andra metoder för att uppmärk-
samma dessa två grupper vid utveckling av offentliga e-tjänster. 

143 



144 



9 Diskussion 
Kapitlet diskuterar resultaten och genomförandet av studien. Inled-
ningsvis redovisas studiens kunskapsbidrag. Därefter diskuteras hur 
pass giltiga, tillförlitliga och tillämpbara som resultaten är givet det valda 
tillvägagångssättet. Sedan följer en diskussion och reflektion kring erfa-
renheterna av att ta fram användarporträtt. Med utgångspunkt i studi-
ens resultat avslutas kapitlet med förslag på fortsatt forskning kring per-
sonas och användarporträtt. 

9.1 Studiens kunskapsbidrag 
Studien har fokuserat på att utvärdera metoden personas genom att be-
skriva ett urval av användargrupper med särskilda behov och undersöka 
vilken nytta som beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster upp-
levde av metoden. De exempel på personas som togs fram i studien 
resulterade i en tillämpning som skiljer sig från litteraturens beskrivning 
av personas. Genom att så tydligt som möjligt beskriva tillvägagångssät-
tet att ta fram användarporträtt kan studien utgöra ett underlag för 
andra som vill utforska metoden personas eller ta fram användarpor-
trätt. 

9.1.1 Personas som utbildningsmaterial 
Studien beskriver hur användargrupper med särskilda behov kan be-
skrivas och presenteras för att sprida kunskaper om dessa. På så sätt 
kan materialet fungera som ett utbildningsmaterial, vilket också före-
slogs av deltagarna i fokusgruppen (se avsnitt 7.2.2). Det primära syftet 
med personas är inte att ta fram utbildningsmaterial, men kan ses som 
en effekt av den tillämpning som valts i denna studie. Liknande material 
presenteras av författaren Mark Pilgrim i boken ”Dive into accessibili-
ty” (2002) där ett personasinspirerat presentationssätt används för att 
introducera tillgänglig webbproduktion. Även svenska Specialpedago-
giska institutet (2003) tillhandahåller korta, personliga fallbeskrivningar 
av vanliga problem för användargrupper med särskilda behov. 

Efter studiens avslutande har de framtagna användarporträtten och 
basdokumenten framgångsrikt använts i kommunikationen av Vägled-
ningen 24-timmarswebben 2.0 (Nämnden för elektronisk förvaltning, 
2004a). Materialet har använts som underlag för scenarier och visualise-
ringar av funktionshindrades särskilda behov, något som mottagits väl 
och bidragit till ”a-ha upplevelser” för publiken vid flera föredrag. Tron 
på att användarporträtt kan användas för att motivera varför riktlinjerna 
ska följas (se avsnitt 7.2.3) har därför stärkts. Användarporträtt framstår 
som en lämplig väg för att öka förståelsen för situationen för användar-
grupper med särskilda behov. 
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9.1.2 Framtagningsprocessen sätter fokus på användarna 
I processen med ta fram personas upplevdes de intervjuade användar-
nas närvaro som stark. Framtagningsprocessen bidrog till att på ett na-
turligt sätt skapa och hålla fokus på användarna och deras situation. 
Om användarporträtt tas fram av någon annan person eller organisation 
än de som ska använda användarporträtten så minskar eventuellt möj-
ligheterna till att skapa ett sådant fokus. 

9.1.3 Fallstudie inom personasanvändning 
För forskare och praktiker som är intresserade av metoden personas 
och representationer av användare bidrar studien med ett exempel på 
tillämpning och innehåll som kan jämföras med andras studier erfaren-
heter.  

9.1.4 Underlag för metodbeskrivningar 
Beskrivningen av hur personas tagits fram i studien skapar underlag för 
framtida metodbeskrivningar hur man kan ta fram personas och använ-
darporträtt. Detta var något som deltagarna i workshopen efterfrågade 
(se avsnitt 7.2.2). Samtidigt exemplifierar studien risker med det valda 
tillvägagångssättet. Studien kan även ses som ett exempel på hur offent-
lig sektors önskemål om samutnyttjande av resurser kan vara svårt att 
förena med metoder med ursprung i designorienterad, användarcentre-
rad systemutveckling där analyser och problemlösning utgår från den 
enskilda produkten. 

9.2 Studiens genomförande 
Genom att beskriva genomförandet så tydligt som möjligt har ambitio-
nen varit att göra det möjligt för läsaren att kunna följa och granska ste-
gen i min insamling och analys. Givet studiens förutsättningar och frå-
geställningar har en rad val gjorts som kan ha påverkat validiteten, reli-
abiliteten och generaliserbarhet för studien. Konsekvenserna kring des-
sa val diskuteras i de följande avsnitten. 

9.2.1 Validitet 
Avsnittet diskuterar giltigheten i studien: att tillvägagångssättet i studien 
ligger i linje med vad studien avser att mäta. Till exempel: 

• Att vad som ska studeras och varför det ska bli studerat är definie-
rat innan det bestäms hur studien ska utföras. 

• Att innehållet i intervjuer och observationer i en kvalitativ studie 
uppfattas som relevanta i förhållande till uppsatta frågeställning-
ar. 
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Studieobjekt valt i förväg 
Då studien gjordes som ett uppdrag var metoden personas som studie-
objekt vald i förväg (se avsnitt 1.1.4). Samtidigt fanns stor frihet i att 
bestämma hur frågeställningar formulerades och hur utvärderingen av 
metoden skulle genomföras. Frågeställningarna kunde därför formule-
ras innan tillvägagångssättet för utvärderingen bestämdes. Detaljerna i 
tillvägagångssätt och exakta formuleringar för frågeställningarna juste-
rades utifrån resultaten från förstudien eftersom en bredare förståelse 
för metoden och användargrupperna som skulle beskrivas blev möjlig 
först då. 

För att kunna utvärdera metoden personas kombinerades flera källor: 
litteraturgenomgång; intervjuer om erfarenhet av metoden samt fram-
tagning och utvärdering av egna personas. Trianguleringen gjordes för 
att öka möjligheterna att se användning av personas ur flera perspektiv 
trots begränsad personlig erfarenhet av metoden. 

Deltagarurval i förstudien påverkade fokus för studien 
Om urvalet av deltagare till förstudiens två intervjuomgångar hade re-
kryterats med andra kriterier och kanaler hade förmodligen resultatet 
blivit annorlunda. Andra personer med andra erfarenheter och kon-
taktnät hade sannolikt föreslagit andra grupper att studera och andra 
kontaktpersoner för rekrytera användare. 

Intervjuguiderna i användningsstudierna hade förmodligen sett annor-
lunda ut om beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster involverats 
redan i förstudien. Deras behov av information om användargrupper 
hade kunnat lyftas fram mer. Samtidigt fanns en ambition att förmedla 
sådan kunskap som beställare och utvecklare överlag har låg medveten-
het om, till exempel sällan uppmärksammade gruppers behov. Med den 
utgångspunkten bedömdes det som att det var viktigare att träffa per-
soner som hade erfarenhet av antingen metoden eller de studerade 
gruppernas behov. 

Metodutvärderingen i relation till litteraturen 
Genom att försöka identifiera generella aspekter och söka generella 
mönster utifrån användning av specifika tjänster blev studiens tillämp-
ning av personas ett avsteg från hur litteraturen och andra personers 
erfarenheter beskrivit användning av metoden personas. 

Problematiken bekräftades i den genomförda utvärderingen (se avsnitt 
7.2). Deltagarna i fokusgruppen hade svårt att bedöma den verkliga nyt-
tan, delvis på grund av den generella nivån på porträttens mål och be-
hov. Samtidigt gavs indikationer på en förmodad nytta med användar-
porträtten. Det signalerar att de variabler som beskrivs i porträtten är 
relevanta för beställare och utvecklare av offentliga e-tjänster. Det kan 
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dock behövas en utökad genomgång av vilka variabler som är önskvär-
da att ha med i ett faktiskt utvecklingsprojekt. 

I studien kombinerades delar av flera metodbeskrivningar (Cooper & 
Reimann, 2003; Pruitt & Grudin, 2003; Olsen 2004a) men ingen be-
skrivning tillämpades fullt ut. Exempelvis användes inte scenarios. Har 
då metoden personas utvärderats? Datainsamlingen, grunden för per-
sonas ska vara baserad på naturlig användning av faktiska användare 
menar författarna. I studien var såväl uppgifterna som användningsmil-
jön konstruerade. 

Konstruerade uppgifter till användarna 
Uppgifterna som användes som underlag för att utvärdera tjänsterna i 
användningsstudien var konstruerade. Det är rimligt att anta att motiva-
tionen att utföra uppgifterna eller uttala sig om tjänsterna hade varit 
större om deltagarna hade varit faktiska användare av en tjänst. Samti-
digt fanns det ingen möjlighet att genomföra studien i ett faktiskt ut-
vecklingsprojekt (se avsnitt 1.5). 

Därutöver är de utvärderade tjänsterna riktade till medborgare och ur-
valet gjordes på ett sådant sätt att samtliga deltagare skulle kunna vara 
medlemmar av målgrupper för tjänsterna. Då deltagarna agerade och 
uttalade sig utifrån sin vana att använda liknande tjänster på Internet är 
det rimligt att anta att data från användningsstudierna ligger i linje med 
hur deltagarna upplever interaktionen som sker vid användning av lik-
nande webbplatser och tjänster.  

Utvärderingen av innehållet (se avsnitt 7.1) och överensstämmelsen 
med personahypoteserna (se avsnitt 6.2.4) pekar på att exempelporträt-
ten bidrar till att medvetandegöra behov som ligger i linje med annan 
kunskapsbildning kring behoven hos äldre och personer med funk-
tionshinder (Nämnden för elektronisk förvaltning, 2004a; Pilgrim, 2002; 
PTS, 2004; RRV, 2003). 

Onaturlig användningsmiljö 
Miljön där intervjuerna skedde var onaturlig för flera deltagare ur grup-
perna äldre och dyslektiker. Det går därför att ifrågasätta hur pass kon-
textuell karaktär intervjuerna egentligen hade. För att åstadkomma 
grunddata med större förankring i faktisk användning av offentliga e-
tjänster borde en framtida tillämpning av användarporträtt vara baserad 
på intervjuer i för användarna mer vardagliga användningsmiljöer. 

Scenarion användes inte 
Enligt litteraturen utgör användningen av scenarion en central del av 
måldriven design (Cooper & Reimann, 2003) och förmedlar målen och 
behoven hos personas. Även deltagare i förstudiens båda delar påpeka-
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de värdet med scenarion (se avsnitt 6.2.2 och 6.2.3). Scenarion ansågs 
lämpa sig för att förmedla typiska användningssituationer. I denna stu-
die konstruerades inte scenarion för någon av användarporträtten. An-
ledningarna till detta vara att scenarion antogs bli för produktspecifika, 
men framförallt att de tillgängliga resurserna begränsade hur mycket 
arbete som kunde läggas på att ta fram material som kunde användas i 
utvärderingen. Användning av scenarier hade kunnat förstärka möjlig-
heterna att kommunicera materialet eftersom få personer i fokusgrup-
pen tog sig till att läsa de mer omfattande basdokument. 

Ogrundat material i användarporträtten 
I likhet med metodbeskrivningar för personas användes en begränsad 
del av ogrundat material i basdokument och användarporträtt (se av-
snitt 6.3.3). Även om deltagarna i fokusgruppen informerades om vilket 
material som var ogrundat kan de bilderna och uppgifterna ha haft en 
inverkan på deltagarnas uttalanden om användarporträtt. Följden blev 
en avvägning mellan att följa metodbeskrivningar och avidentifiera del-
tagarna å ena sidan och att skapa fullt ut empiriskt grundande porträtt å 
andra sidan. Valet föll på det tidigare alternativet då uppgifterna som 
var ogrundade inte ansågs vara centrala i materialet, till exempel boen-
deort, namn eller sysselsättning. 

Fördefinierade grupper 
Analysmetoderna i personas syftar till att identifiera beteendemönster 
(se avsnitt 5.2.2). Genom att studera användargrupper som redan från 
början hade tydlig indelning utifrån funktionshinder eller ålder var de 
observerade beteendemönstren mer eller mindre förutbestämda redan 
innan analysen skedde. De uppställda personahypoteserna, det förvän-
tande resultatet av användningsstudien innebar att tolkningen av data-
materialet troligen påverkades. Förväntningarna på materialet kan ha 
bidragit till att jag som tolkare läste in personahypoteserna i de från 
början uppdelade grupperna. Detta är troligen ett problem som före-
kommer även vid framtagning av traditionella personas. Cooper och 
Reimann (2003) föreslår att fler intervjupersoner ska delta om skillna-
derna i observerade beteendemönster blir för stora. Även om resultatet 
i personasframtagning färgas av hypoteserna skulle det vara svårare att 
rekrytera personer till de kontextuella intervjuerna utan en hypotes om 
vilka målgrupper man ska rekrytera från. 

Olika användarporträtt fick olika mycket uppmärksamhet  
Analysen av datamaterialet i användningsstudien präglades av att hitta 
särdrag som kunde utgöra beteendemönster. En heterogen grupp som 
inte uppvisade tydliga beteendemönster skapade heller inte användar-
porträtt som i fokusgruppen upplevdes som intressanta. Att användar-
porträttet för äldre inte fick samma uppmärksamhet av deltagarna i fo-
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kusgruppen kan eventuellt härledas till att de äldre användarna inte 
hade samma gruppspecifika behov. 

En möjlig förklaring är att de flesta personer har en personlig relation 
till personer som är äldre. Alla personer har däremot inte en motsva-
rande relation till någon person med synskada eller läs- och skrivsvårig-
heter. Det kan ha påverkat skillnader i uppmärksammandet. 

För traditionella personas förekommer en prioritering mellan olika per-
sonas vilket borde ge ett fokus på de mest prioriterade grupperna, till 
exempel de med mest krävande behov. En prioritering mellan använ-
darporträtt upplevdes däremot som svår då det är svårt att hävda att en 
grupps funktionshinder är viktigare än någon annan grupps. 

Heterogeniteten hos gruppen äldre kan förklaras av att ålder inte är en 
tillräcklig specifik variabel för urval. Funktionshinder som i större ut-
sträckning påverkar dator- och Internetanvändning är vanligare hos 
gruppen personer över 80 år (Hjälpmedelsinstitutet, 2002). Hos grup-
perna som deltog på grund av sina funktionshinder var det enklare att 
identifiera beteendemönster då kontrasten mot övriga grupper var stör-
re. Gruppen äldre blir kanske relevant att beskriva som en specifik an-
vändargrupp först vid framtagning av personas för en specifik produkt. 
Då kan andra variabler tänkas vara mer utpräglade för gruppen äldre. 

Utvärderingen av innehållet 
Deltagarna i enkäten kring trovärdighet och korrekthet för innehållet i 
framtagna användarporträtt fick instruktioner som uppmanade till 
snabba och korta synpunkter (se bilaga 14). Detta kan ha inneburit att 
deltagarna inte tog sig tid eller la vikt vid att reflektera mer ingående 
över materialet. Något som kan ha lett till att de missade delar av mate-
rialet. 

Materialet som presenterades hade samtidigt karaktären av att vara 
”färdigt” vilket kan ha begränsat utrymmet för att ge förslag till genom-
gripande förändringar. Det kan upplevas som svårare att kritisera något 
som ser genomarbetat ut. En tredje punkt som kan påverka porträttens 
empiriska trovärdighet är att personer utanför studien som inte tagit del 
av grundmaterialet fick påverka presentationen och tolkningen av in-
samlade data. 

Utvärderingen av nyttan med att använda användarporträtt 
Som med andra produkter kan man hävda att nyttan uppstår först i an-
vändning. Tiden som fokusgruppen pågick var förmodligen för kort att 
avgöra om metoden var ett lämpligt sätt att skapa designredskap. Delta-
garna gavs inte möjlighet att i förväg läsa porträtten. Diskussionerna 
kring tillgänglighet och målgrupper i fokusgruppen kan därför ses som 
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ett tecken på att användarporträtt som metod hade en nytta som kom-
munikativa redskap att för att lyfta den typen frågor. Flera deltagare 
menade att de hade ökat sin kunskap om tillgänglighet och syn på mål-
grupper. Om användarporträtten och basdokumenten hade distribue-
rats till deltagarna innan fokusgruppen så hade kanske deltagarna inte 
haft samma upplevelse av lärande vid fokusgruppstillfället. Olika sätt att 
introducera användarporträtt och personas är en möjlig ingång till fort-
satt forskning. 

9.2.2 Reliabilitet 
Avsnittet diskuterar tillförligheten i studien. Till exempel: 

• Att studiens resultat inte har påverkats på ett olämpligt sätt av 
den som utfört studien. 

• Om och i så fall hur förhållandena för insamling och hantering 
av data har påverkats av yttre omständigheter, till exempel 
slumpmässiga fel. 

 
I användningsstudien finns en rad punkter där tillförlitligheten kan dis-
kuteras. 

Skillnader i förutsättningar 
De olika användargrupperna intervjuades sinsemellan i olika miljöer 
och gavs därför inte samma förutsättningar för att utföra de tilldelade 
uppgifterna. Inom varje grupp fick dock alla deltagare samma förutsätt-
ningar. Intervjuerna gjordes i gruppvis ordning. Analysen av det insam-
lade materialet skedde direkt efter att varje intervju gjorts. Beteende-
mönstren identifierades när en hel grupp var intervjuad. Det gav en di-
rekthet i analysarbetet. När materialet var färskt gavs det större möjlig-
het till hitta mönster i en grupp och ge alla deltagarna i en grupp likar-
tad behandling. Analysen är dock präglad av min tolkning. 

Litet urval av synsvaga och blinda 
Att gruppen synskadade gavs en personahypotes som utmynnade i två 
användarporträtt går att delvis härleda till svårigheterna med rekryte-
ringen av deltagare. Uppdelningen i två undergrupper resulterade i att 
tillhörande användarporträtt baserades på få intervjupersoner: två syn-
svaga och tre blinda.  I en studie med större resurser och bättre rekryte-
ringsläge hade det insamlade materialet kompletterats med ytterligare 
intervjuer med personer ur undergrupperna. Trots detta hade personer-
na som deltog i utvärderingen av innehållet (se avsnitt 7.1) inga invänd-
ningar kring trovärdigheten i dessa användarporträtt. Man kan anta att 
skildringen av synskadade hade blivit rikare om det hade varit möjligt 
att intervjua fler personer. 
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Inom användarcentrerad systemutveckling finns synsätt som menar att 
det är bättre att utvärdera med ett fåtal användare än inga alls. Genom 
att presentera användarporträtt med funktionshinder sågs en möjlighet 
till att öka medvetenheten om dessa gruppers behov. 

Användarna var representanter från intresseorganisationer 
Personerna i grupperna dyslektiker och synskadade som deltog i an-
vändningsstudien var alla på ett eller annat sätt aktiva i intresseorganisa-
tioner. Detta kan ha påverkat deras uttalanden då de hade intresse av att 
föra en mer eller mindre medveten talan för organisationen och grup-
pen de representerade. Till exempel att intervjupersonerna istället för 
att berätta om sin egen användning berättade vad organisationen ansåg 
viktigt att kommunicera. 

Otåligheten hos några av de vana användarna kan eventuellt höra ihop 
med en vilja att prestera inför intervjuledaren. Samtliga av dessa inter-
vjupersoner tillhörde samma förening. Intrycket vid besöket i förening-
ens möteslokal och vid intervjuerna var att det fanns en tydlig jargong 
att jämföra den egna prestationen och erfarenhetsnivån med de andra 
medlemmarnas. Detta var särskilt tydligt hos några av de manliga inter-
vjupersonerna. Stressade eller tävlingsinriktade personer kan ha gett 
upphov till beteendemönster som inte motsvarade deras vardagliga an-
vändning.  Därför kan användarporträtten som byggde på sådana bete-
endemönster ge en skev bild av den faktiska och vardagliga använd-
ningen. 

Intervjuguiderna – vilka frågor som ställdes 
Intervjuguidernas utformning präglar resultatet i en studie som denna. 
Med andra källor än de angivna (se avsnitt 6.3.1) hade de uppställda 
frågeområdena och därmed även resultatet förmodligen sett annorlunda 
ut. Givet syftet med studien gjordes bedömningen att källorna var rele-
vanta för att söka svar på uppställda frågeställningar. I en tolkande stu-
die som denna blir resultatet starkt beroende av den som utför studien. 
En annan forskare hade med samma källor förmodligen formulerat 
andra frågor och kommit fram till andra slutsatser då han eller hennes 
förförståelse av problemet och relation till de studerade grupperna varit 
annorlunda. Till exempel hade en person med djup erfarenhet av per-
sonas eller de studerade grupperna observerat andra beteendemönster. 

Endast en tolkare 
Reliabiliteten i analysen kunde ha förbättrats om flera personer hade 
analyserat det insamlade materialet utifrån samma meningskategorier. 
Studien resurser gav dock inga möjligheter till det.  
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Fokusgruppens relation till studiens uppdragsgivare 
Under min tid på Statskontoret fick jag intryck av att myndigheten åt-
njöt en viss status bland aktörerna inom den offentliga sektorn. Detta 
kan ha bidragit till att deltagarna i fokusgruppen ville ge ett positivt gen-
svar på användarporträtten. 

9.2.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet avser i vilken utsträckning resultatet från en studie 
kan vara relevant i andra situationer, till exempel för framtida forskning. 
En viktig fråga för en vetenskaplig studie är att visa på tillämpbarheten 
och överförbarheten hos resultaten. Denna studie har använt en her-
meneutisk ansats och studerat specifika fall av tre användargruppers 
användning av ett urval av offentliga e-tjänster. Sådana studier har ut-
ifrån en formell och strikt syn på generaliserbarhet, statistisk syn (Kvale, 
1997), ett urval av deltagare som är för litet för att resultaten ska gå att 
generalisera till hela populationen. I denna studie användes ett icke-
slumpmässigt urval i samtliga delar. Det begränsade urvalet av deltagare 
och miljö gav en låg grad av sådan generaliserbarhet. 

Målsättningen behöver dock inte vara att generalisera ett resultat till en 
hel population. Istället kan resultatet vara ett fall som ger vägledning i 
framtiden när liknande situationer uppstår. Vid fallstudier är denna 
form av analytisk generaliserbarhet (Kvale, 1997) vanlig. Där är det upp till 
en läsare att bedöma vilken relevans en studiens resultat kan ha. En så-
dan bedömning är lättare att göra om studiens genomförande är väl be-
skrivet. Genom att ge belägg för varför olika val har gjorts i denna stu-
die och tydligt beskriva förutsättningar, process, urval, svårigheter, etc. 
så ökar förhoppningsvis möjligheterna för en läsare att analysera hur 
pass generaliserbar den genererade kunskapen är till andra liknande si-
tuationer. 

Deltagarna i fokusgruppen var tänkta användare av studiens resultat. 
Genom att i fokusgruppen fråga tänkta användare av användarporträt-
ten vilken nytta de såg med metoden gavs en fingervisning om hur en 
läsare av denna studie skulle kunna dra nytta av de beskrivna fallen. In-
ställningen till det framtagna materialet och tillämpningen av metoden 
var överlag positivt och deltagarna gav förslag till hur delar av resultaten 
skulle kunna generaliseras. Utvärderingen av metoden personas visade 
dessutom på flera punkter att studiens tillämpning till stor del stämde 
överens med teorier kring metodens styrkor (se avsnitt 5.1.2) 

Återanvändning av innehållet - ej representativa men medvetande-
görande 
Studien hade intressenter som eftersträvande generaliserbarhet på såväl 
innehållet i användarporträtten som på metoden som utvärderats. 
Eventuella försök till återanvändning av innehållet i framtagna använ-
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darporträtt bör ske med försiktighet. De skulle kunna uppfattas som 
generella och representativa beskrivningar av personer ur studerade an-
vändargrupper. De framtagna användarporträtten bör dock inte ses 
som fullt ut representativa för de studerade grupper då de är baserade 
på ett litet urval av användare. Samtidigt pekar utvärderingsfasens enkät 
och fokusgrupp samt förstudiens resultat på att det är rimligt att inne-
hållet i framtagna porträtt är tillräckligt trovärdigt och korrekt för att 
användas som utbildningsmaterial i olika situationer. Utvärderingen av 
de framtagna porträttens trovärdighet stödjer idén om att de kan vara 
fruktbara att använda som utgångspunkt för att öka medvetandegraden 
om gruppernas behov. 

Det medvetet generellt hållna innehållet i de framtagna användarpor-
trätt och basdokument har en strävan efter generaliserbarhet. Utöver 
vetenskapsteoretiska invändningarna mot en återanvändning, finns det 
också ett avståndstagande mot återanvändning i personaslitteraturen 
(Pruitt & Grudin, 2003). Hos personerna med erfarenhet av metoden 
gick åsikterna om återanvändning isär (se avsnitt 6.2.2). Hos de tänkta 
användarna i fokusgruppen uttrycktes ett intresse av att kunna använda 
material som någon annan tagit fram eftersom man uttryckte en resurs-
brist kring målgruppsanalyser. Jag skulle inte rekommendera en återan-
vändning i ett specifikt utvecklingsprojekt men utnyttja möjligheterna 
att uppmärksamma de beskrivna grupperna genom att använda an-
vändningsporträtten vid till exempel utbildningar. Målen som formule-
rats i användningsporträtten skulle kanske behöva ges en mer konkret 
etikett eftersom de beskrivna målen ansågs för allmänt hålla av fokus-
gruppens deltagare. 

Behov av att modifiera innehållet 
Både litteraturgenomgången, förstudien och fokusgruppen visade att 
det specifika och konkreta innehållet i representationer av användare är 
det mest användbara vid produktutveckling. För att innehållet i använ-
darporträtten skulle kunna bli verkningsfulla i ett praktiskt projekt be-
höver mer produktspecifik information tillföras. De framtagna basdo-
kumenten skulle kunna användas som underlag i en sådan datainsam-
ling. 

En modifikation av innehållet i användarporträtten är efterfrågad (se 
avsnitt 7.2.3), men samtidigt riskerar en ändring av materialet att för-
skjuta innehållet från dess empiriska grund. Därigenom skulle materia-
lets trovärdighet och korrekthet kunna sättas på spel. Sett utifrån Coo-
per och Reimanns (2003) perspektiv på personas att det är bättre att 
vara konkret och specifik än trovärdig och korrekt, så är modifikationer 
av innehållet möjliga och kanske också nödvändiga.  
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Dilemmat med begränsade resurser och goda intentioner 
Som Beyer och Holtzblatt (1998) påpekar räcker inte traditionella mål-
gruppsanalyser baserade på breda urval som underlag för design av 
elektroniska tjänster. Med utgångspunkt i det uppstår ett dilemma: Bre-
da, traditionella målgruppsanalyser är för vaga för att göra nytta samti-
digt är kvalitativa målgruppsanalyser med fokus på användning specifi-
ka men för kostsamma för många skattefinansierade organisationer. 

Denna studie löser inte dilemmat men kan kanske bidra med material 
som ger beställare och utvecklare ett fall att relatera sitt produktspecifi-
ka målgruppsarbete till. Fall som kan bidra till att öka en läsares erfa-
renheter och förståelse för de studerade användargrupperna. 

Studien bidrar med empiriskt grundande exempel på beskrivningar av 
användargrupper som kan vara svåra att inkludera i målgruppsarbete. 
Denna studie indikerar att det är svårt att rekrytera personer från an-
vändargrupper med särskilda behov. Samtidigt menade deltagarna i fo-
kusgruppen att dessa grupper sällan inkluderas i deras existerande mål-
grupparbete.  

Möjligheter att inspireras av tillvägagångssättet 
Genom att beskriva processen att ta fram användarporträtt ger studien 
stöd för de läsare som vill ta fram användarporträtt. Arbetsgången för 
att ta fram användarporträtt/personas kan användas till att skapa be-
skrivningar av andra grupper som sällan uppmärksammas i utveckling 
av offentliga e-tjänster. 

9.3 Teoridiskussion – personas 
Är personas en lämplig utgångspunkt för att beskriva målgrupperna för 
offentliga e-tjänster? 

9.3.1 Hantering av breda målgrupper 
Enligt fokusgruppen lyfter tidigare genomförda målgruppsanalyser ofta 
fram medelanvändaren och inte de användare som har mest krävande 
behov om de samtidigt inte utgör en relativt stor del av hela målgrup-
pen. Förespråkare av kommunikation av budskap och målgruppsanalys 
menade att målgrupperna måste avgränsas för att man ska kunna rikta 
kommunikationen och uppnå avsedd effekt. Det är kanske där Cooper 
gör ett bidrag genom att hävda att det är värdefullt att utgå från de mest 
krävande grupperna, kanske inte nödvändigtvis de största eller mest 
lönsamma grupperna. 

Genom att lyfta fram ett fåtal användare går det att få fokus och rikt-
ning i designarbetet. Går det på samma sätt att fokusera kommunika-
tionen så att avsedda effekter uppstår? Även om det inte är rättvisande, 
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så är det fruktbart att vara specifik i designarbetet. Måldriven design 
menar att utgångspunkterna för design inte nödvändigtvis behöver vara 
representativa för gruppen, men vilka är konsekvenserna om man 
kommunicerar information om grupper som egentligen är för små? En 
möjlig risk är att stereotyper skapas genom att endast ett litet urval lyfts 
fram och blir identifierade som representanter för en hel grupp. Detta 
måste vägas mot möjligheten att lyfta fram användargrupper med sär-
skilda behov. 

Målgrupperna för offentliga e-tjänster är stora, i många fall hela den 
vuxna befolkningen i Sverige. Om vanliga målgruppsanalyser används 
finns det en risk för att mindre befolkningsgrupper med särskilda be-
hov hamnar utanför de prioriterade målgrupperna. 

Att kombinera användarcentrerade metoder med kunskap om tillgäng-
lighet är fullt möjligt, men för att beskriva andra grupper än funktions-
hindrade behöver andra kunskapsområden kombineras med metoder 
som personas. Kunskap om till exempel behoven hos olika grupper av 
äldre eller om olika minoritetsgrupper har särskilda behov. 

9.3.2 Utgångspunkter med annan syn på användaren 
Personas skapas med en marknadssyn på användande där användaren 
ses som en konsument av viss produkt. Hur gör vi en produkt så tillta-
lande att så många som möjligt inom våra målgrupper blir så nöjda som 
möjligt? 

Flera offentliga e-tjänster består av ärenden där man som medborgare 
inte kan välja bort att utföra ärendet, till exempel att inkomstdeklarera. 
Valet ligger istället på vilken kanal man väljer för att utföra ärendet (se 
avsnitt 2.1.2). I kombination med EU-direktivet (se avsnitt 2.3) om att 
all offentlig information ska vara tillgänglig så är det offentlig sektors 
skyldighet att göra sina tjänster tillgängliga. 

För att ta fram mål som bättre matchar mot den offentliga sektors 
tjänster bör kanske Coopers verksamhetsmål (se avsnitt 4.7.2) ersättas 
eller kompletteras med mål som samhället har med en specifik tjänst, 
till exempel vilken den förväntade samhällsnyttan är med tjänsten. 

9.3.3 Användningen över tiden 
Personas kan ses som en samlad presentation av data om användare 
baserade på data från användnings- och marknadsundersökningar. Be-
skrivningar av användare är giltiga vid en viss tidpunkt. Som en följd av 
att de beskrivna gruppernas behov, kompetens, vanor, etc. förändras 
över tiden behöver personas också ändras för att ha en överensstäm-
melse med verkligheten. Samtidigt behövs verktyg som samlar och kan 
föra vidare kunskap om mål- och användargrupper. 
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Att enbart fokusera på den egna webbplatsens målgrupper är inte till-
räckligt. Målgrupperna ändrar sig över tiden och därför bör målgrupps-
arbete vara en återkommande aktivitet. Grupper som inte prioriteras 
idag kan bli viktiga i framtiden. Cooper driver å andra sidan tesen att 
det är bättre att några blir helnöjda istället för alla är halvt- eller inte alls 
nöjda. Frågan är om detta är tillämpbart för aktörer i den offentliga sek-
torn. 

Prioritering mellan målgrupper i olika kanaler 
I många myndigheters uppdrag är det uttryckligen ”allmänheten” eller 
”medborgare och företag” som ska vara målgruppen verksamheten och 
ärendehanteringen. Någon tillåten prioritering mellan målgrupper anges 
inte. Det är kanske inte juridiskt möjligt att börja prioritera en grupp på 
bekostnad av andra. Om ett informationssamhälle för alla ska vara möj-
ligt får inte prioriteringar mellan målgrupper göras på ett sådant sätt att 
vissa grupper skulle få en sämre service än andra. En möjlig väg skulle 
kunna vara att prioritera olika målgruppers behov i olika kanaler. Till 
exempel att grupper som i liten utsträckning använder dator och Inter-
net är de primära målgrupperna vid utveckling av en TV- eller telefoni-
baserad version av en offentlig e-tjänst.  

9.3.4 Avsaknad av vetenskaplig grund 
Måldriven design baseras till skillnad från övriga beskrivna ansatser för 
användarcentrerad systemutveckling inte på forskning (se kapitel 4). 
Ansatsen baseras istället på konsultföretaget Coopers egna erfarenheter 
och utveckling av existerande användarcentrerade metoder. Parallellt 
med att Cooper presenterar förträffligheten med sin ansats, marknads-
för hans konsultföretag tjänster som baseras på ansatsen. Detta gör att 
trovärdigheten i Coopers påståenden minskar. 

I de tidiga beskrivningarna av framtagning av personas (Cooper, 1999) 
var inte data från riktiga användare lika central som i senare metodbe-
skrivningar (Cooper & Reimann, 2003). Cooper (1999) hävdar att det är 
viktigare att vara konkret och specifik i sin beskrivning än att vara fullt 
ut korrekt. 

Hypotesstyrd undersökning av användargrupper 
Personas använder en rad kvalitativa metoder för att samla in, analysera 
och presentera datamaterial. Det är dock svårt att se personas som en 
enbart kvalitativ metod. Analysmetoderna och användningssätt bär drag 
av positivism. I en positiviskt driven studie prövas en uppställd hypotes. 
Forskarens anses kunna ha ett objektivt förhållningssätt till det studera-
de och tolkning är ersatt av det mätbara (Denzin & Lincoln, 1994). I 
personas ingår att ställa upp hypoteser om de studerade användargrup-
pernas förväntade beteendemönster (Cooper & Reimann, 2003; se av-
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snitt 5.2.1). Personahypoteser kan ses som en uttalad förförståelse för 
de användargrupper som studeras. Hypoteser som riskerar att färga 
förväntningar på resultaten så att till exempel beteendemönstren ger en 
orealistisk bild av den verkliga användningen. När metoden personas 
används finns alltså ett stort beroende av väl underbyggda personahy-
poteser. 

Ett ytterligare drag av positivism är användningen av framtagna perso-
nas som generaliseringar utifrån fall. Generaliserbarheten utifrån ett 
fåtal, specifika fall kan ifrågasättas. Cooper (1999) argumenterar för att 
det är skickligheten hos personen som tar fram personas som avgör 
materialets trovärdighet och nytta. Coopers sats om att det är bättre att 
vara specifik än fullt ut korrekt (Cooper, 1999; Cooper & Reimann 
2003) ligger inte i linje med ett vetenskapligt förhållningssätt till an-
vändningen av resultat. Cooper utgår istället ifrån vad som är lämpligast 
i ett tillämpat designarbete. 

Oavsett Coopers brist på vetenskaplighet tycks metoden fått bred 
spridning. Spridningen av metoden kan ses som ett tecken på att den på 
ett relevant sätt bidrar till att öka användarcentreringen. 

9.4 Resultatdiskussion - användarporträtt som till-
lämpning av metoden personas 

Utifrån studiens resultat gjordes följande insikter. 

9.4.1 Användarporträtt är inte målgruppsanalyser 
Användarporträtten är inte att förväxla med målgrupper. Grupperna 
som studerats är inte uttalade målgrupper för någon aktör i den offent-
liga sektorn, snarare delar av möjliga målgrupper för en specifik pro-
dukt. Till exempel skulle den primära målgruppen för en av Försäk-
ringskassans tjänster kunna vara barnföräldrar. I den målgruppen finns 
det sannolikt personer med olika funktionshinder. 

Porträtten är inte kopplade till någon produkt. Användarporträtten är 
beskrivningar av användare där metoden personas använts som ut-
gångspunkt för framtagningsprocessen. Porträtten är beskrivningar av 
typiska användarbehov och mönster i användningsbeteende hos de stu-
derade grupperna. Behov som bör tillgodoses vid utveckling av offent-
liga e-tjänster för att leva upp till kraven på tillgänglig information. 

9.4.2 Främja tillgänglighetscentrering eller motverka eget 
målgruppsarbete? 

I fokusgruppen uppmärksammades att en risk med användarporträtten 
kan vara att de uppfattas som kompletta, slutgiltiga och ej möjliga att 
ifrågasätta. Att det fanns risk för en övertro på innehållet, men också en 
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risk för att annat arbete med målgrupper och användare skulle nedprio-
riteras om ett ”färdigt” material fanns tillgängligt. Detaljerna i porträt-
ten är som utvärderingen visade inte tillräckligt specifika. Jag tror att 
användarbeskrivningar i formen av användarporträtt snarare skulle 
kunna inspirera till eget målgruppsarbete.  

Ett uppmärksammat problem med personas är att introducera och få in 
dem i existerande arbetssätt. Ett problem som även gäller användarpor-
trätt. Ett sätt att introducera materialet och skapa praktisk nytta är att 
fokusera på tillämpningen som utbildningsmaterial och exempel. Att se 
porträtten som introduktion till riktlinjer om tillgänglighet och metoder 
för användarcentrering. Förhoppningsvis kan användarporträtten skapa 
reflektion över den egna webbplatsen och tjänsterna genom att exem-
pelvis fråga sig: Skulle dessa ”personer” kunna använda vår webbplats 
och våra tjänster?  

9.4.3 Detaljerad metod 
Efter att ha kommit fram till användarporträtt som stämde överens 
med tidigare kunskap om användargrupperna kan man fråga sig om det 
verkligen behövs en så detaljerad process som personas för att ta fram 
ett material vars innehåll mer eller mindre är känt från början. Det skul-
le kanske ge tillräckligt med material genom intervjuer med domänex-
perter och en genomgång av designprinciper för tillgänglighet, men bli 
mindre levande och mer allmänt hållna. Ett annat sätt skulle vara att 
förenkla framtagningsprocessen för användarporträtt ytterligare, att un-
dersöka om ännu fler steg i processen kunde slås ihop eller tas bort. 
Genom att denna studie tillhandahåller ett prövat tillvägagångssätt och 
mallar för intervjuer, sammanställning och basdokument finns det un-
derlag för att ta fram och pröva en förenklad metodbeskrivning. 

9.5 Egna erfarenheter av att använda metoden 
personas 

Efter att ha tagit fram användarporträtten väcktes frågan om vem som 
bör skapa personas. Är det möjligen lättare att ta till sig personas om 
man har varit delaktig i att ta fram dem? Tilltron till insamlade data och 
möjligheten att ta till sig det färdiga materialet kan påverkas av om man 
själv varit med i framtagandet av personas istället för bara ta del vad 
någon annan gjort. Mottagarna, användarna av personas måste se nyt-
tan. Bör kanske personas kompletteras och färdigställas inom varje ut-
vecklingsprojekt så att användarna av porträtten känner ägandeskapet? 
Sinha (2003) föreslår en sådan lösning (se avsnitt 5.2.1). Intervjuperso-
ner i förstudien såg det som en fördel att det var samma personer som 
genomförde insamling och analys (se avsnitt 6.2.2). 
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Teori, förstudie och utvärdering av framtagna porträtt bekräftar att det 
är den enkla konkreta formen som är styrkan med personas och använ-
darporträtt. 

Om scenarier använts hade användarporträttens kunnat bli ännu mer 
konkreta. Basdokumenten skulle kunna utgöra ett underlag till scenarier 
som beskriver typiska användningssituationer där faktorerna som leder 
till problem eller uppfyllda mål sätts in i ett sammanhang.  

9.5.1 Upplevda svårigheter att ta fram personas 
De främsta svårigheterna med att ta fram användarporträtt inspirerande 
av personas är enligt mig: 

Otydliga mottagare. Det var svårt att ta fram personas utan att ha en 
tydligt definierad målgrupp som ska använda beskrivningarna. Behoven 
hos olika beställare och utvecklare ser annorlunda ut. Ett sätt att försö-
ka möta de skiftande behoven var att skapa basdokumenten. Problemet 
med mottagare borde vara mindre om personas togs fram i ett specifikt 
projekt där mottagarna deltar. 

Svårt att identifiera mål. Metodbeskrivningarna kring att identifiera 
mål för personas är knapphändiga. Därför var det också extra svårt att 
ta fram generella mål för användarporträtt. Målen fick en karaktär som 
gjorde att de vara för allmängiltiga och tillsammans med de listade be-
hoven upplevdes som checklistor. 

Rekrytera användare. Det är sällan lätt att rekrytera personer att delta 
i intervjuer eller annan forskning, men det upplevdes som extra svårt att 
rekrytera personer som ville delta utifrån det urval som gjordes i studi-
en. 

9.5.2 Fruktbart att delta i skapandeprocessen 
I många former av utvärderingar med användare har personerna som 
träffat användarna mer kunskap om användarna än vad som ryms i 
sammanställningar av användarnas uttalanden och beteenden. I fokus-
gruppen visade det sig att detta gällde även för personas. Deltagandet i 
skapandeprocessen gav möjlighet att svara på detaljfrågor om använ-
darporträtten, något som inte skulle vara möjligt om användarinforma-
tion distribuerades separat. Avståndet till avsändaren av informationen 
skulle kunna försvåra möjligheten till att ställa frågor och lämna syn-
punkter. 

9.5.3 Faktorer som avgör arbetsinsats i skapandeproces-
sen 

Många användningscentrerade metoder kräver resurser som kan vara 
svåra att uppbringa i faktiska projekt (se kapitel 5 och avsnitt 6.2.2). 
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Även om det i denna studie gick att dra nytta av uppdragsgivarens kon-
taktnät hade arbetet underlättats och gett en mer hanterbar arbetsinsats 
om det i studien funnits större kunskap om och erfarenhet av: 

• användargrupper/målgrupper 
• produktdomänen offentliga e-tjänster 
• användningssammanhang 
• metoder för datainsamling och analys. 

 
Tidsåtgången hade kunnat minska om jag haft enklare tillgång till: 

• Intressenter, domänexperter och experter på grupperna. 
• Andra datamängder som underlag till basdokument, till exempel 

genomförda förstudier, kravanalyser, marknadsundersökningar. 
• Användare ur de studerade grupperna. 

9.6 Framtida forskning 
Då tillämpningen av personas i formen användarporträtt var ett oprö-
vat sätt att använda metoden så finns det en rad områden som det skul-
le vara intressant att studera vidare: 

9.6.1 Använda användarporträtt i utvecklingsprojekt 
För att undersöka den faktiska nyttan med användarporträtt skulle det 
vara intressant att använda dem i ett utvecklingsprojekt. Det skulle till 
exempel vara intressant att pröva olika sätt att introducera dem för att 
skapa diskussion kring dess innehåll. Då skulle det gå att undersöka om 
uttalandena i fokusgruppen har bäring även när användarporträtten an-
vändes med en specifik produkt. I en sådan situation skulle det gå att 
studera om inlevelsen i användarnas situation hade blivit större än för 
deltagarna i fokusgruppen. 

9.6.2 Använda prioriteringsmatriser för att prioritera in-
satser för förbättrad tillgänglighet 

Genom att kombinera tankarna kring prioriteringsmatriser som Pruitt 
och Grudin (2003) föreslår (se avsnitt 5.2.2) med rangordnade behov 
hos olika användarporträtt skulle det vara intressant att se om det gick 
prioritera vilka insatser för tillgänglighet skulle prioriteras högst. Till 
exempel om flera grupper av användare prioriterar bra alt-texter som 
mycket viktigt, men få grupper prioriterar snabbkommandon på webb-
platsen skulle alt-texter ges en högre prioritet i en lista över tänkbara 
insatser. 

Det skulle i första hand vara en prioriteringsordning för vilka åtgärder 
som ska utföras först, inte en prioritering mellan olika grupper. Med 
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andra ord lista vilken funktionalitet och åtgärder som skulle gagna flest 
användargrupper givet att det fanns begränsade resurser för utveckling. 
En viktning mellan olika grupper skulle försöka undvikas. 

9.6.3 Ta fram en mer heltäckande uppsättning av använ-
darporträtt med särskilda behov 

Var ska gränsen sättas för hur många grupper som ska beskrivas? Flera 
studier har visat på problem med för stora personasuppsättningar (se 
avsnitt 6.2.2). Om en heltäckande uppsättning skulle göras för samtliga 
grupper av funktionshindrade i Sverige skulle det troligen bli svårt att 
kommunicera materialet. Med en vision om ett informationssamhälle 
för alla är det kanske ändå ofrånkomligt att försöka göra en beskrivning 
som beskriver vilka behov som måste tillfredsställas och vilka brister 
som finns i existerande tjänster. Ett ytterligare problem med en sådan 
beskrivning är att flera grupper av kognitivt funktionshindrade har be-
hov som är svårare att beskriva och mäta lika tydligt som tillgänglig-
hetsproblem kopplade till visuella funktionshinder. 

9.6.4 Användarporträtt av bredare medborgargrupper 
Användarporträtten i studien beskriver grupper med särskilda behov, 
snarare än målgrupper för en produkt. Ett möjligt sätt att komma när-
mare målgrupperna för offentliga e-tjänster skulle vara att försöka ta 
fram porträtt utifrån de livssituationer som bland andra 24-
timmarsdelegationen beskriver (se avsnitt 2.4.1). Då skulle det vara 
möjligt att undersöka om tillvägagångssättet är lämpligt även för att be-
skriva grupper baserade på andra urval än funktionshinder och ålder. 
En möjlig risk med en sådan tillämpning är att sådana porträtt kommer 
att få samma brister som i porträtten i denna studie. Det vill säga inte 
bli tillräckligt specifika och konkreta. 

9.6.5 Gemensamma basdokument mellan olika projekt 
och organisationer 

Ett annat sätt att dela på information om användargrupper är att skapa 
gemensamma basdokument eller motsvarande samling av dokument 
som samlar information om en specifik grupp. Till exempel resultatet 
från andra studier på gruppen, användarkrav, identifierade brukskvalite-
ter, scenarier och kanske designlösningar. En sådan samling av erfaren-
heter och lösningar skulle kunna ligga till grund för designmönster, be-
prövade lösningar på återkommande designproblem. 

9.7 Avslutningsvis 
Arbetet med att ta fram personas utifrån dyslektikers, synskadades och 
äldre användning av offentliga e-tjänster var otroligt lärorikt. På ett väl-
digt tydligt sätt visade det sig hur användningen av en tjänst skiljer sig 
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mellan olika personer. Inom användarcentrerad systemutveckling grup-
peras ofta personer ihop i olika användargrupper. Studien gav mig 
många påminnelser om hur svårt det kan vara att hitta gemensamma 
egenskaper och beteenden hos personer som vid en första grov katego-
risering tillhör samma användargrupp. Personas har svårt att spegla alla 
egenskaper hos de individer som de är baserade på, men jag anser att de 
ger oss som ska utveckla elektroniska tjänster ett konkret och grundat 
verktyg när vi vill förstå målgruppernas behov och utvärdera, kommu-
nicera och uteckla våra designförslag.  

Ansvaret för att ta fram metodstöd och gemensamma riktlinjer för an-
vändbarhet och tillgänglighet inom offentlig sektor övergick från 1 ja-
nuari 2006 från Statskontoret till den nystartade myndigheten Verket 
för förvaltningsutveckling, Verva. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – erfarenheter av metoden personas 

Frågeområden 
• Allmänt om metoden personas 
• Skapande av personas 
• Introduktion om personas 
• Användande av personas 
• Synpunkter på upplägger i denna studie, Statskontorets projekt 

Introfråga 
• Berätta kort om din bakgrund och hur du kom i kontakt med metoden personas. 

Allmänt om personas 
• Hur mycket har du använt metoden? Hur ofta? 
• Vilka ser du som de främsta fördelarna med personas? Hur tänker du då? 
• Ser du några svagheter med personas som metod? Kan du ge exempel på några? 
• Vad tycker/anser du att man kan göra för att kompensera för dessa? 
• Vilka problem tror du man kan stöta på med metoden? 
• Vad anser du om tillförlitligheten i metoden? Borde den förbättras? 
• Personas är ju ingen totallösning utan behöver kompletteras med andra metoder. 
Hur använder du personas med andra metoder i ett designarbete/utvecklingsprojekt? 

Skapande av personas 
• Beskriv steg för steg hur du gått tillväga när du tagit fram personas? 
• Skissa gärna upp på papper. 
• Hur kom det sig att du valde den arbetsgången? 
• Vilka metoder har du föredragit för att samla in underlag för personas? Varför? 
• Vilket innehåll sökte du? Varför? 
• Vilka moment upplever du som svårast när man skapar personas? 
• Hur jobbade du med personahypotesen? Varför? 
• Berätta om hur du arbetat med beteendevariabler och beteendemönster? 
• Hur har ni kommit fram till dessa? 
• Hur har ni definierat dem? 
• Bedöma hur mycket resurser som krävs för att skapa en personas? 
• Vilka resurser? 
• Bortsett från detta sätt att arbeta med skapandet av personas, vilka andra 
arbetssätt känner du till? 
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• Vilka för- och nackdelar tror du de har? 

Introduktion av personas 
• Berätta om hur du uppfattade mottagandet av personas från personer som inte 
arbetat med metoden tidigare? 
• Vilket bemötande fick de? Vad sa man? Hur tror du att de tänkte? 
• På vilka sätt har ni valt att utforma o presentera era personas? Hur kom det sig? 
• Vad är din erfarenhet av att introducera personas som ett komplement till 
existerande arbetssätt? Vad har fungerat bra resp. fungerat mindre bra? 

Användande av personas 
• När i en designprocess anser du att man främst har nytta av personas? 
• Hur tror du personas kan användas som ett sätt skapa en större 
användarcentrering?  
• Hur ser du på personas som kommunikativa redskap? 

o Inom en designgrupp. 
o Med en grupp beställare. 

• I vilken av dessa två ”roller” anser du personas gör mest nytta/ är mest 
användbara? 

Denna studie 
• Vad tror du spontant om att använda personas i det här sammanhanget, med den 
breda målgruppen svenska medborgare? 
• Tror du om att man måste frångå rangordnade personas (primärpersona etc) och 
istället utgå från de personas som ställer högst krav? 
• På vilket sätt skulle man kunna prioritera bland den här typen av personas? 
• Statskontoret efterstävar att hitta en återanvändbar målgruppsanalys. Anser du 
att personas går att återanvända i olika projekt? 
• Vilket innehåll tror du att personas i det här projektet kan innehålla för att vara 
återanvändbara? 
• Vilken detaljnivå ska de ha i så fall? 
• Om du skulle ta fram personas för den här typen av användargrupper och den 
här typen av tjänster: Vilken information skulle du i så fall behöva om 
användargrupperna? 
• Diskutera Pruitt & Grudins ”Foundation documents” : plocka ut innehåll efter 
behov. Anpassa utformningen efter behov. 
• Om syftet med våra personas främst skulle vara att lyfta fram vilka mål och 
behov användarna har för beställare? 
• Vilken nytta / för och nackdelar tror du kan finnas det med generella personas? 
• Framtida kontakt? Kompletterande frågor? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide – erfarenheter av användargrupper 
med särskilda behov  

Frågeområden 
• Identifiera prioriterade grupper 
• Deras användning av datorer och Internet 
• Deras kontakt med myndigheter 
• Personas om grupperna 
• Få tillgång till slutanvändare 
• Få tips om andra studier 

Introduktion 
• Berätta kort om er organisation och er bakgrund. 
• Berätta lite allmänt om vilka grupper som ni jobbar med? 

Identifiera prioriterade målgrupper 
• Spontant vilka grupper tror du skulle kunna göra mest nytta att lyftas fram i som 
exempelpersonas? Hur tänker du då? 
• [Till Seniornet]: Vilken uppdelning i grupper kan göras? 
• Vi tror: De grupper som kan göra mest nytta. Vilka är flest? Mest nytta sett till 
frekvens. Största grupperna då det gynnar flest personer. 
• De inom dessa grupper som är användare idag och är nybörjare eller medelgoda 
användare. 
• Vad tror ni om den prioriteringen? Givetvis inte för att utestänga andra grupper 
utan för att testa personasmetoden. Istället t ex: För de grupperna där skillnaden märks 
tydligast? 
• Vilka skulle ni vilja att man prioriterade? 
• Vilka grupper är praktisk genomförbart att arbeta med i den här studien? 
• Vilka grupper har liknande behov eller kan dra nytta av utformning efter andra 
gruppers behov? 

Användning av datorer och Internet 
• Beskriv typisk användning av datorer och Internet för en person ur ovan valda 
grupper.  
• Vilka problem kan tänkas uppstå vid användning? Varför då? Kan du illustrera 
med exempel? 
• Vad fungerar bra? Varför då? 
• Är den situationen representativ för gruppen i stort? 
• (Hur är en dag vid datorn för en person) 
• I vilken utsträckning utnyttjar olika grupper Internet och WWW idag? 
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• Vad använder man datorer respektive Internet främst till? vilka använd-
ningsområden? 
• Vilken grad av självständighet har man vid användningen? Har man behov av 
andra personer vid användningen Hur har det behovet uppstått? 
• Var och när använder man datorer och Internet? plats, tidpunkt, frekvens 
• Hemmet, föreningslokal annan plats. 
• Har du någon uppfattning om vilken utrustning har man i genomsnitt? Dator 
och Internetuppkoppling 
• Inställning till datorer och Internet. Både användare och icke-användare? 

Myndighetskontakt 
• Hur sköter man sin myndighetskontakt? 
• Vilka myndigheter, varför just dessa? 
• Vilka myndighetskontakter är viktigast, varför är de viktigast? 
• Vilka kanaler använder man? har du någon uppfattning om vilka man föredrar? 
Personligen, via ombud, telefon, telesvar, webben, digital tv. 
• För vilka ärenden används kanalen x? Hur ofta? Hur fungerar det, vilka 
svårigheter 
• Oavsett kanal vilka behov har de personerna? Varför just dessa behov? 
• Vilka situationer leder till svårigheter. 
• Vad vill man uppnå i sin myndighetskontakt? 
• Finns, hur sker det idag, vilken grad av självständighet 
• Syn på myndigheter? Erfarenhet av myndigheter? 
• En del undersökningar pekar på graden av förvaltningskunskap? 
• Hur värderar man personlig kontakt i samband med myndighetskontakt, affärer, 
etc.? 
• Hur upplever man språket i myndighetssammanhang? 
• Hur upplever man bemötandet? 
• Vilket tjänsteinnehåll tror ni att dessa grupper skulle efterfråga (om vi pratar 
offentliga tjänster)? Varför just dessa? Vilka behov ligger bakom? 
• Vad tror ni om gruppens inställning till att utföra sådana tjänster via nätet? 

Förmedla kunskap om grupperna 
• Vilken kunskap om grupperna skulle du vilja uppmärksamma för olika 
myndigheter? Exemplifiera 
• Vad behöver lyftas fram? 
• Om vi tänker oss framtagna personas (beskrivningar av användare), vad tror du 
behöver göras de representativa för de här grupperna? 
• Om man utformade personas för användning av en mer avgränsad grupp e-
tjänster istället för myndighetskontakt i stort. Vilka tjänster tror ni i så fall skulle vara 
prioriterade för de här grupperna? 
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Tillgång till slutanvändare 
• Vilka personer skulle det gå att få träffa? 
• Hur tror du att man skulle gå tillväga när man samlar in data om användare ur de 
identifierade grupperna? Var skulle man göra insamlingen (hemmet, institutet, center) 

Litteraturtips & Avrundning 
• Litteraturtips om det som diskuterats samt tidigare studier, 
• Kompletterande frågor 
• Framtida kontakt 
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Bilaga 3 
Intervjuguide – användning av offentliga e-
tjänster 
Användningsstudie:___Deltagarnummer:___ Datum:__________ 

Användarkategori:  Ä  D  SS 

Bakgrund 
Kön:   M   K 

Ålder: ______ 

Sysselsättning (tidigare sysselsättning):____________________ 

Hur skulle du beskriva din/ditt (funktionshinder):________________ 

Dator och Interneterfarenhet (privat användning) 
1. Hur länge har du använt datorer?  

  <1 år   1-5 år    >5 år 

2. Hur många timmar per vecka använder du dator? 
  <2     2-5    >5 

3. Hur länge har du använt Internet? 

  <1 år   1-5 år   >5 år 

4. Hur ofta använder du Internet? 

 dagligen   någon gång i veckan   mer sällan 

5. Hur många timmar per vecka använder du Internet?  
 <2      2-5  >5 

6. Till vad använder du Internet oftast? 

[Öppen fråga, bocka för svar] 

 e-post 

 söka information 

 ladda ned programvara 

 sprida information till exempel via e-post, diskussionsforum eller hemsidor. 

 underhållning 
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 webbsurfing (utan speciella mål) 

7. Varför använder du Internet? [vilka drivkrafter, anledningar? t ex Service, 
bekvämlighet, nyfikenhet ] 

8. Varifrån brukar du använda Internet?  

 hemifrån   på arbetet   på andra ställen 

(specificera)_______________________ 

9.  Har du Internetuppkoppling hemma? 

   Ja  Vilken typ? _________  Nej 

Självständighet och hjälpmedel 
10. Använder du några extra stöd eller hjälpmedel när du använder Internet? Till 
exempel checklistor, instruktioner, kom-ihåg-lappar, extra program? 

 Ja  Vilka då? __________________ Nej 

11. När du använder Internet gör du det då 

Uteslutande på egen hand ------------------   

Oftast med tillgång till hjälp från andra  

(Markera på skalan) 

Om du behöver hjälp med någonting – hur brukar du göra då? 

Transaktionsmognad 
12.Har du någon gång under det senaste halvåret gjort något av följande på 
Internet?(hämtat från Statskontoret 2003:30) 

Gjort bankärenden på Internet    

Köpt någon vara på Internet    

Sålt någon vara på Internet    

Bokat biljetter på Internet till en resa eller evenemang  

Deltagit i något debattforum, nyhetsgrupp eller chat på Internet  

Använt ditt personliga kredit- eller betalkortsnummer på Internet  

Använt ditt personnummer    

13.Är det något som du generellt upplever som svårt vid Internetanvändning? Vad rör 
det sig om då? På vilket sätt? 

14. Påverkar ditt funktionshinder på något sätt din användning av Internet? I så fall 
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hur? 

Besök på myndigheters webbplatser 
15. Har du någon gång besökt någon kommun, landstings eller annan myndighets 
webbplats? 

 Nej Varför tror du att du inte gjort det? 

Vad skulle motivera dig att besöka sådana webbplatser? 

 Ja Vilka då? Kan du ge exempel? Kan du gå till den den webbplatsen och visa? 
I vilket syfte besökte du dem? Vad tyckte du om den? Var det något som du tyckte var 
svårt? 

Myndighetskontakt – erfarenhet och attityder 
16. Hur ofta brukar du vara i kontakt med kommun, landsting eller någon annan typ av 
myndighet? 

Vad handlar det då om? 

17. På vilket sätt väljer du helst att ta den kontakten idag? 

Varför då? 

18.Hur viktigt är det för dig med personliga samtal när du är i kontakt med 
myndigheter?  

Inte alls viktigt  Inte så viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

         

19.Påverkar ditt funktionshinder din kontakt med myndigheter på något sätt? I så fall 
hur? 

20. Hur stort förtroende har du för följande samhällsinstitutioner? 

(Hämtat från Statskontoret 2003:30) 

 Statliga Myndigheterna   Landstingen   Kommunerna 

Mycket stort förtroende     

Ganska stort förtroende     

Ganska litet förtroende     

Mycket litet förtroende     

Tveksam/vet ej     

Förvaltningskunskap 

178 



(Hämtat från Statskontoret 2003:30) 

21.Om du jämför dig själv med folk i allmänhet, hur väl insatt skulle du säga att du är 
inom följande områden? 

a) Hur de statliga myndigheterna fungerar. Till exempel vilken myndighet som gör vad 
eller vart man ska vända sig i olika frågor. 

b) Rollfördelningen mellan kommun, stat och landsting?  

[ samma alternativ som föregående fråga ] 

     A    B 

Mycket mindre insatt än svensken i allmänhet      

Något mindre insatt än svensken i allmänhet      

Något bättre insatt än svensken i allmänhet     

Mycket bättre insatt än svensken i allmänhet     

Tveksam/Vet ej       

Vardagsbeteende 
Tänk dig ett vanligt tillfälle när du använder Internet. Berätta var du är, vilka saker du 
har runtomkring dig, vad du gör och vad du tänkt göra på Internet. 
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Bilaga 4 
Intervjuguide – kompletterande frågeområden 

Intervjudelen 
• Upplevd tillgång till tid 
• Vilja att lära sig nytt 
• Tillit till Internet 
• Förtroende för myndigheter 
• Inställning till myndighetstjänster på Internet 
• Krav på snabbhet i service/respons 
• Påverkar ditt funktionshinder din användning av Internet? 
• Påverkar ditt funktionshinder din kontakt med myndigheter på något sätt?  
• Vanliga problem som uppstår – hur brukar du göra då? (strategier) 
• Om du behöver hjälp med någonting – hur brukar du göra då? 

Genomgång av offentliga webbplatser 
• Om du vill ta reda på någonting på Internet till exempel telefonnumret till en 
myndighet, hur gör du då? 
• Vad får du för första intryck av webbplatsen? 

Efter 
• Hur skulle du gå vidare, vad händer sen, vad förväntar du dig? 
• Har du varit inne på den här webbplatsen förut? Om du varit inne tidigare: 

o Vad gjorde du då? 
o Vad tycker du om webbtjänsten? 
o Saknade du något? 

• Hur tycker du att det gick att använda tjänsten? 
• Vad tyckte du om språket? 

• Vad tyckte du om navigeringen? 
• Hände det att du inte visste var du var? 
• Var någonting svårt? Var någonting lätt?  

o Vad? På vilket sätt? 
• Hur upplever du generellt den här typen av formulär/sökning/… på Internet? 
• Är det något du saknar på webbplatsen? Tyckte du att något var överflödigt? 
• Är det något som du generellt upplever som svårt vid Internetanvändning?  
• Hur gör du för att komma ihåg användarnamn, lösenord och PIN-koder? 
• Vad upplever du som det bästa med myndighetskontakt via Internet 
• Vad upplever du som frustrerande vid myndighetskontakt via Internet 
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Bilaga 5 
Uppgifter från utvärdering av exempeltjänster 
Not: Observera att användarna fick informationen presenterad för sig i uppläst form, i 
på papper med annan textlayout, samt i txt-format och doc-format för de användare 
som så önskade. 

Uppgift 1: Söka bok  
Du har länge försökt låna talboken "Ondskan" av Jan Guillou på ditt bibliotek. Tyvärr 
har den varit utlånad de gånger du varit på biblioteket. Sök efter boken på Stockholm 
stadsbiblioteks webbplats. Leta upp tre bibliotek som har boken. 
www.ssb.stockholm.se

Uppgift 2: Anmäla skräppost 
För en vecka sen fick du oönskad reklam, skräppost i din e-postbrevlåda. Du har fått 
tips av en bekant att man numera kan anmäla detta på Konsumentverkets webbplats. 
En anmälan kan leda till att skräpposten minskar i framtiden. Gå in på 
konsumentverkets hemsida och se om du kan hitta tjänsten.  
www.konsumentverket.se

• Brevet kom till dig som privatperson. 
• Du har inte varit i kontakt med det företaget tidigare. 
• Du har inte tackat ja till att få reklam från företaget.  

Uppdiktad e-postreklam 
Från: wlake@yahoo.com 
Till: namn@sverige.se 
Ämne: LooK and feel 20 years y0unger.. 

Diet Patch new product from the Healthcare company! 
Forget aging and dieting forever! And It's Guaranteed!  

* Reduce body fat and build lean muscle WITHOUT EXERCISE!  
* Enhance sexual performance  
* Remove wrinkles and cellulite  
* Lower blood pressure and improve cholesterol profile  
* Improve sleep, vision and memory  
* Restore hair color and growth  
* Strengthen the immune system  
* Increase energy and cardiac output  
* Turn back your body's biological clock 10-20 years in 6 months!!!  

Smart Way to lose the weight! 
Revolutionary Diet Patch 
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No Pills 
No Exercise 
No Starving 
Natural and Safe  
Guaranteed Results  
Lose 3 to 8 pounds each week  
Increased Energy  
Boosted Metabolism  
It Works! 

Why was this email sent to you? At some point you registered or made a purchase on 
a Web site with privacy policies explaining that they may share your information with 
partners who will send you valuable offers from time to time. 

If you no longer wish to be notified of the latest scientific breakthroughs or valuable 
offers, you may simply choose to take yourself out of the database permanently by link. 

Uppgift 3: Beställa personbevis 
Säg att du skulle behöva förnya ditt ID-kort och därför behöver beställa ett personbevis 
för detta. Du vet att detta ska gå att göra från Internet. Hur skulle du gå tillväga för att 
försöka hitta denna tjänst? 

Om du behöver ett personbevis i vanliga fall vart vänder du dig då? 
(www.skatteverket.se) 

Uppgift 4: Söka information 
En vän till dig har under en tid haft ont i ryggen. Gå in på tjänsten Infomedica. Det är 
en tjänst  för sjukvårdupplysning som Apoteket och Landstinget driver.  Se om du kan 
hitta någon information som din vän kan ha nytta av. www.infomedica.se

När bör man uppsöka läkare? 

Irritationsexempel / Favoritexempel 
• Vad har gjort att du valt just den här webbplatsen / tjänsten? 
• Visa hur du använder den. 
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Bilaga 6 
Skärmbilder från utvärdering av exempeltjänster 

Tjänst 1: Låna bok - Stockholms Stadsbibliotek 
Skärmbilderna skapades 2004-05-21 

http://www.ssb.stockholm.se

 
Bild 1a: Startsida ssb.stockholm.se 

 
Bild 1b: Sökformulär ssb.stockholm.se 
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Bild 1c: Sökresultat ssb.stockholm.se 

 
Bild 1d: Visning av sökträff ssb.stockholm.se 
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Tjänst 2: Anmäla spam – Konsumentverket 
Skärmbilderna skapades 2004-05-21 

http://www.konsumentverket.se

 
Bild 2a: Startsida konsumentverket.se 

185 

http://www.konsumentverket.se/


 
Bild 2b: Information om obeställd e-postreklam, konsumentverket.se 

 
Bild 2c: Anmälningsformulär spam - steg 1, konsumentverket.se 
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Bild 2d: Anmälningsformulär spam - steg 2, konsumentverket.se 
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Bild 2e: Anmälningsformulär spam - steg 3, konsumentverket.se 

Tjänst 3: Beställa personbevis – Skatteverket 
Skärmbilderna skapades 2005-01-12 

http://www.skatteverket.se

 
Bild 3a: Startsida skattverket.se 
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Bild 3b: Information om beställning av personbevis, skattverket.se 
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Bild 3c: Förteckning över personbevis som går att beställa, skattverket.se 

 
Bild 3d: Redovisning av valda produkter (samma webbsida som bild 3c), skattverket.se 
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Bild 3e: Inmatning av personnummer, skattverket.se 

Tjänst 4: Söka information om ryggbesvär  - Infomedica 
Skärmbilderna skapades 2004-05-24 

http://www.infomedica.se

 
Bild 4a: Startsida Infomedica.se 
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Bild 4b: Förteckning över olika typer av symptom och besvär, Infomedica.se 
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Bild 4c: Utdrag ur information om ryggbesvär, Infomedica.se 
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Bilaga 7 
Meningskategorier 
Not: Kategorier som tillkom när personahypoteserna reviderades är markerade med 
(X).

• Förberedelse inför 
användning av tjänst 

• Upplevda svårigheter och 
frustrationer 

• Observerade svårigheter 
och frustrationer 

• Eventuella följder av ett 
funktionshinder 

Bakgrund och 
demografi 

• Ålder, boendeort, 
sysselsättning 

• Eventuellt 
funktionshinder 

• Behov Dator och Internetvanor 
• Strategier (X) 
• Hantering av svårigheter 

(X) 

• Tillgång till dator och 
Internet 

• Användningsfrekvens 
• Attityder till IT (X) • Regelbundenhet i 

användning (X) 
Myndighetskontakt • Grad av målinriktning i 

användning(X) • Erfarenheter 
• Drivkrafter att använda 

Internet 
• Förvaltningskunskap 
• Val av kanaler för kontakt 

• Användningsområden 
• Typiska 

användningssituationer 

• Eventuella följder av ett 
funktionshinder 

• Behov 
• Transaktionsmognad • Attityder (förtroende) 
• Inlärningsmotivation (X) 

Dator och Internetstöd 

• Förväntningar  
• Frustrationer 

Användande av e-
tjänster 

• Hjälpmedel 
• Självständighet 

Användningsbeteende 
• Erfarenheter 
• Inriktning på tjänster 
• Drivkrafter • Sökning på Internet 
• Attityder • Navigering på en 

webbplats (X) 
• Sökning i text 

• Efterfrågade kvaliteter 

• Föredragen läsyta (X) 
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Bilaga 8 
Intervjusammanfattningar – dyslektiker (4st) 
Frågeområde Användare D1 Användare D2 Användare D3 Användare D4 

Kön K K M M 
Ålder 30 48 39 33 
Sysselsättning Informatör/marknadsförare Informatör Projektledare Byggnadsarbetare 
Funktionshinder Lättare dyslexi, nedsatt hörsel på 

ett öra 
Dyslektiker Lättare dyslexi. Dyslektiker 

Dator och Internetanvändning     
Tillgång till dator och Internet 10-15 år. Hemdator i 7år. Använt 

Internet i 7 år. 
Bredband i hemmet. 

10-15år. 
Använt Internet i 9år. 
Bredband i hemmet. 

Ca 15år. Använt Internet i 7 år. 
Bredband i hemmet. 

3år. Använt Internet 3 år. 
Bredband i hemmet. 

Användningsfrekvens Dator mer än 30h/vecka. Internet 
20-25h/vecka 

Dator ca 25h/vecka. Internet 6-
7h/vecka 

Dator ca 25/h vecka. 
Exkl. e-post Internet 10h/vecka. 

Dator max 2h/vecka. 
Internet dagligen, 2-5h/vecka. 

Regelbundenhet Ofta sent på kvällen. Det är då 
man kommer på saker. Väldigt 
beroende av tillvaron. 

- - - 

Grad av målinriktning Surfa utan mål är svårt. Använder 
Internet som ett uppslagsverk vid 
behov 

Målmedveten. Går ofta via 
Google. 

För det mest målmedveten, men 
”nöjessurfar” någon timmer per 
vecka. 

Mycket målinriktad. ”Jag har 
ingen ro att sitta framför datorn”. 

Anledning till användning Lättillgänglig information, 
upplever Internet som ett 
snabbare sätt att söka än 
telefonkatalogen. Kan få mer 
fullständig information på 
Internet. 

Ibland lättare än att ringa. Tror att 
det går fortare. 

Uteslutande e-post men även en 
del faktaletande, servicenyttjande 
och testningar som rör arbetet 

Bekvämt. Många utskick i 
föreningen (FMLS)kommer med 
e-post. Bifogade filer att läsa. 

Användningsområden E-post, söka info, resor E-post, söka info Nyheter, beställa biljetter, 
faktauppgifter, service, 
kommuner (för att testa saker i 
jobbet) 

Kolla e-post, svenska spel, 
produkter att köpa, nyheter, 
banktjänster. Kortare stunder 
med MSN. 

Typisk användningssituation Privat användning i hemmet. 
Arbetsrum. Kolla mail. 
Fördjupning av info. Resor och 
bio. 

Mest i arbetet. Mail, lokaltrafik, 
recept. 

Mest på arbetet, någon enstaka 
gång hemifrån. Använder Google. 
Kollar fritidssysselsättningar. 
Kopierar och klistrar in text för 
att slippa skriva. 

Sitter bekvämt hemma i 
datorhörnet. Kollar mest mail. I 
slutet av månaden betalar 
räkningar. Skriver ut en del kartor 
och texter som han inte orkar läsa 
från skärm. 

Transaktionsmognad Bokar sällan biljetter. Litar inte Beställt resor. Har deklarerat och Hög men känns alltid ”lite Mest betala räkningar. 
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riktigt på Internet. Kollar ofta på 
Internet innan köp via telefon. 
Har sålt via annons.  

betalat räkningar via Internet. pirrigt”. Vill veta vem som står 
bakom tjänsten o villkor för köp. 

Dator och Internetstöd     
Hjälpmedel Har talsyntes för engelska sidor, 

men använder den sällan. 
Använder Wordfinder för 
ordförklaringar. Fungerar i alla 
texter oavsett program. ”Det är 
suveränt!” 

Talsyntes för längre texter. 
Wordpoint för engelska texter. 

Talsyntes för längre texter. Både 
svenska och engelska. Använder 
Wordfinder för ordförklaringar 
körs alltid i bakgrunden. Har olika 
ordböcker. Vill kunna få enbart 
markerade delar av en text 
upplästa. Att få en hel sida upp-
läst när man bara vill ha ett stycke 
uppläst är ”som att få en rullator 
när man behöver en käpp”. 

Nej, har en del standardprogram 
men funderar på att köpa något 
för stavning eller talsyntes. 
Tror att det kan bli för rörigt att 
ha flera olika hjälpmedel. 

Självständighet Mest på egen hand. Ber att få länkar skickade till sig. 
Använder favoriter/bokmärken 
frekvent. Ber kollegor om hjälp 
med stavning, 

Hög. Får hjälp med stavningen ibland.  

Upplevda svårigheter i 
användning 

Engelska sidor, manualer, 
vokabulär, ordval och rubriker. 
För liten text i menyer. 
 

Fylla i adresser (URL:er)är svårt. 
Upplever Internet som att allt ska 
gå så fort. Anser att ”Det kräver 
mod för att använda Internet” 

Svårt med felmeddelanden och 
manualer. Problem med 
användning av synonymer (ofta 
på kommunala webbplatser). ”Jag 
tänker på väg och de kallar det 
miljö”. Struntar ofta i sidor som 
det är svårt att hitta på. Avskyr 
när man ”pepprar första sidan full 
med information” 

Fylla i adresser (URL:er)är svårt. 
Använder oftast bokmärken. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i användning 

Samhället förväntar sig att allt ska 
vara tillgängligt via Internet. ”Det 
är inte självklart att man börjar 
titta på Internet” Upplevde 
tidigare Internet som väldigt 
mycket och stort. Det som läses 
behöver ofta diskuteras 
tillsammans med någon annan. 

Undviker att läsa längre texter. 
Vill kunna få texter upplästa. 

Problem med synonymer. 
Svårt med radbrytningar. Hamnar 
fel i texten då. Vill ha ”randiga” 
tabeller med bakgrundsplattor i 
skiftande färger. 

”Nej, det har påverkat mig 
positivt. Nu skriver jag mer. Med 
datorn har jag kommit igång med 
att maila. Delvis tack vare 
vänner.” 

Besök på offentliga 
webbplatser 

Kommunala webbplaster i 
närområdet. AMS 

Regeringen, skolverket, 
handikappupplysningen, 
skatteverket, HSO. 

Många kommuner och landsting. 
SR, SVT, kultur i Stockholm. 
Regeringen. 
Statliga är mer enhetliga. Önskar 

”Nej, de är röriga och små länkar. 
Man måste ha sånt tålamod…” 
Har skrivit brev till Skolverket 
och besökt stadsdelsnämndens 
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att se mer av basfunktioner som 
webbkarta och sökfunktioner.  
Det hjälper många med dyslexi. 
”man upplever den [offentliga 
sektorn] som ett” 

webbplats. ”Om man kunde 
lämna synpunkter skulle jag nog 
använda dem mer”  

Myndighetskontakt     
Frekvens i myndighetskontakt Sällan I samband med barnens skolgång, 

sjukvårdsupplysning 
Väldigt, väldigt lite. Sällan. 

Behov Vad pågår i kommunen, 
evenemang. Vill ha färre steg i 
myndighetskontakten. Färre 
blanketter och kontakter. 

 Barnomsorg, flyttrelaterat, boka 
aktiviteter. 

Ringer snabbt om barnen eller jag 
är sjuk. 

Föredragen kanal för kontakt E-post är smidigt men tar lång till 
att formulera och stava rätt. Ger 
missförstånd. Ringer därför ofta 
hellre. Kanalval handlar om hur 
pass seriöst man vill bli uppfattad, 
tex rör det pengar är det viktigare.

Telefon. Då slipper d2 känna sig 
dum när hon skriver. Går gärna 
dit. Använder Internet först i 
tredje hand. 

99% av fallen via Internet. Ringer uteslutande. Det är mycket 
viktigare. 

Behov av personliga samtal Ganska viktiga. Mycket viktiga Inte så viktigt. Kanske vid vissa 
skeden i livet. Vet att det är mkt 
viktigt för personer med svårare 
dyslexi. T.ex. för att få hjälp att 
förstå och fylla i blanketter och i 
skolfrågor. Svårt att få förståelse 
hos ”de som bestämmer”. 

Mycket viktigt. Särskilt när ett 
ärende kräver uppföljning. 
Mindre viktigt om de gäller 
allmänna frågor. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i kontakt 

Mynd. hänvisar alltid till Internet. 
Om d1 inte får diskutera den 
infon kan det lätt bli missför-
stånd. Alla tolkningsfrågor gör att 
d2 ringer myndigheten. 

Vill slippa att framstå som dum i 
skrift. 

Läser inger i onödan. Svårt att 
mycket myndighetskontakt kräver 
precision i språk. Det tar mycket 
tid att kontrollera. 

”Ja, jag sitter inte och fyller i två 
A4. Aldrig. Det är lätt att sätta 
kryss, men svårt om man måste 
skriva. Jag lider av detta”. 

Förtroende för myndigheter M, 
landsting L, kommun K 

Ganska stort för M och K. 
Mycket litet för L. 

Ganska stort för M och L. K 
ganska litet. Där är det rörigare,. 
Blir bollad och får sällan några 
enkla svar. De har en ”snutt-
ifierade” attityd. Kommer sällan 
fram till den man ville prata med.  

Ganska stort för M och K. 
Ganska litet för L. 

Ganska litet för M och K. Ganska 
stort för L 

Självskattad förvaltnings-
kunskap 

Ganska bra insatt. Upplever 
landstinget som lite krångligare. 

Något bättre än 
medelmedborgaren. 

Något mindre än medelmed-
borgaren. Härleder detta till läs- 
och skrivsvårigheterna. 

Något mindre än 
medelmedborgaren. Tveksam till 
frågan. 
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Intervjusammanfattningar – synskadade (5st) 
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Kön K M M M M 
Ålder 53 56 41 50 43 
Sysselsättning Ombudsman ombudsman översättare, student Jurist IT-tekniker 
Funktionshinder Blind. Kan läsa starkt 

uppförstorad text med bra 
bakgrundsljus och kontrast.

Synsvag. Ljuskänslig, trött 
av bländning. Problem att 
urskilja vissa färger. Mycket 
närsynt, svårt att se detaljer 

Blind. Ser ingenting, endast 
lite ljus. Var seende fram 
till 18års ålder. 
(uppkommen skada?) 

Blind Gravt synskadad. Ser 
helheter men inga detaljer. 
Har ett ”bra synfält” men 
ser att läsa först på avstånd 
på 2cm. 

Dator och Internet-användning      
Tillgång till dator och Internet Över 5år. Använt Internet i 

5år. Har bredband hemma. 
Använder datorn och 
Internet dagligen i arbetet. 

15år. Använt Internet i 
10år. Har bredband i 
hemmet. Använder datorn 
och Internet dagligen i 
arbetet. 

12år. Använt Internet i 4 
år. Har modem i hemmet. 
”det är billigast”.  

Ca 15år. Använt Internet i 
ca 4år. Har bredband i 
hemmet. Använder datorn 
och Internet dagligen i 
arbetet. 

20år.  Använt Internet i ca 
6år. Har bredband i 
hemmet. Använder datorn 
och Internet dagligen i 
arbetet. 

Användningsfrekvens Dator 8h/dag. Internet 
dagligen. 10h timmar e-
postande per vecka. Ca 2h 
besöka webbplatser. 

Dator 5-6h/dag. Ca 25h 
Internet per vecka. 

Dator ”ett par timmar per 
dag”. Internet ca 2-4ggr per 
vecka. 

Hemma: ”Några timmar i 
veckan”. I jobbet: ”E-
posten dagligen. Webben 
nån gång i veckan”. 

Använder inte så mycket 
själv. Mycket tid går åt till 
att hjälpa andra i deras 
användning. Användningen 
av Internet varierar men 
oftast mer än 5h / vecka. 

Regelbundenhet    Inte särskilt regelbunden 
användning. 

- 

Grad av målinriktning  Surfar sällan på måfå. Underhållningssurfning 
motsvara ca 50% av tiden. 

Målinriktad för det mesta. Orkar sällan ”surfa runt” 
eftersom det tar så mycket 
energi att använda Internet 
och ta till sig texter. ”varje 
rad tar energi” 

Anledning till användning Bekvämt sätt att hitta info 
och kommunicera. Snabbt. 
Slipper be om hjälp. 

Behöver det i jobbet. Har 
mycket kontakt med 
kommuner. Privat: för att 
komma åt service, till 
exempel barnomsorg och 
skatterelaterat. 

Kan kommunicera med 
hela världen. Bli mer 
självständig. Kan ta reda på 
saker själv. ”Internet är 
mitt viktigaste verktyget”. 
Förbereda sig inför träffar 
med andra personer och 

Få tillgång till information 
som annars skulle vara svår 
att komma åt. Tyvärr är alla 
webbplatser inte 
tillgängliga. 
Behöver komma åt 
lagtexter i arbetet via 

”hålla sig a jour” 
I jobbet : Lösa IT-problem. 
Då är Internet den enda 
kanalen där informationen 
han letar efter finns i 
tillgängligt format. Till 
exempel manualer. 
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tala i telefon.  ”Datorn gör 
mig levande, med den kan 
jag skicka och göra allt” 
Slipper sitta i telefonköer. 

Riksdagen och 
Rättsbanken. 

Privat är det ett bra sätt att 
del av information som 
man annats skulle missa, till 
exempel  innehåll i TV-
program. 

Användningsområden e-post, nyheter e-post, söka information, 
boka resor och boende. 
Hitta kontaktuppgifter 

Läsa e-post och nyheter. 
Beställa elektronik. 
Underhållning. 

e-post, söka information. 
Hemifrån lyssna på radio 
via Internet. 

e-post, söka information. 
Kollar inte nyheter i text 
men laddar ner radio och 
tv-inslag. ”Ljud är bättre än 
text” 

Typisk användningssituation En kväll hemma. Tar en 
kaffe. Lånar böcker via Tal- 
och punktskriftbiblioteket. 
Prenumererar på ne.se 
Kul att leta runt i flera 
timmar och hitta 
associationer. 
Handlar mer och mer via 
Internet. När handlarnas 
köpfunktion är krånglig så 
brukar hon ringa för 
beställa med leverans. 

Ofta hemma och 
distansarbetande. Har 
datorn i gillestuga som är 
TV-rum. Störs ibland på 
kvällarna av barnen. 
Tänder ibland en brasa. En 
trevlig men inte så bra 
arbetsmässig miljö. 

Gör tekniskt underhåll en 
rad olika datorer. 
Installationer etc. 
Beställer hem olika saker. 

Använder ofta bokmärken 
för att snabbt komma ner i 
strukturen på webbplatser 
som han ofta besöker. 
”Det är viktigt att kunna 
känna igen sig.” 
Hemma sitter han vi datorn 
i arbetsrummet. Kollar 
alltid mail och lyssnar på 
radio. Annars så är det nog 
högst varierande. 

Kollar tidtabeller och 
priser, men gör 
beställningar via telefon. 
Förbereder sig innan så att 
det inte ska ta så lång tid. 
Men eftersom användning 
ofta är jobbig och tar tid så 
blir det en hel del 
chansningar när man 
navigerar. 
Typiska användning av TV: 
Sitter i soffan tillsammans 
med barnen, Använder en 
mono-kikare för kolla på 
TV:n och för att hålla ett 
öga på vad barnen gör. 

Transaktionsmognad Har flera gånger handlar 
via Internet. 

Gör bankärenden och 
bokar biljetter. Har prövat 
att lämna ut kortnummer 
en gång men det kändes 
inte ”helt bra”. 

Använt Banktjänster och 
beställt saker, men inte 
betalt något med kort via 
Internet. 

Låg. Har inte använt 
banktjänster eller handlat. 
Deltar i e-postlistor. 

Medel. Använder 
banktjänster. Deltar i 
debattforum och 
mailinglistor. Har aldrig 
lämnat ut kortnummer. 
Använder generellt sett inte 
personnummer på Internet 
men har gjort det vid 
nätdeklaration. 
Känner ingen tillit till att 
göra det. 

Dator och Internetstöd      
Hjälpmedel Skärmläsare med talsyntes. Förstoringsprogram Använder talsyntes när han Skärmläsare med talsyntes. Förstoringsprogram 
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Punktskriftsdisplay. 
Skanner, läs-TV, Braille-
light 

Zoomtext. Inverterar 
färgerna på alla sidor. 
Talsyntes som kan följa 
markören på skärmen. 
Förstoringen gör att det 
ibland är svårt att få 
överblick. Då zoomar han 
ut. 
Har olika glasögon för 
olika tillfällen. Använder 
kikare, men 
förstoringsglaset är det 
viktigaste hjälpmedlet. 

blir trött i läsningen. 
Punktdisplay. 
Använder skanner för att 
läsa in papper och brev. 

Punktskriftsdisplay. 
Har en skanner men den 
används inte. 

Zoomtext med uppläsning 
(talsyntes). Använder sällan 
talsyntes men kommer nog 
att göra det mer i framtiden 
eftersom synen håller på att 
försämras. Kommer nog 
inte använda 
punktskriftsdisplay även 
om han kan läsa 
punktskrift. 

Självständighet Hög, men behöver hjälp 
för att installera 
uppdateringar av program. 
Tekniska saker hemma ber 
hon en bekant om. 

Hög. Tar ibland hjälp av en 
kollega eller familjen.  

För det mesta självständig 
men menar att ”man 
kommer aldrig undan den 
mänskliga hjälpen.” Till 
exempel när det är röriga 
sidor, inskannande 
formulär, bilder som inte 
har alternativtext. 

Hög. Mycket självständig. 

Upplevda svårigheter i 
användning 

Att det ser olika ut på alla 
webbplatser. Måste 
orientera sig vilket är 
tidskrävande.  
Fylla i formulär är svårt. 
Grafiska element som inte 
har beskrivande texter. 
Irriterande med länktitlar 
som ”Läs mer”. 

Överblickbarheten. Ser 
endast en liten del av 
skärmen i taget pga 
förstoring. Dessutom 
upplever han att ”mer och 
mer [innehåll] har flyttat in 
på webbplatserna” vilket 
försvårar överblickbarheten 
ytterligare. 
När det är många olika 
färger, former och typsnitt 
på samma gång är det svårt 
att hitta. Ibland tar olika 
färger ut varandra. 
Variationen och strukturen 
på olika webbplatser är ofta 
svårt. 

Bilder utan alternativtext är 
svåra att tolka. 
Kontraster är svåra. 
Grafiskt tunga sidor är 
svårt. 
Röriga sidor. 
Rörliga bilder är svårt. 
”Jag måste ha text” 

Det står för mycket 
kringinformation på 
webbplatser. Det är svårt 
att hitta vad man söker. 
Svårt och förvirrande när 
nya fönster öppnas utan 
förvarning (pop-up). ”De 
dyker upp mitt i 
informationen som jag 
läser.” 
Jag är noga med sökord. 

Otroligt tröttsamt att ta till 
sig all text. 
 
Svårt att få överblick på 
grund av  förstoring. Ser 
antingen 1/4 eller 1/16 av 
skärmen i taget. Tar lång 
tid att leta sig igenom 
webbplatser. Svårt att 
orientera sig. Jobbigt när 
något viktigt ligger långt ut 
till höger på en sida 
eftersom man börjar söka 
av sidan från övre högra 
vänstra hörnet. 
Har därför stort behov av 
innehållsöversikter och 
webbkartor. Sökfunktionen 
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är också bra om det finns. 
Den automatiska 
färdtjänstservicen via 
telefon är för begränsad. 
Man kan bara ha 10st 
förbestämda adresser att 
åka till. Det är svårt att få 
tydliga bekräftelser på vad 
man har beställt. 
Gränssnittet måste kännas 
mer säkert. Det är för 
många steg i telefonen. Det 
borde kunna bli tydligare. 
Får intrycket av att 
färdtjänsten ”vill vara 
obehaglig så att få 
använder den”. 
Text är kraftigare feedback 
än tal. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i användning 

Känner sig inte så ”modig” 
i sin användning. Tycker att 
det är svårt att tolka många 
PDF-filer. Skulle hellre ha 
dem i HTML eller i 
word.doc. 
Gör listor av länkar eller 
rubriker. Viktigt att skriva 
de viktigaste orden först. 

Använder oftast enbart 
tangentbordet. 
Synskador är ofta 
individuella. Därför är 
preferenserna väldigt olika. 
”Det som är bra för mig 
behöver inte vara optimalt 
för en annan”  

Liten möjlighet att 
överblicka en hel webbsida. 
Grafik gör att allt tar längre 
tid att tolka. 
Mycket information är ofta 
ett problem. Allt tar sån tid 
att gå igenom. ”Människor 
har generellt ont om tid. 
Man vill ha det enkelt”. 

Se föregående. Har inte energi att ta till sig 
och leta igenom all 
information, se ovan 
Det måste finnas en 
välordnad struktur. 
Hittar ofta fram till rätt 
webbplats, men 
formatet/layouten gör det 
svårt. Många utgår från 
pappersmotsvarigheter. De 
har ingen förståelse för 
synskadades problem. 
All scrollning som 
uppförstoringen kräver är 
mycket jobbig. 

Besök på offentliga 
webbplatser 

Väldigt olika kvalitet 
utifrån vem som äger 
webbplatsen. Leta 
information i arbetet om 
vad som händer och 

Regeringen och 
departementen har så 
mycket information. För 
mycket. Skatteverket 
däremot har en bra struktur 

Kommunala webbplatser, 
landstinget, museer, kultur. 
Stockholm stadsbibliotek 
har otydliga länkar. 
Bilder som är länkar är inte 

Många kommunala 
webbplatser.  Landstinget i 
Stockholm. AMS.  
Riksdagen för 
kontaktuppgifter och 

Lokala kommunen och 
landstinget. Riksdagen och 
regeringen för att leta reda 
på lagtexter – både i jobbet 
och privat. Skatteverket är 
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utredningar. Kollar 
regering och riksdag. 
Platsannonser AMS, 
Statens kulturråd. 
SJ.se  är svår. 

även om den är 
omfattande.  
Har tagit hem en del 
blanketter. Föredrar 
elektroniska blanketter. Då 
slipper man papper. Tyvärr 
läser inte hans talsyntes 
PDF-filer 

bra. 
Behövde hos kommunen 
få hjälp med att fylla i en 
blankett. Jobbigt att behöva 
vänta på hjälp. 

lagtexter. RFV för att se 
deras ”allmänna råd” 
[juridik?.  Offentliga 
webbplatser är 
lättillgängliga jämfört med 
kommersiella. De är rena 
och innehåller inte lika 
mycket onödig information 
som annonser etc. 

en ”stökig” webbplats 
Hämta broschyrer. 

Myndighetskontakt      
Frekvens i myndighetskontakt Inte särskilt ofta Inte så ofta, mest i jobbet. Inte så mycket. Om jag gör 

det så skriver jag till dem. 
Ett par gånger i månaden. 
I jobbet: ofta i kontakt med 
länsrätter för att göra 
överklaganden åt andra. 
Försäkringskassor, 
kommuner. 

Varje vecka. 

Behov Beställa ledsagarservice per 
telefon eller e-post. 

Söka information och 
service. T.ex. lokaltrafik, 
färdtjänst, renhållning. 

Försäkringskassan. 
Vägbeskrivningar. 

I kontakt med landstinget 
och färdtjänsten. 

Var i kontakt med skola 
och socialtjänst. Tyvärr har 
de för mycket 
paketlösningar. 
Färdtjänsten är begränsad 
och man kan inte använda 
den som det borde. Vi som 
inte ser behöver kunna röra 
oss tryggt i samhället. Om 
det inte finns färdtjänst hur 
ska vi då ta oss hem på 
kvällar och nätter. 

Föredragen kanal för kontakt Helst e-post, då kan man 
skriva när man vill och 
spara dokument. Bra om 
man vill gå tillbaka och 
titta. Att spara dokument i 
pappersform är jobbigt. 
Tar tid att skanna in dem 
igen. 

Först via Internet sedan via 
telefon. Om det gäller till 
exempel kontaktuppgifter 
så via Internet. 50% av 
kontakten idag sker nog via 
e-post och telefon,.  

Skrivet helst! Ringer ibland 
men vill ha skriftlig. Gillar 
kombinationen av att 
skriva och att ta det i 
telefon. Men man glömmer 
vad som sagts. Vill därför 
ha så mycket som möjligt 
som text. 

E-post och telefon. Vill 
slippa all papperspost. 
Helst e-post det är enkelt 
och snabbare. 

Skriver gärna pappersbrev 
– då vet man att det mottas 
på andra sidan. E-post 
känns som att det inte tas 
emot med samma allvar. 
Formulerar sig hellre i 
skrift. Då kan man spara 
och gå tillbaka. 

Behov av personliga samtal Inte så viktigt. Ganska viktigt. Särskilt nät 
man vill åstadkomma 
något. Om man ska be 

Viktigt när det gäller 
barnomsorgen.  

Inte så viktigt. Det beror på 
ärendet. Vill prata med 
Vårdcentralen men 

Beror på situationen. Själv 
kommunikationen är viktig 
inte att just prata. Viktigt 



203 

Frågeonråde Användare S1 Användare S2 Användare S3 Användare S4 Användare S5 

någon person läsa något är 
ett personligt samtal bättre 
sätt att berätta det. Mer 
komplexa frågor. 

behöver inte prata när jag 
ska beställa material eller 
söka färdtjänst. 
”Landstinget har sagt att de 
ska bli 24-
timmarsmyndighet” 

att kunna förstå eventuella 
undertoner. För att få en 
bra kommunikation behövs 
samspel och tillit. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i kontakt 

Det påverkar innehållet i 
kontakten. Men inte 
kontakten i sig särskilt 
mycket. 

Till viss del i vårdkontakter. ”Man får acceptera att det 
finns fördomar. Det är 
mest den första kontakten 
som det visar sig. Sen 
brukar det ordna sig.” ”De 
har nog inte tillräckligt med 
information om 
funktionshindrade. Man 
måste ändra attityder, men 
det tar tid.” 

- Som funktionshindrar blir 
man sedd som någon sorts 
mallfigur. Man ses inte som 
en individ med individuella 
behov. De gör att man lätt 
hamnar i en konflikt. 

Förtroende för myndigheter M, 
landsting L, kommun K 

Ganska stort för samtliga. 
”Det verkar gå korrekt till.”

Tror att de gör sitt jobb, 
”men visst nog brister det 
ibland…” Ganska stort 
förtroende för M ,L och K.

Människor man möter har 
inte alltid rätt kompetens. 
”De bestämmer så jag 
måste ju lita på dem. Det är 
svårt det där med 
ansvar…” 
K: ”Jag lämnar ju barnen 
där…!” 
M: Ganska stort 
L: Vet ej. ”De gör ju så 
gott de kan”. 

”jag är nog rätt 
yrkesskadad” 
K och L: Ganska litet 
förtroende. M: Ganska 
stort förtroende. 

M: Ganska stort 
förtroende. 
K: Mycket litet för 
beslutsfattare och de som 
utför servicen. 
L: mycket stort förtroende 
för barnmorskekliniker 
men minimalt förtroende 
för färdtjänsten. 

Självskattad förvaltnings-
kunskap 

Mycket bättre insatt än 
befolkningen i övrigt. 

Mycket bättre insatt än 
befolkningen i övrigt. 

Mycket bättre insatt än 
befolkningen i övrigt. 
”Jag är mycket påläst. Jag 
tar fram vad jag behöver.” 

Mycket bättre insatt än 
befolkningen i övrigt. 

Något bättre insatt än 
befolkningen i övrigt. 
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Bilaga 10 
Intervjusammanfattningar – äldre (6st) 
 (Sysselsättning ersatt av Tidigare sysselsättning) 

Frågeområde Användare Ä1 Användare Ä2 Användare Ä3 Användare Ä4 

Kön K M M K 
Ålder ”70+” 63 68 67 
Tidigare sysselsättning Bokföring, statistik, löner Psykiatri, matematik Lärare, redaktör, undervisa om 

datorer i skolan. 
Kontorist, turism 

Funktionshinder - - - - 
Dator och Internet-användning     
Tillgång till dator och Internet Datorer 5år. Använt Internet 1-5år. 

Har en gammal dator hemma. 
Ingen egen uppkoppling., 
Använder Internet på biblioteket. 

Datorer, mer än 10år. 
Använt Internet i 10år. . Har en 
dator hemma. Ingen egen 
uppkoppling., Använder Internet 
på biblioteket. 

Datorer sedan 1980-talet. Använt 
Internet i över 5år. Har dator med 
bredband hemma. 

Använt dator i 18år, mest 
ordbehandling. Använt Internet i 
ett par år. Planerar att köpa en ny 
dator till hemmet. Har ingen 
uppkoppling men väger mellan att 
skaffa modem eller bredband. 

Användningsfrekvens Använder datorn mindre än 2 
timmar per vecka. Använder 
Internet 2-5timmar per vecka. 
Internet någon gång i veckan. 

Använder ordbehandlare 15-20h 
per vecka. 
Använder Internet dagligen 1 
timmer per dag. 

Använder datorn 5-10 i vecka som 
kursledare. Annars minst lika mkt 
privat. Använder Internet 2-5h per 
vecka. 

Internet  någon gång i veckan 
vilket är mer än tidigare. Då var det 
bara enstaka gång per kvartal. Nu 
2st tillfällen a 1 h.”det skapar ett 
behov hos mig, 1h i taget är 
tillräckligt” 

Regelbundenhet - Hög Hög Hög. Se ovan. 
Grad av målinriktning - Hög Låg, surfar ofta omkring. Hög. Är mycket metodisk. 
Anledning till användning Lätt att informera sig. Det går 

snabbt. 
Hålla kontakt. Få service. 
Slå upp saker. Hitta fördjupning. 
Följa upp saker som nämns på tv. 

Söka information. Vill hänga med i 
vad som händer. 

Få information. Det finns oanade 
möjligheter men mycket är 
ointressant. 

Användningsområden Har ingen e-post. Söker 
information och sprider 
information. 

E-post. Chat e-post, ne.se, Google, söka och 
beställa resor, läsa tidningar. 

Fördjupning från tv och tidningar. 
E-post. Kolla väder när bekanta är 
utomlands. Ska börja kolla upp 
låga priser och boka resor. 

Typisk användningssituation Reser mycket. Kollar Internet när 
hon är utomlands. Samhällsfrågor 
engagerar. 
Sitter på biblioteket och kollar 

Sitter på biblioteket Börjar med Google och söker på 
det ord som kommer upp i 
huvudet. 
Läser hellre på papper än från 

På biblioteket. Kollar först e-
posten. Kollar sedan vädertjänster 
och lite resor. Sedan börjar jag med 
fördjupningarna som jag har tänkt 
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Frågeområde Användare Ä1 Användare Ä2 Användare Ä3 Användare Ä4 

nyheter och lokalpolitik. skärm. kolla upp. 
Skrivet ut mycket. 
Är mycket snabb med 
tangentbordet. På grund av tidigare 
jobb. 
Drömmer om att ta sig tid att läsa 
mer. Är lite otålig med datorer. 

Transaktionsmognad Ingen. Deltar i många debattforum. 
Använder personnummer enbart i 
samband med myndighetskontakt. 
Har aldrig köpt eller sålt någonting 
via Internet. 

Hög. Bankärenden görs via 
Internet, även från utlandet. Har 
köpt saker och har funderat på att 
sälja. Bokar och köper resor. 
Deltar i debattforum och 
nyhetsbrev. Använt kontonummer 
och personnummer. 
Har deklarerat via Internet. 

Låg. Tycker inte om att lämna ut 
uppgifter. Känns osäkert. Tycker 
om att ha koll på läget. 

Dator och Internetstöd     
Hjälpmedel Skriver alltid ner webbadresser på 

lappar. 
Har alltid en ”att göra lista” när 
han använder Internet. 

Har spamfilter. Nej. Men brukar parallellt kolla i 
böcker i det ämne som hon söker 
om på Internet. 

Självständighet Uteslutande på egen hand. Hög. Hög. Medel. Vill sitta själv men är bra att 
han någon att fråga. Hjälp med 
bland annat CD-skivor. 

Upplevda svårigheter i 
användning 

Sökningar är svåra. Att sovra i all information. ”Det är 
så mycket trams” 

Urvalet. Det är svårt att hitta i 
mängderna av information. Det är 
också svårt att hålla sig till det som 
man började söka efter. 
Viktigt att det ska gå snabbt. 
Avskyr att vänta. irriterande när 
bredbandet inte fungerar. 
Avskyr pdf-filer. 
Spam är mkt irriterande. 

Små tekniska saker. 
Jag brukar råka stänga fönster för 
sidor som jag är inloggad på. Det 
är en dålig ovana. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i användning 

- . - - 

Besök på offentliga 
webbplatser 

SIDA – ville se vart pengarna tar 
vägen. Landstinget, departement. 
Var där för att söka detaljerad 
information. 

Skatteverket, 
Försäkringskassan. 

Skattverket var och visade upp sina 
tjänster för föreningen. 
Lantmäteriet för kartor. 

Landstinget, vårdguiden. Kolla 
vårdköer. 

Myndighetskontakt     
Frekvens i myndighetskontakt Sporadiskt via Internet, men ringer Folkbokföring, deklaration. Har ingen anledning att kontakta Har inte behövt det. 
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Frågeområde Användare Ä1 Användare Ä2 Användare Ä3 Användare Ä4 

en del. Gör det för att försöka 
påverka samhället. 

 myndigheter. Har det mesta ordnat 
för sig och inga stora 
framtidsplaner.Vill ha trygghet. 

Behov Kunna hitta detaljerad information 
och bakgrund till beslut etc. 

Kontakta och klaga på 
myndigheter. 
Hitta lagar och förordningar som 
gäller psykiatri. Hitta 
kontaktuppgifter – vem gör vad? 

Kanske husläkaren. Vill isf kunna 
välja och se vilka som finns på 
nätet. 
Det måste vara snabb navigering. 

Vårdcentralen och deklaration. 
Känner att allt är ordnat men vill 
kunna förbereda sig för framtiden 
och säkra sin trygghet i hälsa och 
ekonomi. Vill ha 
handlingsberedskap. 

Föredragen kanal för kontakt Ringer gärna. Telefon alternativt ett personligt 
besök. 

- Telefon. Att göra som vanligt. Vill 
inte ha telesvar. Då blir man så 
osäker på om det blir rätt. Vill ha 
bekräftelsen även på papper. 

Behov av personliga samtal Ganska viktigt ”Det är ett problem ja. Svårt att få 
kontakt.” 

Beror på ärendet. ”Inte med 
Skatteverket men i framtiden när 
jag inte förstår och blir flamsigare” 
En del äldre snålar. Många känner 
även osäkerhet och vågar inte göra 
något.Telefon behövs. 

Ganska viktigt. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i kontakt 

- - - - 

Förtroende för myndigheter M, 
landsting L, kommun K 

M och L: ganska litet 
K: ganska stort 

K, L, M: ganska stort 
Jag tror de gör sitt jobb. Men jag 
har litet förtroende för de politiska 
ledningarna. 

K och L: ganska litet 
M: ganska stort 

Ganska stort förtroende för 
samtliga. L känns ganska toppstyrt. 

Självskattad förvaltnings-
kunskap 

Något bättre insatt än svensken i 
allmänhet. 

Mycket bättre insatt än svensken i 
allmänhet. 

Något bättre insatt än svensken i 
allmänhet. 

Något bättre insatt än svensken i 
allmänhet. 

Äldre, intervjuperson 5 och 6. 

Frågeområde Användare Ä5 Användare Ä6 

Kön M K 
Ålder 78 66 
Sysselsättning Optiker Personalutveckling. Redaktör. 
Funktionshinder Stel i ena handen.  
Dator och Internet-användning   
Tillgång till dator och Internet Använt dator sedan mitten av 80-talet. Byggde upp ett eget kundregister. 

Har använt Internet i över 5år. Har dator o bredband i hemmet. 
Dator: 10-15år. 
Använt Internet i mindre än 1år. Har ingen uppkoppling i hemmet. 
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Frågeområde Användare Ä5 Användare Ä6 

Användningsfrekvens Internet dagligen. Mer än 5h i veckan., Internet någon gång per vecka. Datorn 2-5h per vecka. 
Regelbundenhet Hög. Börjar vid ett visst klockslag. - 
Grad av målinriktning Hög. Utföra saker. Surfar aldrig på måfå. Har alltid ett ärende. 
Anledning till användning Det är snabbt och bra. Bekvämt. Det är praktiskt och sparar tid. Slipper springa runt för prisjämförelser. 
Användningsområden E-post. Tidningar. Ne.se. lokaltrafik. E-post och söka information. Prövat att kolla upp billiga resor. Bokar via 

telefon. Blev snopen när en tävling för att vinna en resa var bortplockad. 
Typisk användningssituation Sitter hemma o lägger patiens på datorn. Kolla upp talböcker och ta hem 

e-böcker till handdatorn. Kollar upp vad som hänt. Gillar sökmotorer. 
Sitter på biblioteket. Förbereder sig med vilka adresser som ska besökas 
och vilka ärenden som ska utföras. 

Transaktionsmognad Chattar med yngre släktingar med messenger. Bankärenden görs via 
Internet, Har köpt saker Bokar och köper resor. Deltar i debattforum 
och nyhetsbrev. Använt kontonummer och personnummer. Har 
deklarerat via Internet. 

Ingen. 
Har beställt tid någon gång. 

Dator och Internetstöd   
Hjälpmedel Nej.  Hade tidigare ett program som förstorade texten. ”…men det var 

för lite text som fick plats.” 
Hatar instruktionsböcker. Kör mer ”trial and error” 

Nej 

Självständighet Hög.  Ganska självständig. 
Upplevda svårigheter i 
användning 

Mycket är onödigt rörigt på webben. Det är inte gynnsamt för ögonen. Bifoga bilder i e-posten. Svårt att veta om man kommit till rätt sida på 
webben. Svårt att söka upp adresser. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i användning 

Blir trött i ögon och i handen efter en stunds användning. Jobbigt att 
använda mus längre stunder. 

- 

Besök på offentliga 
webbplatser 

Skatteverket om deklaration. Vårdguiden. – de har bar sidor för äldre och 
enkla och stora saker att klicka på.  Sl.se om förseningar. 

Vårdguiden och Infomedica. Bostadsförmedling. Har skickat e-post till 
kommunen om Agenda 21. 

Myndighetskontakt   
Frekvens i myndighetskontakt Inte alls. Nästan ingen kontakt. 
Behov Ibland husläkare och sjukvård. 

Om jag flyttar vill jag veta vilket område och vilken husläkare jag tillhör. 
Vill se husläkarnas ålder, bakgrund och specialkunskaper innan jag väljer. 

Förväntar sig snabba svar. 
Om jag behöver broschyrer så går jag nog dit, till exempel till 
Försäkringskassan. Pratar med dem på plats. Går dit väl förberedd. 

Föredragen kanal för kontakt För ovanstående – ett besök. 
Telefon är ok om det inte är köer eller om man bara blir vidarekopplad. 

”Blir jag förbanna på något så ringer jag upp.” 
Ringer även om det gäller sjukvård. 

Behov av personliga samtal Beror på. Om det gäller privata och personliga saker JA. Tyckanden vill 
jag helst uttrycka och ta emot i skrift. Gärna via e-posten. 

Beror på. 

Konsekvenser av 
funktionshinder i kontakt 

- - 

Förtroende för myndigheter M, 
landsting L, kommun K 

M: Ganska litet. L: Mycket litet. K: tveksam. L: ganska litet M och K: Ganska stort. 

Självskattad förvaltnings-
kunskap 

Något bättre insatt än svensken i allmänhet. Något bättre insatt än svensken i allmänhet. 



Bilaga 11 
Beteendevariabler 

Bakgrund 
1. Ålder 20<--|--30--|--40--|--50--|--60--|--70--|-->80 (Medel) 

2. Sysselsättninar:_____________________________________ 

3. Boendeorter:_______________________________________ 

4. Eventuell funktionsnedsättning 

”Lättare” <------|------|------|------|------> Grav 

Dator och Internet – tillgång och vana 
5. Tillgång till dator i hemmet 

NEJ _______________ JA _______________ 

6. Tillgång till internet i hemmet 

NEJ _______________ JA _______________ 

7. Internetuppkoppling till vardags 

BREDBAND________ MODEM ____________ 

8. Vana att använda Internet 

Nybörjare, >1år <------|------|------|------|------> Van användare,<5 år 

9. Frekvens i datoranvändning 

Färre än en 5h/vecka <------5------10------15------20------>  Fler än 20h/vecka 

10. Frekvens i internetanvändning 

Enstaka h/vecka <------5------10------15------20------>  Fler än 20h/vecka 

Stödfunktioner och hjälpmedel 
11. Kunskap om stödfunktioner och hjälpmedel 

Låg <------|------|------|------|------> Hög 

12. Nyttjande av stödfunktioner och hjälpmedel 

Låg <------|------|------|------|------> Hög 

13. Tillgång till stödfunktioner och hjälpmedel  

Ingen__________________ _________ 
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Användningsvanor 
14. Transaktionsmognad 

(köp/sålt varor, bank, person/kontouppgifter, debatt) 

Låg <------|------|------|------|------> Hög 

15. Grad av målinriktad användning 

Strikt målorienterad internetanvändning  
<------|------|------|------|------> 
Surfar ofta utan mål 

16. Regelbundenhet i tidpunkt för användning 

Låg <------|------|------|------|------> Hög  

17. Regelbundenhet i webbplatser och tjänster 

Låg <------|------|------|------|------> Hög  

18. Självständighet i Internetanvändning 

Oftast med tillgång till hjälp från andra  
<------|------|------|------|------> Uteslutande på egen hand 

Användningsbeteende 
19. Strategier för att komma till webbplats 

Få <------|------|------|------|------>  Många 

Exemel:___________________________________ 

20. Avsökning av första sidor 

Går systematiskt igenom sidor 

<------|------|------|------|------>  Letar mer på måfå 

21. Strategier för att skaffa sig överblick, ORIENTERING 

Få  <------|------|------|------|------>  Många 

22. Strategier för att hitta på en webbplats, NAVIGERING 

Få  <------|------|------|------|------>  Många 

23. Sökande i längre texter 

Läser noggrant <------|------|------|------|------>  Skummar rubriker och länkar 

24. Läsa från skärm 
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Printar ofta ut <------|------|------|------|------> Läser det mestafrån skärm 

25. Förberedelse inför nyttjande av e-tjänster 

Skaffar sig bakgrundskunskap <------|------|------|------|------>  Går direkt på 
tjänsten 

26.  Hantering av felmeddelanden, pop-up fönster, dialogrutor etc 

 klickar bort dem <------|------|------|------|------>  Hanterar dem 

27. Attityder till felmeddelanden, pop-up fönster, dialogrutor etc 

Blir irriterad/frusterad <------|------|------|------|----->Godtar dem 
Och även förvirrad? 

28. Tidsåtgång att orientera sig i sökresultat 

Tar tid  <------|------|------|------|------>  Snabbt 

29. Tolkning av sökresultat 

Svårigheter <------|------|------|------|------> Problemfritt / korrekt 

30. Behov av tydlig bekräftelse på utförd handling 

Stort behov <------|------|------|------|------>  Inget behov 

31. Drivkrafter att använda Internet   ___________________ 

Myndighetskontakt 
32.  Frekvens i myndighetskontakt (kommun, landsting, stat) oavsett kanal 

Låg <------|------|------|------|------>  Hög 

33.  Myndighetskontakt helst genom kanal 

Internet & e-post______________________________ 

Telesvar ______________________________ 

Telefon ______________________________ 

Brev  _________________________________ 

34.  Värdering av personligt samtal 

Oviktigt <------|------|------|------|------>  Mycket viktigt 

Beror på:  
Viktigt vid:______________________________ 

Mindre viktigt vid:________________________ 
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35. Förvaltningskunskap 

Låg <------|------|------|------|------>  Hög 

36. Förtroende för myndigheter 

Lågt <------|------|------|------|------>  Högt 

37. Val av offentliga e-tjänster 

servicedominerat <------|------|------|------|------> demokratidominerat 

Attityder 
38. Inställning till användande av dator och internet 

Nöje , upptäckande<------|------|---arbets redskap  ---|------|---->  Spelar stor 
roll i livet 

39. Tillit till Internet för ekonomiska transaktioner  

Lågt <------|------|------|------|------>  Högt 

40. Tillit till Internet för myndighetsärenden 

Lågt <------|------|------|------|------>  Högt 

41. Grad av källkritisk granskning på Internet 

Ingen granskning <------|------|------|------|------>  Medveten granskning 

42. Motivation att följa teknisk utveckling av Internet, tjänster, etc. 

Tar utvecklingen med ro <------|------|------|------|------>  
Önskan att hänga med i utvecklingen 

43. Vilja att lära sig nytt 

Låg motivation<------|------|------|------|------> Hög motivation 

44. Krav på respons i sin internetanvänding 

Otålig Vill ha snabba svar i interaktionen 

<------|------|------|------|------>  Har ingen brådska 

45. Envishet, tålmodighet i sin internetanvändning 

Ger upp vid de flesta problemen motgångar 
<------|------|------|------|------> Försöker komma runt svårigheter 

46. Behov av att känna igen sig, krav på enhetlighet 

Stort behov <------|------|------|------|------> Inget egentligt behov 
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47. Prismedvetenhet 

låg <------|------|------|------|------> hög 

48.  Upplevd tillgång till tid 

ont om tid <------|------|------|------|------> gott om tid 

Uttalade svårigheter, exempel_______________________________ 

Observerade svårigheter, exempel___________________________ 
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Bilaga 12 
Mall för basdokument (med kategoribeskrivningar 
Bilagan beskriver de enskilda kategorierna i basdokumentmallen som använts i 
studien. En del kategorier har mer eller mindre fasta altenativ. De möjliga alternativen 
separeras av snedstreck. För exempel på innehåll se användarporträtten i bilaga 13. 

<Rubrik> Förnamn, ålder, eventuell karaktäristik som skiljer användarporträttet från 
övriga porträtt i uppsättningen. 

<porträttfotografi> 

Beskrivande citat 
Citat som beskriver användarporträttets användning 

Bakgrund och demografi 
Namn Förnamn 

År Ålder  
Singel, sambo, gift, eventuella barn, etc Familj och civilstånd 
Arbetssökande / studerande / förvärvarbetande / 
pensionär / etc. 

Sysselsättning 

Kort beskrivning av t.ex. arbetsinnehåll. 
Storlek på boende ort Typ av boendeort 

Utbildningsnivå  Grundskola / gymnasium / högskola 
Attityder Inställning till Internetanvändning 
Livsstilsvanor Hur lever x sitt liv? Vad är ”vardag” för x? 
Intressen/hobbies Vad gör x på fritiden? 
Acceptans av 
innovationer 

Incitament för att använda ny teknik och nya företeelser i 
samhället. 

Mediavanor Vilka medier använder x till vardags.  

Dator och internetbakgrund 
Dator- och 
Internetvana 

Hur länge har x använt Internet. Snabbhet i interaktion, till 
exempel tangentbordsvana. 

Datorutrustning 
hemma 

Typ av dator och eventuella tillbehör. 

Modem / bredband. Hastighet på uppkoppling. Internetanslutning 
hemma 

Ungefär hur många timmar per dag/ i veckan / månad 
använder 

Användningsfrekvens 

Typiska 
användningsområden 
och vanor 

Vad gör x när han/hon använder dator och Internet vid ett 
typiskt användningstillfälle? 
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Använder x Internetbank? Handla x varor på nätet? Har x 
köpt/sålt något via Internet? Har x genomfört ekonomiska 
transaktioner via Internet? Hur ofta? 

Transaktionsmognad 

Vad får x att använda Internet? Drivkrafter att använda 
Internet 

Hur förhåller sig x till att använd datorer och Internet? 
Känns det till exempel spännande, naturligt, som ett tvång, 
en nödvändighet, ett stöd, etc. 

Attityder gentemot 
datorer och Internet 

Hur gör x för att hitta vad han/hon söker efter? Finns det 
någon systematik? Finns det några vanliga strategier? 

Sökbeteende 

På vilka sätt föredrar x att läsa och ta till sig helst texter? 
Utskrivet, på skärm, uppläst, etc. 

Föredragen läsmedia 

Vilka hjälpmedel och specialprogram använder x och hur? Eventuella stöd och 
hjälpmedel 

Relation till myndighetskontakt och e-tjänster 
Hur ofta är x i kontakt med delar av den offentliga sektorn. 
Till exempel myndigheter, landsting, kommuner. 

Frekvens i mynd- 
ighetskontakt 

När x är i kontakt med den offentliga sektorn vad gör 
han/då? Vad fungerar bra? Vad kan bli bättre? 

Erfarenhet och vana 
av myndighetskontakt 

Låg / medel / hög. Beskriv eventuell anledning? Förvaltningskunskap 
Hur ser x på sin relation till offentlig sektor? Relation till 

myndigheter 
Litet / ganska litet / ganska stort/ stort Förtroende för 

myndigheter 
När och varför kontaktar x den offentliga sektorn? Tidpunkter och 

anledningar till 
kontakt 

Vilka kanaler använder x för olika ärenden? Vad föredrar x? Kanaler för kontakt 
Personligt möte /telefon /sms / Internet / vanliga brev / 
etc. 

Offentliga e-tjänster 
Hur ser x på att använda e-tjänster? Istället för andra 
kanaler? 

Syn på e-tjänster 

Exempel på e-tjänster som x använt och hur erfarenhet av 
användningen såg ut? 

Erfarenheter och 
vana av e-tjänster 

Mycket sällan / ganska sällan / ganska ofta / ofta. Med 
vilka intervall? 

Frekvens och regel-
bundenhet i 
användning 

Blanketttjänster / Sökningar / Ärenden 
/Demokratitjänster/ etc. 

Inriktning på nyttjade 
e-tjänster 
Attityd gentemot Utöver e-tjänster vad tycker x om att söka information och 
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använda den offentliga sektorns webbplatser? Har x några 
negativa/positiva attityder gentemot teknologin som 
används i e-tjänster 

myndighetsservice på 
Internet 

Behöver x något för att känna sig trygg, känna igen sig? Vad 
får x att känna sig obekväm i sin användning? 

Familjaritet / 
Orosmoment 
 

Gör x något på webbplatsen eller i användningsmiljön innan 
x börjar använda en e-tjänst? 

Förberedelse inför 
nyttjande av e-tjänst 

Vad får x att sätta igång sin användning eller att pröva en e-
tjänst? 

Trigger(s) för 
handlande 

Anledningar till att x avbryter, ger upp eller avvaktar sin 
användning. 

Trigger(s) för 
inaktivitet eller 
motstånd 

Mål, behov, frustrationer och strategier 

Mål 
Drivkrafterna som driver och motiverar x användningsbeteende. 

Livsmål/Övergripande 
mål 

Se avsnitt 5.2.2 

Slutmål/Användnings-
mål 

Se avsnitt 5.2.2 

Upplevelsemål/ 
Emotionella mål 

Se avsnitt 5.2.2 

Motivationer Andra motiv som driver x:s användningsbeteende 
* Se avsnitt 5.2.2 för beskrivningar av olika typer av mål 

Frustrationer och strategier 
Punktlista över vad i x användnings som leder till att x blir frustrerad och hur x gör för 
att komma runt problem som då uppstår. 

Behov 
Punktlista i prioriterad ordning över behov som x behöver få tillfredsställda för att 
kunna tillfredsställa sina mål. 

<Typiska drag och förutsättningar hos gruppen som användarporträtter 
representerar> Till exempel beskrivning av det eventuella funktionshindret. För 
gruppen äldre användes istället rubriken ”Datoranvändning bland gruppen äldre”. 

Källor 
Källförteckning över källor som använts för innehållet. 
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Bilaga 13 
Basdokument 
Bilagan innehåller fyra basdokument: 

• Karin, 33år - dyslektiker 
• Fredrik, 38år - synsvag 
• Aina, 49år – blind 
• Hans, 68 år – äldre 

 
Observera att punkten ”Eventuellt funktionshinder” inte sammanställde för samtliga 
basdokument i denna studie. 

Karin, 34 år - dyslektiker 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

Beskrivande citat 
• ”Om det ska vara så här rörigt, så struntar jag i det” 
• ”Det som andra kan uppleva som småirriterande kan för mig bli en enorm 

tröskel” 
• ”Det är som att ge mig en permobil när jag behöver en käpp” angående att få 

hela texten på en webbplats uppläst. Karin vill kunna markera valda delar en text 
och få enbart dessa upplästa. 

• ”Jag skriver ganska roligt ibland” [3] 

Bakgrund och demografi 
Karin Namn 
34 år Ålder  
Gift med Per och har två barn, Lisa, 6 och Ruben, 9. Familj och civilstånd 
Ritningstekniker. Arbetar med ritningar på ett byggföretag. Sysselsättning 
Mindre tätort 10 mil utanför en större stad, nyinflyttad. 
Pendlar till den större staden. 

Typ av boendeort 

Ekonomiskt gymnasium Utbildningsnivå  
Familjen och barnen är viktiga Attityder 
 Livsstilsvanor 

Intressen/hobbies Renovera det nya huset. Måleri. 
Läste förut lättlästa böcker men kombinerar allt oftare 
lyssning på kassettböcker med parallelläsning av samma 
verk i bokform. 

Acceptans av 
innovationer 
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inget större intresse av att hänga med i den tekniska 
utvecklingen. 



Mediavanor Tittar hellre på TV än läser tidningar, men har ibland svårt 
att hänga med i textremsorna [3]. 

Dator- och Internetbakgrund 
Dator- och Internetvana Har använt dator i ca 15 år och Internet i ca 5 år. 
Datorutrustning hemma 2 st PC, Windows 98 
Internetanslutning 
hemma 

Har bredband. 

Användningsfrekvens 
 

Karin använder datorn större delen av dagarna i jobbet. 
Internetanvändningen rör då mest e-post men ibland 
kollar hon också upp information. så blir det en del på 
kvällar och helger.  

Typiska 
användningsområden 
och vanor 

Utöver arbetsrelaterad e-post och information blir det 
mest e-post till släkt och vänner, söka information, 
bankärenden. När familjen bodde inne i stan använda hon 
ofta lokaltrafikens reseupplysning. Karin surfar inte runt 
på måfå särkilt ofta, utan har oftast ett bestämt ärende. 
Har inga speciella sidor hon brukar besöka utan 
dagsbehovet styr. 

Transaktionsmognad Använder banktjänster och har någon enstaka gång 
beställt biljetter. Biljetter bokar hon helst via telefon men 
brukar kolla tidtabeller och priser via Internet. Köper inte 
varor via Internet. 

Drivkrafter att använda 
Internet 

Tillgängligt dygnet runt. Arbetsuppgifterna kräver det. 

Attityder gentemot 
Internet 

Var lite skeptisk i början. Det verkade rörigt och mycket 
text var det också. Tycker fortfarande att det är känns för 
osäkert för ekonomiska transaktioner. 

Sökbeteende Går igenom rubrikerna på en sida för att hitta det hon 
söker. Skummar inte texterna. Läser bara det 
nödvändigaste. 

Föredragen läsmedia Vill kunna skriva ut från skärm. 
Eventuella stöd och 
hjälpmedel 

Har ett extra rättstavningsprogram och lexikonsprogram. 
Har däremot ingen egen talsyntes. Brukar testa 
lyssnafunktionen på en del sidor men tycker att de flesta 
läser fel saker. 

Relation till myndighetskontakt och e-tjänster 
Frekvens i 
myndighetskontakt 

Sällan 

Erfarenhet och vana av 
myndighetskontakt 

Undviker ofta myndighetstexter. 
Tycker att de gör sitt jobb men krånglar till det i onödan 
ibland med långa texter, inkonsekvent användning av 
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begrepp. 
Förvaltningskunskap Medel, vet i de flesta fall vart hon ska vända sig. 

Tycker att det är krångligt med blanketter och att 
byråkratin ibland verkar innehålla så många steg innan ett 
ärende är klart. Tycker att det är lättare att få gehör om 
man ringer istället för att skriva. Man bedöms för mycket 
från stavning snarare än innehåll. 

Relation till myndigheter 
 

Har ganska stort förtroende för hur stat och landsting 
bedriver sitt arbete. Men tycker att man på kommunen 
mest blir ”bollad” mellan olika personer.  

Förtroende för 
myndigheter 

Kontakt angående barnsomsorg och skola. 
Vill kunna göra det efter jobbet på kvällarna. 

Tidpunkter och 
anledningar till kontakt 
Kanaler för kontakt Ringer helst och värderar en personlig kontakt mycket 

högt. Karin känner att hon lättare blir tagen på allvar då. 
Är kluven till att använda e-post. Det är smidigt på ett 
sätt, men samtidigt tar det lång tid att formulera breven. 
E-posten använder hon enbart om det gäller allmänna 
frågor. 

Offentliga e-tjänster 
Syn på e-tjänster och 
myndighetsservice på 
Internet 

Bra att man kan göra det när man vill. 
Anser att samhället har fostrat oss att allt finns på 
Internet. 

Inriktning på nyttjade e-
tjänster 

Servicetjänster som rör familj och boende. 
 

Erfarenheter och vana av 
e-tjänster 

Om det är för rörigt så ringer Karin hellre. Hon och 
hennes man har sökt information om deras nya 
boendeort, kommun. Särskilt angående skola och 
förskola. Hennes man har beställt personbevis. Ska på 
sikt titta efter jobb på den nya orten så att hon slipper 
pendla. 
Sällan, ett par gånger om året. Oregelbunden 
användning. 

Frekvens och 
regelbundenhet i 
användning 

Anser att samhället har fostrat oss att allt finns på 
Internet. 

Attityd gentemot 
myndighetsservice på 
Internet 

Inte alltid tagen på allvar i skrift på grund av 
felstavningar. 

Familjaritet / 
Orosmoment 

Drar sig för blanketter. Skulle gärna se att fler blanketter 
gick att fylla i via Internet. 

 

Förberedelse inför 
nyttjande av e-tjänst 

Brukar kolla lite på webbplatsen innan hon ringer. 
Använder hellre Internet än telefonkatalogen för sökning 
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av kontaktuppgifter. 
Ärenden som rör barnens skolgång. Vad leder till handlande 
Skaffa sig information om regler eller lokala evenemang. 
Om det blir för mycket eller för rörig text då lämnar 
Karin webbplatsen. Även om det går bättre nuförtiden 
så upplever Karin de flesta sidorna som röriga och ger 
upp. Istället så ringer Karin myndigheten eller företaget. 
”Otålig” 

Vad leder till inaktivitet, 
avbrott eller motstånd 

Deltar inte i diskussionsforum eller chattar. Dels på 
grund av stavningen men också att man förväntas svara 
snabbt i en del. 

Mål, behov, frustrationer och strategier 

Mål 
Livsmål/Övergripande mål. Se till familjens bästa 
Slutmål/Användningsmål Hålla orken uppe vid läsning och skrivning. Annars 

ringer Karin. 
Upplevelsemål/Emotionella 
mål 

Att inte känna sig dum i sin Internetanvändning. Bli 
tagen på allvar i sina skriftliga kontakter med 
myndigheter. 

Motivationer Vill inte alltid eller har inte alltid någon annan att fråga 
[3]. 
Vill bli bättre på att läsa och skriva så att hon kan 
hjälpa barnen med läxorna [3]. 

Frustrationer och strategier 
• Det är ofta rörigt på webbplatser. Önskar att man kunde skala bort en del eller 

själv anpassa layouten. Ställa in textformatering efter eget behov, till exempel 
förstora textstorleken. PDF:er ska inte vara låsta dokument. 

• Jobbigt att folk häver ur sig e-postadresser och webbadresser. Det är svårt att 
mata in sådana adresser utan det blir fel. Vill ha adresser nedskrivna eller skickade 
till sig så att det bara är att kopiera texten och klistra in. Länkar är bra. 

• Vill slippa att skriva in saker om man inte måste. Använder därför gärna kopiera 
och klistra in. Särskilt smidigt är det vid blanketter och formulär. Annars är det 
lätt att något blir felstavat. 

• Många personer och majoriteten av alla datorsystem tolererar inte felstavningar. 
Stavningsstöd i alla program och tjänster är därför till ovärderlig hjälp.  

• Ibland har Karin lätt att tappa bort sig i en text, att hålla sig på rätt rad och hitta 
tillbaka till rätt plats om man tittar bort, särskilt i sökresultat. Därför följer Karin 
ofta sin läsning antingen med fingret eller med markören.  

• Många gånger känns det svårt att ta ut det viktiga i en text. Karin tycker därför 
att det är bra om det viktiga står först eller är markerat på något vis. Detta gäller 
särskilt texter om regler. 
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• Pop-up fönster är oerhört störande och distraherande tycker Karin. De gör att 
hon tappar bort sig i en text. De enda gångerna när de är bra är när hon förväntar 
sig att de ska dyka upp, till exempel när man ska göra en beställning. Då tycker 
hon att pop-up fönstret hjälper henne att flytta fokus. 

Behov 
• I texter vill Karin ha saker och ting satta i ett sammanhang, till exempel genom 

kontextuella ledtrådar och synonymer. Vill ha exempel på procedurer, 
beräkningsexempel eller olika fall. 

• Vill kunna få delar av texter eller formulär upplästa. Särskilt regler och 
myndighetstexter, men även vissa facktexter och nästan alla sidor på engelska. 
Behöver ofta bara få de delar Karin markerar upplästa inte hela webbsidor. Få en 
sida uppläst från början till slut tar bara tid. Då måste man ju söka i den också. 

• Vill snabbt och enkelt hitta kontaktuppgifter eftersom hon ofta använder 
telefonen när hon kontaktar myndigheter. 

• Vill använda sökfunktionen mer men gör ofta inte det för att den inte hanterar 
felstavningar. Om det fungerade så skulle Karin använda dessa då det innebär att 
hon behöver läsa mindre. Hon skulle komma direkt till den sidan hon sökte. 

• Vill kunna känna igen sig. 
• Föredrar elektroniska blanketter och formulär som man kan skicka in via 

Internet. I elektroniska blanketter får Karin lättare plats att skriva men också 
möjlighet att ändra om något skulle bli fel, t ex stavningen. Där kan man få stöd 
med vad begreppen och rubrikerna betyder.  

• Kunna fråga någon annan, antingen om stavning eller för att diskutera 
tolkningen av innebörden i en text. 

• Vill kunna söka i ordlistor som förklarar begrepp. 

Eventuellt funktionshinder 
Karin har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Något som många har, men som få talar 
om. Det är ett dolt funktionshinder. Hon hade det tufft i skolan och dolde länge för 
omgivningen sin dyslexi. Det är först under de senaste åren som hon börjat bli öppen 
med sitt funktionshinder. När arbetsuppgifterna ändrades på hennes arbete krävdes mer 
datoranvändning och det blev fler formulär att fylla i. Tillsammans med en arbetskamrat 
började Karin arbeta med sitt läsande och skrivande genom en sommarkurs på en 
folkhögskola. Tidigare undvek Karin uppgifter som innebar skrivande eller läsande. Det 
blev svårt att hinna klart i tid eller så blev hon för trött av läsandet. Hon var duktig på 
att komma på alternativa sätt att göra saker men har också alltid varit bra på att komma 
ihåg saker [3]. 

Problemet är avkodningen av text. Bokstäverna och orden känns så grafiskt lika 
varandra, till exempel är det svårt att se skillnad på p, b och d, men även på olika korta 
ord. Förståelsen av innehållet är inget problem, men just i textform blir det krångligt. 
Särkskilt svårt facktexter, myndighetstexter och engelska texter. 
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Långa texter behöver inte vara ett problem. Det handlar mer om innehållet och hur 
layouten är. Att någon slarvar med skrivregler och god layout kan ställa till större 
problem för Karin än för mer erfarna läsare [1]. 

Karins läsovana gör att hon inte har så stort ordförråd. Det gör att hon ibland blir 
förvirrad av ordval som ovanliga eller inte är konsekventa. Till exempel: ”Är spam 
samma sak som oönskad e-postreklam?”. Karin vill gärna känna igen orden. 

Stavningen är också krånglig. Karin skriver gärna som det låter. Till exempel: män – 
men. Därför är datorns stavning- och synonymfunktioner en ovärderlig hjälp och 
sporrar Karin att skriva oftare och mer [2]. Karin är lite trött på att att det skrivna ordet 
är så djupt rotat som något ”fint” [3]. Det påverkar hur man blir bemött. 

Numera drar sig inte Karin att berätta om sitt funktionshinder. Hon hoppas att många 
andra dyslektiker också skulle slippa skämmas över sina problem. 

Källor 
Om ingen källa anges är uppgifterna hämtade från de intervjuer som genomförts med 
dyslektiker. Civilstånd, boendeort, sysselsättning och intressen är uppdiktade. 

[1] Lundgren & Andersson (2002) Framtidens läromedel. Hjälpmedelsinstitutet och FMLS. 

[2] FMLS webbplats: www.fmls.nu

[3] Landsorganisationen, LO (2003) ”När orden står i vägen”, Landsorganisationen 
ISBN: 91-566-1484-5 
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Fredrik, 38 år - synsvag 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

Beskrivande citat 
• ”Alla dessa hav av vitt, de lurar ut mig i högermarginalen” 
• ”Varje extra rad, varje extra symbol tar energi – det gör mig trött” 

Bakgrund och demografi 
Fredrik Namn 
38 år Ålder  
Sambo med Maria Familj och civilstånd 
Kundsupport på ett transportföretag Sysselsättning 
Förort till storstad Typ av boendeort 
- Utbildningsnivå  
- Attityder 
- Livsstilsvanor 
Jazz och bluesmusik, spelar saxofon Intressen/hobbies 
Stort intresse för nya hjälpmedel. Acceptans av innovationer 
Lyssnar mycket på radio, gärna via Internet. Läser 
tidningar med sina läsglasögon eller förstoringsglaset. 

Mediavanor 

Använder sin monokulära kikare när han tittar på TV 

Dator och Internetbakgrund 
Har använt datorer i 15 år och Internet aktivt i ca 5 år. 
Dessförinnan elektroniska anslagstavlor, BBS:er.  

Dator- och Internetvana 

PC, 21-tums skärm Datorutrustning hemma 
Bredband Internetanslutning 

hemma 
Fredrik använder datorn större delen av dagarna i jobbet. 
E-posten är alltid igång. Webben använder han några 
enstaka gånger per dag. 

Användningsfrekvens 
 

Mest e-post och information för att hålla sig uppdaterad 
i jobbet. Läser inte nyheter men brukar lyssna på 
nyhetssändningar via radio- och tv-kanalernas 
webbplatser.  

Typiska 
användningsområden och 
vanor 

Använder Internet korta stunder i taget därför att han 
blir trött i ögonen. Använder Internetbank. 
Hög, har prövat mycket men litar inte på säkerheten. 
Köper därför sällan varor och tjänster via Internet. 

Transaktionsmognad 

Viktigt arbetsredskap. Ofta enda kanalen för 
information. 

Drivkrafter att använda 
Internet 

Respekterar de som vill ha en snygg layout men många 
gånger tummar de på tillgängligheten. 

Attityder gentemot 
Internet 

Litar inte på säkerheten på Internet och är ytterst 
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försiktig med att lämna ut sina uppgifter. 
Har ingen brådska och går systematiskt igenom en sida. 
Skulle ha skynda sig skulle han lätt missa något. Börjar i 
övre vänstra hörnet och följer de linjer han upptäcker 
från vänster till höger och sedan uppifrån och ner. Vill 
ha så mycket som möjligt i vänstermarginalen. 

Sökbeteende 

 
Tar lång tid för Fredrik att orientera sig sökresultat, men 
har inga problem att tolka dem. 
Vill ha alla dokument i elektroniskt format. Läser helst 
via datorn. Vid kortare texter med förstoringsprogram. 
vid längre texter så använder Fredrik talsyntesen. Skriver 
så gott som aldrig ut. 

Föredragen läsmedia 

Förstoringsprogram med tillhörande talsyntes. Eventuella stöd och 
hjälpmedel Starka läsglasögon, förstoringsglas och kikare. 

Relation till myndighetskontakt och e-tjänster 
Flera gånger i månaden gällande färdtjänst. Ett par 
gånger per år med sjukvården angående synen. 

Frekvens i 
myndighetskontakt 

Är ofta i kontakt med färdtjänsten. Erfarenhet och vana av 
myndighetskontakt 

Medel Förvaltningskunskap 
Känner sig ibland i underläge. Vill bli behandlad som en 
unik medborgare, inte bara som medlem av en grupp 
funktionshindrade. Tycker att det är för många 
paketlösningar. 

Relation till myndigheter 

Har ett lågt förtroende för de som beslutar i olika frågar 
men tycker bra om de som utövar servicen, till exempel 
inom socialtjänst och färdtjänst. 

Förtroende för 
myndigheter 

Beställa färdtjänst i förväg. Gör det via telesvar. Tidpunkter och 
anledningar till kontakt 

Mailar oftast, men ringer ibland. Litar dock inte på att 
mailen hanteras korrekt hos myndigheterna. Ett vanligt 
brev finns ju kvar och måste registreras. Bra att hänvisa 
till. 

Kanaler för kontakt 

Offentliga e-tjänster 
Tycker att de bara lägger till mer och mer information. 
Det är svårt att hitta vad man söker. Förstasidorna 
svämmar över. 

Syn på e-tjänster och 
myndighetsservice på 
Internet 

Information och blankettservice. Inriktning på nyttjade e-
tjänster 

Främst söka information. Till exempel om olika 
handikappfrågor. Har även tagit hem ett par blanketter. 

Erfarenheter och vana av 
e-tjänster 

Vill att färdtjänsten skulle tillhandahålla bättre service via 
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Internet så att man kunde administrera sitt ”konto” 
bättre. 
Ett par gånger per år. Oregelbunden användning. Frekvens och 

regelbundenhet i 
användning 

Eftersom det tar så mycket energi att lära sig och 
orientera sig på en ny webbplats så betyder det mycket 
för Fredrik att kunna känna igen sig. 

Familjaritet / 
Orosmoment 
 

Stör sig på de PDF-filer som är låsta. Då kan inte 
talsyntesen läsa upp dem. 
Elektroniska blanketter och är att föredra, då känner 
Fredrik att han kan gå tillbaka och kontrollera att saker 
blev rätt. 
- Förberedelse inför 

nyttjande av e-tjänst 
Se till att få den service som han är beroende av i sin 
vardag. 

Vad leder till handlande 

Blir lätt trött av att använda synen. Svåröverskådlig och 
vilseledande navigation. Pop-up fönster förvirrat då de 
inte alltid märks att de kommer upp. Fredriks förstoring 
visar inte alltid den delen av skärmen. 

Vad leder till inaktivitet, 
avbrott eller motstånd 

Mål, behov, frustrationer och strategier 

Mål 
Få trygga och flexibla transporter dygnet runt. Livsmål/ 

Övergripande mål 
Få Internetanvändningen att ta mindre energi och tid  Slutmål/Användningsmål 
Få individuell service och inte bli behandlad enbart 
utifrån sitt funktionshinder. 
Hålla orken uppe. Upplevelsemål/  

Emotionella mål 
Blir snabbt trött av läsning och mängder av information. Motivationer 
Kunna utföra sitt vardagliga arbete. 

Frustrationer och strategier 
• Många myndigheter och webbplatser lägger in mer och mer information på sina 

sidor. Då får Fredrik ännu svårare att överblicka sidan. 
• Tomma ytor gör att det tar längre tid att hitta den information han söker. Ibland 

så tabbar han sig fram mellan olika objekt. 
• Följer linjer på webbsidor och avskyr att bli utlurad i högerkanten av linjer som 

inte leder någon vart. 
• Rörlig grafik som distraherar och tar på krafterna, till exempel banners. 
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Behov 
• Snabbt få överblick genom orienteringsstöd på webbsidor. Eftersom Fredrik ser 

väldigt liten del av varje webbsida i taget så tar det lång tid att orientera sig på 
varje sida. För att hålla reda på vart han är använder han linjerna på sidan. Raka 
vänstermarginaler är oerhört viktiga. Randiga tabeller och sökresultat också till 
stor hjälp. 

• Vill ha tydligare bekräftelse på att något är utfört. Text är kraftigare feedback för 
Fredrik än tal. Vill i efterhand kunna gå tillbaka och kontrollera. 

• Enhetlighet. Då går det snabbare att hitta rätt. 
• Fredrik vill ha rangordnat innehåll. Vill ha allt vikigt på en sida på ett ställe så att 

han slipper orientera runt på en hel sida. Det viktigaste ska komma först gärna till 
vänster, gärna högt upp. Vill slippa skräpinformation utan innehåll. Varje del tar 
energi att tolka.  

• Ha alla dokument i elektroniskt format. Ger bättre överblick och han kan gå 
tillbaka och kontrollera uppgifter. 

• Vill ha all information tillänglig i textformat som går att få uppläst via talsyntesen. 

Eventuellt funktionshinder 
Fredrik är sedan födseln synsvag och är extremt närsynt. Fredrik är liksom 8 procent av 
alla svenska män också färgblind. Han ser ingen skillnad på röda och gröna nyanser. 
Hans synskada gör att han är känslig för ljus och bländning. Han ser helheter men har 
svårt att fokusera på detaljer. För att kunna läsa måste han använda 
förstoringshjälpmedel. På ett par centimeters avstånd kan Fredrik med sina läsglasögon 
läsa en dagstidning. På datorn använder han förstoringsprogram. Varje rad som Fredrik 
läser tar energi, ju mer information och grafik som presenteras på en sida desto mer 
känner han att han måste avkoda. 

Synskadade med synrester i allmänhet 
Synskador skiljer sig mycket från person till person. Varje person har individuella 
preferenser och behov för vilka inställningar man behöver på datorskärmar, till exempel 
när det gäller förstoring, kontraster och färger. 

Källor 
Om ingen källa anges är uppgifterna hämtade från de intervjuer som genomförts med 
synskadade. Civilstånd, boendeort, sysselsättning och intressen är uppdiktade. 

[1] Sveriges synskadades riksförbund, SRF www.srfriks.org  
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Aina, 49 år - blind 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

Beskrivande citat 
• ”Internet är mitt viktigaste verktyg” 
• ”Snälla skriv också istället för att bara rita” 
• ”Jag får ingen överblick, jag uppfattar en rad i taget” 

Bakgrund och demografi 
Aina Namn 
49 år Ålder  
Gift med Ulf, ett barn Amanda, 21 år. Familj och civilstånd 
Ekonomiansvarig på en mindre tillverkningsindustri Sysselsättning 
Medelstor kommun Typ av boendeort 
Högskolestudier Utbildningsnivå  
Internet är ett viktigt redskap i vardagen, men Aina 
tycker att det krävs en del mod för att använda Internet. 

Attityder 

- Livsstilsvanor 
Läser ofta talböcker. Är engagerad i det lokala 
föreningslivet. 

Intressen/hobbies 

Om hon har nytta av dem. Acceptans av innovationer 
Lyssnar mycket på radio.  Mediavanor 

Dator- och Internetbakgrund 
Internet i 3år. Väldigt snabb med tangentbordet. Älskar 
kortkommandon. 

Dator- och Internetvana 

PC, skanner Datorutrustning hemma 
Modem (hastighet 56.6 Kbps) Internetanslutning 

hemma 
Datorn använder Aina flera timmar per dag i jobbet. 
Totalt ca 20 timmar per vecka. E-post ungefär 1 timme 
varje dag. Webben använder Aina mer sällan, ungefär 
några gånger i veckan, totalt ca 2 timmar per vecka. 

Användningsfrekvens 

Använder e-posten för mycket kommunikation. Deltar i 
e-postlistor. Beställer talböcker. 

Typiska 
användningsområden och 
vanor 

Köper ibland varor men då via postförskott. Använder ej 
Internetbank. 

Transaktionsmognad 

Det är bekvämt, hon slipper gå eller åka iväg någonstans 
vilket ibland kräver hjälp från andra personer. Internet 
ger ökad självständighet. Med datorn och Internet kan 
hon kommunicera och ta reda på saker på sätt som hon 
inte skulle kunnat göra annars. 

Drivkrafter att använda 
Internet 

Attityder gentemot Internet är Ainas viktigaste verktyg. Hon känner att 
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datorn gör henne levande. Men man får ha tålamod för 
det tar tid som blind att använda Internet. Man har ingen 
överblick och det lång tid att navigera och läsa.  

datorer och Internet 

Sökbeteende Mycket systematiskt. Eftersom punktdisplayen enbart 
visare en textrad i taget. 
Låter skärmläsaren skapa listor över länkarna eller 
rubrikerna som finns på en webbsida. Tabbar sig igenom 
dessa och lyssnar när talsyntesen läser upp dem. 
Söker efter nyckelord. Måste ofta ha en tydlig idé om vad 
hon letar efter. 
Använder sig av bokmärken/Favoriter i sin webbläsare 
då kommer hon snabbar ner i strukturen till rätt ställe. 
Men det gäller bara sidor som hon återkommer till. 
Har få strategier för att navigera och orientera sig på en 
hemsida. 

Föredragen läsmedia Läser helst via skärm. För längre texter använder hon 
talsyntesen. För att skriva ut på sin punktskriftsskrivare 
måste hon först redigera varje dokument så att ingen 
överflödig information skrivs ut. Därför skriver hon 
mest ut om hon ska resa någonstans. 
Skärmläsare med talsyntes och punktdisplay. Skanner 
som kan omvandla vanliga dokument och brev till 
elektroniska dokument som skärmläsaren kan tolka. 

Eventuella stöd och 
hjälpmedel 

Relation till myndighetskontakt och e-tjänster 
- Frekvens i 

myndighetskontakt 
Tar hem blanketter själv från nätet, men behöver hjälp 
att fylla i pappersblanketter. Har prövat söka bland 
arbeten på AMS sida, fast mest på grund av nyfikenhet. 

Erfarenhet och vana av 
myndighetskontakt 

Den kommunala ledsagarservicen beställer hon via 
telefon för de verkar inte vilja använda e-post. Det är 
synd tycker Aina. 
Hög. Mycket tack vare sitt föreningsarbete. Förvaltningskunskap 
Har en del kontakt genom sitt föreningsarbete. Relation till myndigheter 
Man får acceptera att det finns fördomar och att man 
blir bemött annorlunda. Det är mest vid den första 
kontakten. De har nog inte tillräcklig information. 

 

Ganska stort. Man får lita på att de gör vad de ska. Förtroende för 
myndigheter 

I sitt föreningsarbete söka utredningar och information 
om regler.  

Tidpunkter och 
anledningar till kontakt 
Kanaler för kontakt Mailar gärna. Ringer ibland efter att ha förberett sig via 

webbsidorna. Har använt telesvarstjänster en hel del för 
att det går fort. Vill ha allt hon får skickat till sig i 

227 



brevform inskannat och lagrat i datorn. 

Offentliga e-tjänster 
Om de har bra struktur och går att tolka med 
skärmläsaren tycker hon att de är bra för att de bidrar till 
en ökad självständighet.  

Syn på e-tjänster 

Använder oftast e-posten för att färdtjänstservice och 
information. Vill ha mer av den servicen via Internet, till 
exempel ”saldo”. Om det funkade så skulle hon också 
fundera mer över Internetbank. 

Erfarenheter och vana av 
e-tjänster 

Sällan. Frekvens och 
regelbundenhet i 
användning 

Service men även en del demokrati. Inriktning på nyttjade e-
tjänster 

Använder e-tjänster bara om hennes hjälpmedel kan 
tolka deras innehåll. 

Attityd gentemot 
myndighetsservice på 
Internet 

Behöver tydliga bekräftelser på utförda handlingar för att 
känna sig trygg. Formulär och tabeller kan vara knepiga 
om de inte är uppmärkta på ett tydligt sätt. 

Familjaritet / 
Orosmoment 
 

Brukar kolla runt på webbplatsen om vilka regler som 
gäller innan hon utför något. 

Förberedelse inför 
nyttjande av e-tjänst 

Enklare tillgång till service. Trigger(s) för handlande 
Om det är för ”knölig” struktur och svår att navigera i 
länkar och rubriker. SJs sida är knölig – sidor som den 
gör att hon inte skulle beställa via Internet även om det 
var billigare. 

Trigger(s) för inaktivitet 
eller motstånd 

Mål, behov, frustrationer och strategier 

Mål 
Känna självständighet i sin vardag och sitt arbete Livsmål/Övergripande 

mål. Känna delaktighet i samhället. 
Få Internetanvändning att inte ta så mycket tid. Färre 
hinder. 

Slutmål/Användningsmål 

 
Bli behandlad i första hand som en unik medborgare och 
individ inte enbart för sitt funktionshinder. 

Upplevelsemål/Emotione
lla mål 

- Motivationer 

Frustrationer och strategier 
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• Aina har svårt att få överblick när hon bara kan överblicka en rad i taget. Hon 
måste därför hålla fler saker i huvudet. Till exempel hur webbplatsens struktur är 
uppbyggd. Därför skapar hon länklistor över den aktuella sidan eller söker på de 
nyckelord som hon tror passar. 



• När den information som skärmläsaren läser upp, till exempel alt-texter inte har 
innehåll som betyder något. Dåliga länkrubriker som ”Läs mer” och grafik utan 
alt-text. Då chansar Aina vilket tar tid eller så ger hon upp och struntar i att 
fullfölja det hon höll på med. 

• När etiketter på viktiga delar saknas. Till exempel om svarsalternativen i ett 
formulär inte har en etikett eller om ramar och tabeller inte har talande rubriker 
om innehåll och gruppering. 

• Alla pdf-filer som myndigheterna lägger ut. De går inte alltid att tolka i 
skärmläsaren. Det är bättre med doc-filer tycker Aina. 

• Om den bekräftelse som ges endast är visuell. Då får Aina svårt att upptäcka vad 
som hänt på sidan. 

• Flera fönster på samma gång är svårt. Särskilt pop-up fönster de dyker ibland 
upp mitt i den information som Aina läser. Det brukar ta lite tid att bli av med 
dem. 

• Om det är något problem som inte kan gå runt brukar hon fråga någon seende 
på jobbet eller om hon är hemma någon i familjen. 

Behov 
• Kunna få all nödvändig information i textformat så att skärmläsaren kan tolka 

informationen. Till exempel meningsfulla title- och alt-texter till objekt som 
länkar och grafiska knappar. 

• Kunna använda tangentbordet för all interaktion, särskilt kortkommandon. 
• Att länkar går att förstå tagna ur sitt sammanhang. Det är viktigt då Aina ofta 

skapar länklistor med sin skärmläsare. 
• Ha alla dokument i elektroniskt format. Ger bättre överblick och hon kan gå 

tillbaka och kontrollera uppgifter. 
• Enhetlighet och kunna känna igen sig. Eftersom det tar tid att skaffa sig en 

uppfattning om och överblick på varje ny sida som Aina går in på så är det viktigt 
att hon kan känna igen sig. 

• Aina söker igenom sidorna systematiskt med början i sidhuvudet. Därför vill hon 
ha det viktigaste tidigt på sidorna. 

Eventuellt funktionshinder 
Aina får ingen visuell feedback på strukturen och riktningen i interaktionen. Hon 
förlitar sig därför på den information som finns i textformat. 

Källor 
Om ingen källa anges är uppgifterna hämtade från de intervjuer som genomförts med 
synskadade. Civilstånd, sysselsättning och intressen är uppdiktade. 

[1] Hjälpmedelsinstituet (2001), se 
http://www.hi.se/it/itipraktiken/pdf/Slutrapport/2001-0150.pdf
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Hans, 68 år - äldre 
(porträttfotografi ej bifogat på grund av upphovsrättsliga skäl) 

Beskrivande citat 
• ”Många krånglar till sina sidor och gör det rörigt. Ju enklare desto bättre.” 
• “Det måste finnas en nytta!” 
• ”Hitta man väl dit så är det inga större problem.” 

Bakgrund och demografi 
Hans Namn 
68 Ålder  
Sambo med Marie-Louise. Har en vuxen dotter från 
tidigare äktenskap 

Familj och civilstånd 

Pensionär, f d egen företagare Sysselsättning 
Storstad Typ av boendeort 
- Utbildningsnivå  
Bibehålla sin livsstil. Värderar trygghet i såväl hälsa 
och ekonomi högt. Hög prismedvetenhet. 

Attityder 

Lever ett aktivt liv. Upplever sig ha sin tid 
fulltecknad av aktiviteter. 

Livsstilsvanor 

Trädgårdsskötsel. Uppskattar att reflektera över och 
diskutera hur det var förr. Har börjat pröva på 
släktforskning. 

Intressen/hobbies 

Tycker att det kommer mycket nytt. Acceptans av innovationer 
Många nya ord och begrepp att lära sig. 
- Mediavanor 

Dator och Internetbakgrund 
Datorer kom han i kontakt med i jobbet och har 
använt datorn som ordbehandlare i lite mer än 10 år. 
Har använt Internet nästan 3 år. Det Hans kan om 
Internetanvändning har han lärt sig främst genom 
kurser och datorintresserade vänner, men också 
genom egna erfarenheter. 

Dator- och Internetvana 

PC och skrivare. Hade tidigare sin dotters gamla 
dator men när den gick sönder har nu med hjälp av 
en bekant köpt en ny.  

Datorutrustning hemma 

Modem. Tycker fortfarande att bredband känns för 
dyrt. Tror dock att han skulle använda Internet mer 
om han hade bredband. 

Internetanslutning 
hemma 

Användningsfrekvens Internet använder han ett par dagar i veckan ungefär 
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en timme per gång. 
Använder datorn mest hemifrån men brukar ibland 
gå ner till biblioteket och träffa bekanta som 
använder bibliotekets datorer. Där kan man ventilera 
sina frågor om datorn men också prata om allt 
möjligt annat. 

Typiska 
användningsområden och 
vanor 

Strikt målorienterad och relativt regelbunden 
användning av Internet. ”Surfa runt ” är inget som 
Hans sysslar med. 
Brukar inte ändra några inställningar själv. 
Ett vanligt användningstillfälle börjar Hans alltid 
med ett par omgångar patiens. Därefter kollar han 
sin e-post som han använder för att hålla kontakt 
med släkt och vänner. 
Han slänger all e-post som ser ut som spam, särskilt 
om det är engelska avsändare. Han läser nättidningar 
och söker fördjupning om ämnen han stött på i 
andra sammanhang. Hans söker också efter billiga 
resor till soliga länder. 
Mest använder Hans datorn till ordbehandling och 
släktforskning. Titta på och sortera fotografier som 
han tagit med sin nya digitalkamera. 
Medel. Har hämtat blanketter för deklarationen och 
beställt biljetter. Lämnar inte ut sitt kontonummer 
och lämnar endast ut sitt personnummer till 
myndighetswebbplatser  

Transaktionsmognad 

Även om det står att något är gratis så är Hans 
skeptisk och tror alltid att det kostar någonting. 
Spara tid, få information, göra prisjämförelser och 
nyfikenhet. Vill kunna ”hänga med i utvecklingen”, 
dock i ett tempo som han själv bestämmer. 

Drivkrafter att använda 
Internet 

Ser det som ett ärende att gå ut på Internet. Attityder gentemot 
Internet Det är fantastisk källa för information tycker Hans. 

Samtidigt tycker han att många krånglar till sina 
sidor och gör det rörigt. Ju enklare desto bättre. 
Tycker att Internet känns osäkert. Har hört och läst 
mycket i media att det är farligt på många sätt och 
att man måste vara på sin vakt.  
Går nästan alltid via Google för att hitta något. Sökbeteende 
Får länktips från TV och tidningar, men också från 
vänner. 
Väl på webbplatserna använder han sökfunktioner 
ofta men även alfabetiska register över webbplatsens 
innehåll. 
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Skulle vilja att Internet och texter var mer som en 
bok, med en innehållsförteckning i början och ett 
index i slutet. 
Har större vana av att läsa från papper och skriver 
helst ut längre texter. Delvis för att glasögonen är 
slipade i nederkant och inte gjorda för att läsa från 
skärm. Hans tycker att utskriftsversioner av 
webbsidor är bra. 

Föredragen läsmedia 

Har alltid sina glasögon på sig när han använder 
datorn. 

Eventuella stöd och 
hjälpmedel 

Relation till myndighetskontakt och e-tjänster 
Nästan aldrig. Har det mesta ordnat för sig. Har 
inget större behov av att vara i kontakt med 
myndigheter. 

Frekvens i 
myndighetskontakt 

Besökte och ringde myndigheter mer förr. Erfarenhet och vana av 
myndighetskontakt 

Ganska hög Förvaltningskunskap 
Har inget egentligt intresse för statliga myndigheter 
men har varit inne på Skatteverket.se och kollat runt. 
Den tyckte han om, bra struktur och lätt att hitta. 
Framför allt snabbt ”Det smällde bara till”. Tycker 
att myndigheter är trovärdiga men att de ibland 
krånglar till de steg man måste gå igenom för att 
göra något. 

Relation till myndigheter 

Överlag ganska stort förtroende för statliga 
myndigheter och kommunen, men ganska lågt 
förtroende för landstinget. 

Förtroende för 
myndigheter 

Känner inget egentligt behov att kunna kontakta 
uteslutande dagtid och kontorstid.  [2] 

Tidpunkter och 
anledningar till kontakt 

Avskyr att bli satt i telefonkö. Använder Internet 
förutsatt att man får bättre och snabbare service. 
Åsikter går bäst att framföra i skriven form. 
Telefonkontakten upplevs som viktig om det gäller 
något personligt eller om det är något Hans inte 
förstår. Han tror att telefonen kan komma att bli 
mer viktig framöver när han kanske blir för trött för 
att använda datorn eller ”blir äldre och vimsigare”. 

Kanaler för kontakt 

Offentliga e-tjänster 
Syn på e-tjänster och 
myndighetsservice på 
Internet 

De måste ha ett tydligt mervärde om det ska vara värt 
besväret. Landstingets tidning upplever han som bättre 
än deras webbplats trots att innehållet är liknande. 
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Inriktning på nyttjade e-
tjänster 

Trygghet i hälsa och ekonomi, till exempel vart man ska 
vända sig om man blir sjuk, få detaljerad information om 
vilka husläkare man kan välja. Främst serviceinriktat men 
har även sänt in sina åsikter till den lokala förvaltningen. 

Erfarenheter och vana av 
e-tjänster 

Har varit i kontakt med den lokala stadsdelsnämnden via 
e-post. Har deklarerat via Internet en gång. 
Vill ha det enkelt och automatiserat. Vill inte ha för 
mycket byråkrati och fylla i en massa saker. 
Otroligt sällan. Frekvens och 

regelbundenhet i 
användning 

Hans tycker att det är mycket viktigt att få tydliga 
bekräftelser det som utförts. Som ett kvitto, så att man är 
säker på att det har hänt något. 

Familjaritet / 
Orosmoment 

Prövar sig oftast fram men skulle gärna se kortfattade 
instruktioner. Steg-för-steg exempel som illustrerade hur 
man skulle använda en tjänst. Likt manualer för andra 
tekniska saker. 

Förberedelse inför 
nyttjande av e-tjänst 

Trygghet. Vill vara förberedd om något händer eller 
försämras och veta i förväg vart man ska vända sig och 
få detaljerad information om situationen och 
alternativen. 

Vad leder till handlande 

Se nyttan med att använda e-tjänsten till exempel 
snabbare service eller enklare än andra kanaler. 
Krånglig struktur för navigering. Vad leder till inaktivitet, 

avbrott eller motstånd Tekniska krångel. Felmeddelanden, reklam och pop-up 
fönster är irriterande. 
Tycker att det är mycket som ska vara på petigt och 
noggrant när man ska fylla i saker. 

Mål, behov, frustrationer och strategier 

Mål 
Trygga sin framtida hälsa och ekonomi. Ha 
framförhållning. 

Livsmål/Övergripande mål. 

Få snabbare och bättre service än via andra kanaler. Slutmål/Användningsmål 
Inte lägga tid på att leta reda på var man ska söka eller 
vända sig. Vill få sitt ärende uträttat. 
Känna sig trygg. Känna att han lär sig något nytt. Upplevelsemål/Emotionella 

mål 
Trygghet Motivationer 
Hänga med i samhällsutvecklingen. 
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Frustrationer och strategier 
• Upprörd över hur rörigt det många gånger är på webbplatser. Vill att det ska gå 

snabbt att hitta vad han söker. 
• Vill inte bli överraskad av vad som sker på skärmen. Vill känna igen sig. 
• Blir trött på långa sökresultat, särskilt irriterad av att man på många webbplatser 

får dubbletter i sökresultaten. 
• Terminologin. Missförstår ibland vad som menas. Både datortermer och 

myndighetsspråk. 
• Många steg i tjänster. Vill ha kort interaktion. 
• Ibland känner Hans att det är svårt att hålla uppe precisionen med muspekaren. 

Därför kunde många klickytor vara större, särskilt menyer och sökfält. 

Behov 
• Få sållad information och snabbt hitta översiktlig information, men vill ha 

möjlighet att få mer detaljerad information om regler eller olika alternativ. 
• Vill känna igen sig. Orkar inte leta runt. Vill enkelt och snabbt han hitta det han 

söker. 
• Få tydliga bekräftelser är otroligt viktigt, gärna också på papper. Vill veta när 

något är utfört. 
• Utskriftsvänliga versioner för att slippa läsa från skärm. 
• Enkla steg-för-steg beskrivningar av hur man ska gå till väga. 
• Få termer förklarade. 
• Få information där det oviktiga är bortgallrat och snabbt hitta översiktlig 

information, men vill ha möjlighet att få mer detaljerad information om regler 
eller olika alternativ som erbjuds. [3] 

Datoranvändning i gruppen äldre 
Få identifierar sig som äldre. De är inte ålder utan vilka tidigare erfarenheter man har 
som ofta avgör. Många yngre äldre har erfarenhet av datorer från sitt arbete och därmed 
vana att använda mus och tangentbord. De som ser sämre efterfrågar tydlighet i form 
av större text och symboler. Stelhet och skakningar kan leda till en försämrad 
fingerfärdighet vilket kan ge behov av större klickbara ytor i till exempel menyer. 

Källor 
Om ingen källa anges är uppgifterna hämtade från de intervjuer som genomförts med 
personer mellan 63 och 78 år. Civilstånd, boendeort, sysselsättning och intressen är 
uppdiktade. 

[1] Intervju med SeniorNet. 

[2] SIFO (2002). ”E-government, om inställningen till att använda Internet i kontakt 
med kommuner, landsting och myndigheter”. 
http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2002/pdf/egovernment.pdf (040708) 
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[3] Statskontoret (2003b). "Användning och omdömen - Internetanvändare om den 
offentliga sektorns webbplatser hösten 2003". 2003:30. 

http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2002/pdf/egovernment.pdf


Bilaga 14 
Enkätfrågor till domänexperter 

Värt att notera 
• Användarporträtten är arbetsmaterial och bör därför inte spridas vidare. Du får 

gärna ta del av samtliga fyra användarporträtt och rapporten när de är klara. De 
färdiga porträtten kan förhoppningsvis användas för spridning. 
Användargrupperna som deltagit i studien är seniorer/äldre, dyslektiker och 
synskadade. 

• Användarporträtten finns mer utförligt beskrivna i varsitt samlingsdokument. 
Denna version är ett utdrag därifrån och innehåller därför inte all insamlad data. 

• Då användarporträtten är baserade på 4 till 6 intervjuer per användargrupp kan 
de inte ge en fullständig bild över variationer inom grupperna. De ger endast en 
inblick i hur gruppen kan uppleva situationen. Detta anges givetvis i samband 
presentationen av dem. 

• Tänkta mottagare av porträtten är tjänsteutvecklare och beställare av offentliga e-
tjänster. 

• Den inledande delen med namn, yrke, boendeort och fritidssysselsättning är 
påhittad. All övrig information om Internetanvändning och myndighetskontakt 
är baserad på intervjuer med personer från användargruppen. 

• Fotografierna har ingenting med intervjupersonerna att göra. 

Frågor jag önskar få svar på: 
Alla åsikter är av värde. Motivera gärna dina svar. 

1. Upplever du innehållet som korrekt? 
2. Anser du innehållet vara trovärdigt? 
3. Är det något viktigt som saknas? 
4. Hur pass representativt anser du användarporträttet vara? 
5. Vad anser du om presentationsformen (A4) och omfattningen? 

 
Tack på förhand! Dina synpunkter är till stor nytta för min och Statskontorets 
studie. 
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Bilaga 15 
Diskussionsfrågor till fokusgrupp 

Diskussionsfrågor 
1. På vilket sätt skulle användarporträtt komplettera ert nuvarande arbete med 

målgrupper?   
2. I vilka användningssituationer eller i vilket skede i ett projekt tror ni att ni skulle 

ha nytta av att använda användarporträtt? 
3. Vilka roller i er organisation skulle ha nytta av användarporträtt? I så fall när? 
4. Är det något i innehållet som känns överflödigt? Varför då?  
5. Är det något i innehållet som saknas eller behöver fördjupas? Varför då? 
6. Lista vad ni tror är de tre främsta styrkorna respektive svagheterna med att 

använda användarporträtt? 

Observatörsprotokoll 
• Fungerar användarporträtten som kommunikativa redskap? När kan de 

användas, vad bör man tänka på, etc? 
• Går porträtten att kombinera med existerande arbetsmetoder inom 

organisationen? 
• Bidrar porträtten till ökad objektivitet? 
• ”Bengt tycker” vs. ”våra användare tycker” vs. ”jag tycker”  
• Ger porträtten nya insikter, kunskaper för gruppen? Uppstår några ”a-ha 

upplevelser”? 
• Tar man porträtten på allvar? Känns de trovärdiga? 
• Gör gruppen antagande om porträtten utöver vad som står i beskrivningarna? 
• Använder deltagarna namnen på användarporträtten? 
• Hur tror man att porträtten kan komplettera riktlinjer för tillgänglighet? 
• Kan prioriteringar ske mellan porträtten? 
• Något som saknas, vad vill man veta mer om, vilka grupper vill man veta mer om 

utöver de framtagna. 
• Utformningen av porträtten 

o Presentationsform 
o Språkligt 
o Omfattning 
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