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Tack… 
Vi är två studenter som har haft äran att under några hektiska veckor fått samarbeta med 

företaget Helmia AB. Ett företag som mycket väl lever upp till sitt goda rykte och med en 

ambition att bibehålla sin inarbetade image. 

 

I vårt arbete med att göra den här uppsatsen möjlig vill vi passa på att rikta ett speciellt tack till 

Helmia och vår kontaktperson; Stefan Mattsson. Stefan har genom sitt engagemang och 

kunnande gett oss insikter och synvinklar på problem som hjälpt oss komma vidare och utvecklas 

i vårt arbete. Han har varit till mötesgående och ställt upp för att svara på våra frågor och 

funderingar.  

 

Ett stort tack till vår handledare Hilmar Heitsch som visat ett stort och brinnande intresse för att 

vi skulle göra en bra uppsats. Han har visat sig vara en handledare utöver det vanliga, som gett 

oss mycket feedback i våra funderingar och teorier. 

 

Vi vill också tacka Pelle på Steffensen Grafisk Byrå i Karlstad för råd och tips om hur vi skulle 

hitta material till vår uppsats. Tack också för korrekturläsning och en sista touche. 

 

Ni är alla GULD värda!  

 

För framtida referenser, lämnar vi våra varmaste rekommendationer, 

 

 

Marianne & Åsa 
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Sammanfattning 

””Mediet är budskapet”, därför att det är mediet som formar och kontrollerar granskningen av och 

formen för mänskliga kontakter och handlingar”  

Marshall McLuhan (refererad i Ek, 2006) 

 

Kunder i dagens samhälle är mer aktiva i sin köpprocess gällande informationssök inför ett köp. 

En allt vanligare källa att använda sig av är Internet. Kunden önskar ha all information om 

produkten innan ett köpval görs. Det handlar om att skapa sig en egen bild av produkten och att 

själv utvärdera dess egenskaper. Vilket ställer höga krav på företagen som informationsgivare när 

de kommunicerar med kunder via hemsidan.  

 

Vår uppsats handlar om att undersöka vilka målgrupper företagets hemsida når ut till och sedan 

utgå från dem när hemsidan designas. Vi valde att samarbeta med Helmia AB som behövde hjälp 

med kundselektering inför framställandet av en ny hemsida.  

 

I vår studie har vi använt oss av en enkät bestående av både kvantitativa och kvalitativa frågor för 

att på detta sätt kunna tydliggöra och tolka kundernas beteendemönster. Vi har tagit hänsyn till 

respondenternas åsikter gällande en webbsidas uppbyggnad och utformning samt vilken 

information som ansågs betydelsefull för hemsidan. Resultatet sammanställdes i olika personas. 

Personas bygger på en sammanställning av fiktiva personer som representerar kunder i 

målgruppen. De olika personas rangordnades efter köpkraft och användande av Internet, vilket 

resulterade i sex personas som är olika viktiga när hemsidan designas.   

 

Vår slutsats i studien är att för att skapa en bra hemsida är det viktigt att företaget förstår vidden 

av Internet som ett marknadsföringsverktyg. Målet är att sätta sig in i kundens situation och 

problematik och utifrån det formge en sajt som är enkel, skapar nyfikenhet och får besökaren att 

stanna kvar på den. Om inte företaget engagerar sig i hemsidan, varför skall då kunderna 

spendera tid på den? 
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1. Inledning 

Målsättningen med vår C-uppsats var att tillsammans med ett företag genomföra en 

undersökning som skapade utbyte för båda parter. Intresseområdet för oss var att lära mer om 

konsumentbeteende och utifrån det få mer kunskap om hur man arbetar med kunder. Vi valde 

att samarbeta med Helmia Bil AB för att hjälpa dem att få en mer kundanpassad hemsida – ett 

mycket intressant uppdrag.  

 

Skälet till att vi valde Helmia som uppdragsgivare är att vi ser bilbranschen som en intressant 

bransch där kunder och kundlojalitet har en stark påverkningsfaktor för företagets utveckling. 

Helmia ansåg sig att vara i behov av att utveckla sin hemsida och vi såg en möjlighet att bidra 

med vårt kunnande, genom att praktisera de teoretiska kunskaper vi tillägnat oss. 

 

Vi anser att ett företags hemsida blir en alltmer viktig del i företagets profilering och att kunder 

idag ofta använder sig av ett företags hemsida som en första kontakt. Helmia är ett starkt 

varumärke som många känner till och har någon form av relation till. Företagets image omfattar 

bland annat kundernas åsikt om dess service. Hemsidan utgör en del av servicen då den är en 

informationskälla samt ett verktyg för kunden att boka tid för service av bilen. Målet är därför att 

den skall hålla hög kvalitet och ge ett välkomnande bemötande.  

1.1 Helmia AB 

Helmia Bil AB är återförsäljare för Volvo och Renault i Värmland. Företaget är ett familjeföretag 

som drivs genom moderbolaget Helmia AB. Det innefattas även av lastbilsförsäljning och 

bensinstationer. I anslutning till deras anläggning i Torsby finns även en ICA affär.  

Helmia Bils affärsidé är (Helmia Bil AB): 

 

”Helmia Bil skall, bland bilkunder, vara Värmlands mest eftertraktade företag inom bilförsäljning 

samt försäljning av bilrelaterade produkter och tjänster”. 

 

Helmia Lastbilar AB är återförsäljare för Volvo lastbilar och bussar med säte i Sunne, och drivs 

genom moderbolaget Helmia AB. Deras verksamhet inriktar sig på försäljning och service av 

lastbilar, bussar, släpvagnar och kranar med tillhörande tjänster som reservdelsförsäljning, 

finansiering och försäkringsförmedling.  
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Helmia Lastbilars affärsidé är (Helmia Lastbilar AB): 

 

”Helmia Lastbilar skall bland kunder vara det bästa alternativet avseende försäljning av lastbilar, 

bussar, kranar och släpvagnar samt service och reservdelar genom att leverera rätt produkt i rätt tid 

och till rätt pris. Det förutsätter att varje medarbetare får rätt resurser att göra ett förstklassigt 

jobb.” 

 

Helmia har ett brett utbud som sträcker sig över en mängd olika kundgrupper. Det finns 

nybilsköpare, kunder som är i behov av service och reparation av bilen eller lastbilen, biltillbehör 

och reservdels kunder, bensinkunder, begagnat bil köpare och potentiella kunder som är i 

bilköpartankar men som ännu inte bestämt vilken bil eller märke de skall välja. Det ställer höga 

krav på att Helmias hemsida innehåller information om vad Helmia kan erbjuda samtidigt som 

den måste väcka kunders intresse och övertala dem att göra ett personligt besök på en av Helmias 

många anläggningar.  

 

Helmia har försäljningsställen i Karlstad, Arvika, Årjäng, Sunne, Torsby, Hagfors, Karlskoga och 

Filipstad. Serviceanläggningar för lastbilar finns i Karlskoga, Hagfors, Sunne och Arvika. 

1.2 Syf te   

Syftet med uppsatsen är att kartlägga Helmias kunder, för att utifrån det material som samlas in 

skapa såkallade personas. Syftet är också att urskilja vilka faktorer som är viktiga för de olika 

kundgrupperna i samband med användning av Helmias hemsida och hur de helst vill att den skall 

utformas. 

 

Personas är en metod som används för att beskriva målgrupper. Från ett urval personer som 

ingår i målgruppen skapas personas, som är karikatyrer eller till viss del påhittade 

personbeskrivningar, som beskriver beteendemönstret hos företagets olika målgrupper. 

1.3 Fråges täl ln ingar   

Vi har utgått ifrån några delfrågor i undersökningen som hjälper oss att strukturera upp vårt 

arbete och utifrån dessa frågeställningar har vi utformat vår enkät. 

 

• Vilka är Helmias kunder? 
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• Vilka är kunderna som använder sig av Helmias hemsida?  

• Vilka personas finns i Helmias målgrupp? 

• Vilken information önskar personas att hitta på hemsidan? 

• Hur tycker personas att hemsidan skall se ut? 

• Vilka personas är viktiga för utformningen av Helmias hemsida? 

1.4 Dispos i t ion 

Kapitel 1 börjar med en inledning till uppsatsen och en presentation av Helmia AB. Vidare följer 

uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Kapitel 2 innehåller den teoretiska referensram i vilken analysen av det insamlade materialet 

kommer förankras.  

Kapitel 3 utgör uppsatsens metoddel. Kapitlet redogör för den forskningsteoretiska ansatsen, 

beskriver operationaliseringen av undersökningen i övrigt samt Personasmetoden. 

Kapitel 4 presenterar det insamlade materialet under rubrikerna Bakgrundsvariabler och Personas. 

Den första visar resultatet av frågor som behandlar bakgrundsvariabler såsom kön och 

bostadsort. Den senare presenterar de personas som vi har skapat från de enkätsvar som 

undersökningen gav. 

Kapitel 5 är en diskussion av det i kapitel fyra presenterade resultatet mot den teoretiska 

referensramen som finns i kapitel två.  

Kapitel 6 visar de slutsatser vi kommer fram till som följd av diskussionen och ger förslag till 

vidare undersökningar. 
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2. Teori 

I detta kapitel finns de teorier som har använts till att förankra den insamlade empirin i 

verkligheten.  Det som tas upp är köpprocessen, sajtbaserad marknadsföring, användning av 

Internet i marknadsföring, vilka faktorer som skapar en bra hemsida samt navigering på 

hemsidor. 

2.1 Köpproc esser 

För sajtbaserad marknadsföring krävs att information tillhandahålls på ett sådant sätt att 

besökande konsumenter med olika kulturella och sociala bakgrunder kan påverkas på en och 

samma sajt. Olika konsumenter har också olika förkunskaper och referensramar utifrån hur man 

använder sig av webben. Då man utvecklar en hemsida kan det vara bra att erbjuda 

informationen och navigeringshjälpen genom att anpassa de till olika användare i målgruppen.  

Alternativt kan man basera hemsidan på en traditionell köpprocessmodell, det kan vara ett bra 

underlag för att relatera sajt tekniken och olika kommunikationsmål i en köpprocess.  

Om man tittar generellt på hur kunder går till väga i sin köpprocess, till exempel när de skall köpa 

en ny bil, består den av flera steg (Peter & Olson, 2005).  

• Signal uppstår. 

• Ett behov uppstår och man blir intresserad av att köpa en ny bil.  

• Information samlas in via olika former av kanaler, såsom Internet, Facktidningar, Tv, 

Dagstidningar, Bilhallar och Personlig kontakt med en säljare etc. 

• Utvärdering av olika alternativ. Detta är givetvis beroende på köpkraft, det vill säga hur 

mycket pengar som finns att tillgå och vad användningsområdet för bilen är. 

• Köpbeslut. Här tas beslut om eventuellt köp av det aktuella objektet. 

• Efterköpskänslor. När sedan bilen/produkten är köpt, söker man bekräftelse i sitt val, 

genom en efterevaluering, eftersom man vill ha bekräftelse på att man har gjort rätt val. 

 

Ett köpbeslut kan påverkas av flera personer. Vid nästan alla köp, förutom vid rena återköp och 

vaneköp, är det mer än en person involverad i ett köpbeslut. Det kan handla om en partner, 

tonåring eller en vän. Man brukar tala om en Köpbeslutsgrupp (Burde & Paulsson, 1994). Om ett 

hushåll skall köpa en ny bil, diskmaskin, TV eller andra så kallade konsumentkapitalvaror, då är 

oftast hela familjen inblandad. Grupper kan givetvis även sträcka sig utanför familjen. 
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Det uppstår då olika roller vid köpet. Man brukar tala om (Peter & Olson, 2005): 

1 Initiativtagare:    Den, eller de, som upplever behovet och söker en lösning på det. 

2 Påverkare: Alla de som kan påverka köpet.  

3 Beslutsfattare: Den som fattar beslut om köpet skall göras eller inte. 

4 Inköpare: Den som gör själva inköpet, eller beställer produkten eller tjänsten. 

5 Användare: Den eller de som skall använda/konsumera produkten eller tjänsten. 

2.2 Saj tbaserad marknads fö ring  

”A lot of times, clients don’t understand what goes into building a site. They think it’s like putting 

together a Power Point presentation”  

Erin Byrne, TPS Media Group, New York 

2.2.1 Internetanvändning i köpbeslutsprocessen 

En hemsida kan användas som en initierande fas i kundernas köpbeslutsprocess (Berthon et al. 

1996, refererad i Dahlén 2001). Internet ger kunder möjligheten att själv välja om de skall ta 

kontakt med ett företag direkt eller via deras hemsida (Hoffman och Novak 1996, refererad i 

Dahlén 2001). Att välja det senare ger kunderna bättre kontroll över vilken information det 

önskas ta del utav och om de vidare önskar interagera med företaget. Det är alltså kunderna som 

avgör vilka hemsidor som anses värda att spendera tid på, men det är upp till företaget att skapa 

en hemsida som lockar kunder (Berthon et al. 1996, refererad i Dahlén 2001).  

 

En bra hemsida kan leda kunderna från att vara surfare till att bli näthandlare eller kund i 

företagets butik. Många kunder använder sig också av hemsidan för att undersöka vilka produkter 

företaget erbjuder och till vilka priser (Sinha 2000, refererad i Dahlén 2001). Det har samband 

med utvecklingen av konsumentkulturen, som går mot mer aktiva och kunniga kunder som själva 

tar initiativ och engageras i handlandet. Det betyder vidare att kunderna i högre grad tar sig tid att 

leta information och jämföra produkter innan de gör ett köp. Och det på kortare tid än vad det 

gjorde tidigare.  

 

De företag som då attraherar kunder är de som gör det enkelt för kunden att just hitta 

information och kunna jämföra produkter. Prahalad och Ramaswamy (2000, refererad i Dahlén 

2001) poängterar det när de säger att den numera i högre grad omfattande dialogen kunderna har 
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med företagen inte längre styrs av företagen utan av kunderna. Kunderna är inte längre nöjda 

med att vara publik, de vill inta scenen och dra i trådarna. 

2.2.2 Internet som stöd i Marknadskommunikationen  

De senaste årens utveckling inom IT har inneburit nya möjligheter att marknadsföra sig för 

företagen. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att en fungerande hemsida är en otrolig 

resurs och den nya informationsteknologin skapar nya tillfällen till en kostnadseffektiv 

marknadsföring. Internet ger ett bra stöd för reklam eftersom sajter kan tillhandahålla mer och 

träffsäkrare information om varor och tjänsters egenskaper eller säljfördelar än de mer 

traditionella reklammedierna såsom TV och tidningar. De ser att den nya teknologin ger 

mottagaren större möjligheter att påverka sin aktivitet. Det skapar möjligheten att ha ett 

ömsesidigt informationsutbyte, det som vi vanligen kallar ”kommunikation”. Det vill säga att det 

skapas en tvåvägskommunikation som bygger på att tillhandahålla och överföra information 

mellan parterna. Företaget bör således se hemsidan som ett instrument i 

kommunikationsteknologi snarare än informationsteknologi. Det bör skapas en sajt där 

kommunicerande gränssnitt står i centrum1. Kunden får därigenom tillgång till ett större utbud av 

produkter och tjänster.  

 

Det allra vanligaste sättet att börja använda sig av Internet i marknadsföringssyfte är att publicera 

företagsinformation i form av text och bilder på den egna sajten, en så kallad opersonlig 

kommunikation (Echeverri & Edvardsson, 2002). Det är fortfarande vanligt att sajter har ett stort 

överskott på information, det finns ett hav av rubriker, länkar, annonser, figurer och bilder. 

Echeverri och Edvardsson menar att det skapar ett överskott där sajtbesökaren får svårt att hitta 

rätt och användaren får informationen på ett mer osystematiskt sätt. Det gör att informationen 

kommer användaren tillhanda utan logisk följd. Kunden överlämnas att själv skapa sig en mening 

i sajten, vilket betyder att rubriker och texter inte kommer besökaren tillhanda i den ordning det 

var avsett för. Att analysera användarnas associationsbanor och den information som analysen 

skall mynna ut i fungerar som input och är en väl investerad tid inför skapandet av sajtdesign. 

Hemsidan skall ses i ett större sammanhang och utgöra en del av företagets 

marknadskommunikation. I marknadsföring ingår även Mun-till-Mun-effekten av att kunderna 

får ett positivt intryck av sajten, då den gärna rekommenderas till likasinnade. 

                                                
1 Med termen ”gränssnitt” menas det område där människa möter maskin; ofta en kommunicerande layout och 
teknologi som hjälper människan att interagera med maskinen (bankomat, datorskärm, tangentbord, 
mobiltelefondisplay etc.). (Echeverri, P & Edvardsson B, 2002) 
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Det är dock inte alltid som människan har lika lätt att ta till sig ny teknologi som skaparna önskar. 

Än så länge utgör också överföringshastigheten av information en begränsning. Fler och fler får 

idag tillgång till snabbare uppkoppling. Många som bor på landsbygden har fortfarande bara 

tillgång till modem, detta för att telefonkablarna inte har kapacitet att överföra signaler via ADSL. 

 

Anledningen till att det idag blir mer och mer viktigt att ha en fungerande hemsida skapad efter 

kundernas önskemål, är att köpprocessen hos många målgrupper idag har ändrats (Ekberg, 2002). 

Ekberg menar att informationen till konsumenterna idag är viktigare än någonsin. 

Konsumenterna letar fakta och på en bra hemsida blir din information tillgänglig 7 dagar i veckan 

i 24 timmar om dygnet. Han menar också på att informationen som sprids via hemsidan är gratis 

och att webbplatsen kan förstärka företagets budskap. Besökarna presenteras för företaget och 

det leder till ökad varumärkeskännedom. Detta gör att det är oerhört viktigt att leva tillsammans 

med sin hemsida och göra kontinuerliga uppdateringar. 

 

2.2.3 Vad krävs för att skapa en hemsida som kunderna återkommer till? 

”Content is King.”  

       Engelskt ordspråk, källa okänd, refererad i Bergström et al. (2001) 

 

Citatet säger med andra ord att det krävs att hemsidan har ett kraftfullt, överraskande innehåll om 

den skall uppmärksammas av kunden. Vad är då innehåll? Innehållet handlar om vad 

bildskärmens verbala och visuella element fylls med för betydelse (Bergström et al., 2001). 

Bergström et al. anser att hemsidans innehåll bör innehålla följande begrepp: 

 

Avgränsning   

Det måste göras avgränsningar i hur mycket information som skall vara med och vad som 

inte skall vara med. Det gäller att den som gör manus till sidan kommunicerar det mest 

intressanta för läsaren för att få den att stanna kvar. 

 

Relevans  

Det man berättar om eller argumenterar för måste vara motiverat eller meningsfullt. Man 

skall ställa sig frågan; Vad har betydelse för vårt mål, vad har det inte? 
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Delaktighet 

Delaktighet är A och O från besökaren. En förutsättning för kommunikation är att skapa ett 

intresse hos besökaren. Man kan hävda att besökaren ”gör” halva eller mer av sajtens 

innehåll. Väcker inte sidan intresset hos besökaren spelar det ingen roll vad den innehåller. 

Det krävs att en sida skapas utifrån rätt förutsättningar som utnyttjas på rätt sätt och med rätt 

interaktivitet i förhållande till användaren. I webbsammanhang är budskapet och strukturen 

extra intressanta.  

 

Budskap 

Budskapet styr det fortsatta utformandet av framställandet på en hemsida. Innehållet kan vara 

mer eller mindre tydligt. Det kräver ibland att man belyser budskapet. En vanlig indelning för 

budskap är: 

– Informativa, mer rationellt och faktabaserat budskap. Ofta konkret, en vara eller tjänst med 

särskilda egenskaper, såsom laboratorietester eller en nyhet såsom en ny teknik på bil.  

�Transformativa, bygger på känslosinnet och syftar till det emotionella för att skapa en 

positiv känsloupplevelse. Särskilt bra vid långsiktig marknadsföring, när du skall förstärka ett 

företags profil eller förändra en attityd hos en grupp. 

 

Dessa två olika budskap styr hur strukturen, funktionen och designen på sajten skall 

utformas. 

 

Struktur  

Med struktur avses mönster och uppbyggnad i materialet. Det kan vara enkelt och 

lättöverskådligt eller svårmanövrerat. Besökaren skall inte stanna vid startsidan utan lockas att 

leta sig vidare, klicka sig längre in bland sidor och länkar.  Ett bra sätt för att komma fram till 

en ändamålsenlig struktur är att göra ett flödesschema. En skiss över hur besökaren kan 

vägledas genom sajtens sidor. Strukturen måste givetvis vara lättbegriplig. 
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2.2.4 Navigering 

”Navigare necesse est (det är nödvändigt att segla)”, sa de gamla romarna (Ekberg, 2002).  

 

Det är viktigt att segla eller surfa eller navigera. En bra uppbyggd, lättnavigerad sajt är en 

förutsättning. Genom navigeringen gör en besökare sina val. Skall jag segla hit eller dit? 

 

Ekberg (2002), menar att  

”När det kommer en besökare till din webbplats så letar han/hon efter ett skäl att stanna. Nätet är 

ett stressat ställe och om du inte direkt ger skäl att stanna genom att vädja till din besökares vilja att 

ha mer så sticker de. Om du låter dina besökare vänta för länge – sticker de vidare. Om du förvirrar 

dem så sticker de vidare. Om du har för långa meningar och för mycket ordmassa – så sticker de. 

Om din webbplats är tråkig så sticker de. Om de inte hittar vägar till det de kom för att läsa eller ta 

reda på så sticker de också. Din Webbsida har det tungt”.  

 

Som webbdesigner måste man vara medveten om att syftet med ett enkelt gränssnitt är att snabbt 

underlätta sändarens budskap att nå besökaren. Målet ligger ofta ett klick vidare. 

 

God överblick 

Det främsta kravet till enkel navigering är tydlighet (Englund & Guldbrand, 2004). Det gäller att 

enkelt och klart visa innehållet. Ett effektivt sätt är att skapa en karta eller en meny över 

innehållet. Besökaren uppskattar en sökfunktion. Speciellt om innehållet är vitt. Det är viktigt att 

logotyp och färger är enhetliga och att besökaren aldrig blir förvirrad över vart den befinner sig. 

Skapa enhetliga knappar, som är lätta att förstå, helst i en linjär struktur. Det vill säga att 

besökaren kan ta sig från nästa eller föregående sida. Visa vart besökaren befinner sig. Kunden 

kan komma in på sidan via en länk eller sökning, till exempel via Blocket, och behöver då 

upplysas tydligt om vart hon hamnat.   

 

Animeringar är kraftfulla signalement som kan användas för att fånga användarens 

uppmärksamhet. De skall ha till syfte att vägleda kunden vidare i sajten. De får absolut inte ta 

överhand. När en sajt designas handlar det om att bygga upp en hemsida som ett begreppsträd, 

vars målsättning är att skapa ett grenverk som blir allt mer utvecklat. Det för att skapa ett intresse 

och göra kunden mer intresserad, ge lite information för att de skall vilja klicka sig vidare. Olika 

människors begreppsträd ser ut på olika sätt beroende på förkunskaper. Det är viktigt att utgå 
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ifrån målgruppens kunskap, och göra det enkelt att hitta det man söker genom olika 

sökfunktioner. Det räcker alltså inte att ”lägga ut” sin information. Den behöver sorteras, 

grupperas och bli åtkomlig i passande doser på ett meningsfullt och lättförståligt sätt (Argonova 

Systems, 2007). 

 

Webbproducerande företaget Argonova Systems (Argonova Systems, 2007) menar vidare ”att 

hemsidor (såväl nya som gamla) tjänar på att man ofta uppdaterar innehållet. Både människor och sökmotorer är 

extra intresserade av hemsidor med färskt innehåll – de menar därför att hemsidan måste hållas färsk!”. Alla 

företag har kärnvärden som behöver lyftas fram på ett intuitivt och nyttigt sätt via deras hemsidor 

och därför är det vikigt att man syns för rätt målgrupp. Det kan göras genom att bland annat 

skräddarsy tjänster. Som webbproducent anser Argonova Systems att det är det visuella intrycket 

av en produkt eller tjänst som kan vara det avgörande för om en kund väljer den eller inte. Med 

stark konkurrens, ökar även kundernas krav av att snabbt kunna se det de söker och snabbt fatta 

ett köpbeslut. 
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3. Metod 
I detta kapitel finns en beskrivning av den forskningsmetod som valdes för undersökningen samt 

hur undersökningen genomfördes. Sedan följer en beskrivning av hur vi gick tillväga för att 

analysera det insamlade materialet med Personasmetoden. Problem och reflektioner i samband 

med undersökningen tas upp samt en redogörelse för undersökningens reliabilitet och validitet.  

3.1 Insaml ingsmetod fö r empi ri  

Det finns två sätt att gå tillväga när man gör en undersökning. Det ena är induktion och det andra 

är deduktion, den första bygger på empiri och den andra på logik (Thurén, 2002). Induktion 

baseras på kvantifierbar empiri, att generella slutsatser kan dras utifrån de individuella 

observationer som finns i materialet. Empirin samlas in ute i ”fälten”. Sedan jämförs 

observationerna, det resoneras och slutsatser görs (Hylland Eriksen, 1999). Det är en nära 

koppling mellan insamlandet av material och bearbetningen av det.  

 

Slutsatser baserade på den induktiva metoden kan sägas vara en sammanfattning av det som har 

observerats eller helt enkelt en generell verklighetsbeskrivning grundad på observerade data 

(Sohlberg & Sohlberg, 2002). Slutsatser som baseras på induktion kan inte helt säkert sägas vara 

riktiga, eftersom dessa bygger på empiriskt material från endast en del av populationen, de kan 

förkastas genom erfarenhet och nya undersökningar (Hylland Eriksen, 1999).   

 
 
 
 
 
Figur 3.1: Induktion. Källa: Egen. 
 

Deduktion, som baseras på logik, börjar med en teoretisk hypotes om det fenomen eller ämne 

som skall undersökas (Sohlberg & Sohlberg, 2002). Sedan går man ”ut på fältet” och samlar in 

material. Materialet analyseras och slutsatserna testas mot hypotesen för att se om hypotesen är 

sann eller falsk. Den logiska slutsatsen betraktas som sann om den är logiskt sammanhängande 

(Thurén, 2002). Det är inte alltid rimligt att anta att den hypotes det utgås ifrån är allmängiltig 

eller fungerar som en universell lag (Sohlberg & Sohlberg, 2002). De ur forskningsmaterialet 

logiskt härledda slutsatserna behöver följande inte nödvändigtvis inträffa i verkligheten, även om 

de logiskt sätt borde göra det. Fördelen med den deduktiva metoden är att den är viktigt för 
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insamlat 
material. 

Slutsatser 
görs om 
empirin. 

Insamling av 
empiri ”ute  
på fältet”. 
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forskningen, i synnerhet den kvantitativa som strävar efter allmängiltiga slutsatser. Även om de 

logiska slutsatserna inte helt och fullt skulle överensstämma med verkligheten är det fortfarande 

ett steg på rätt väg mot sanningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: Deduktion. Källa: Egen. 
  

Vi valde att använda oss av den induktiva metoden då vi inte hade någon uppfattning om vilka 

Helmias kunder är eller hur de agerar innan vi började med undersökningen. Först kartlades 

kunderna genom insamling av empiri, sedan analyserades materialet och vi kunde göra slutsatser. 

Först då var det möjligt för oss att se vilka kunderna är. 

3.2 Forskningsmetod 

Det finns två övergripande ansatser att välja på när metod för undersökningen väljs, den 

kvantitativa och den kvalitativa.  

 

Holme och Solvang beskriver den kvantitativa ansatsen som att den berör det som är 

kvantifierbart och kan mätas i siffror, samt att den går på bredden och har många 

undersökningsenheter (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa ansatsens fördel är att den kan 

spegla variationen som finns bland personerna som ingår i undersökningen samt att den kan ge 

information om det gemensamma och representativa bland dem. Om det önskas ge en ytlig 

beskrivning av hur verkligheten ser ut på det undersökta området används denna ansats. I 

analysen är det vanligt att utföra en statistisk analys av de samband och orsakssammanhang som 

finns i det insamlade materialet. Materialet i en kvantitativ undersökning inhämtas oftast genom 

att dela ut enkäter till de personer som ingår i målgruppen. Enkätfrågorna utformas efter syfte 

och frågeställningar för att täcka ämnet eller området som undersöks. Enkäten är standardiserad 

och ger forskaren kontroll på vilket material som samlas in då alla respondenter får samma frågor 

och svarsalternativ, och insamlingen sker på ett systematisk och strukturerad sätt. 
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Syftet med vår undersökning var att skapa olika personprofiler som representerar Helmias olika 

kundgrupper. Det krävde att vi intervjuade ett stort antal respondenter för att upptäcka 

variationerna mellan kundgrupperna, för att se vilka av de olika personas som utgör den största 

målgruppen. Vi var intresserade av att kartlägga åsikterna till många av kunderna, inte endast ett 

fåtal. Det är inte nödvändigt att göra en kvantitativ undersökning när Personas används utan man 

kan välja att göra djupintervjuer och på så sätt få en rik beskrivning av personerna (Calabria, 

2004). I många fall är det nog att intervjua 10 personer för att upptäcka beteendemönster. Om 

man å andra sidan samtidigt önskar få en bredare bild av hur många kunder som har gemensam 

uppfattning om vissa frågor, kan det löna sig att använda den kvantitativa metoden. Hur många 

intervjuer som genomförs i sådana fall beror på efter hur många intervjuer som man börjar kunna 

urskilja trender i det insamlade materialet. Den kvantitativa metoden var lämplig att använda för 

att den gav möjlighet att analysera kunderna på ett jämförande underlag. Metoden innebär att 

information samlas in på samma sätt för alla undersökningsenheter. Med enkäter blev det möjligt 

att se samband mellan de olika frågorna och gruppera kunderna i personas.  

 

Nackdelen med att använda den kvantitativa metoden är att det inte ges spelrum åt 

respondenterna att lägga till personliga åsikter och information utöver de svarsalternativ som 

finns. Analysen av det kvantitativa materialet ger inte heller upphov till en total förståelse utan 

endast en begränsad förklaring av fenomenet eller ämnet som undersöks (Holme & Solvang, 

1997). För att försöka kringgå nackdelarna med den kvantitativa metoden valde vi att i så hög 

grad som möjligt utforma enkäten kvalitativt. Vi önskade få fram kundernas personliga 

karaktärsdrag samt inblick i deras värld för att skapa personas och ansåg det lämpligt att kunderna 

i vissa frågor kunde fylla i egna svar.  

 

Den kvalitativa ansatsen kan ge djupare insikt i respondenternas beteendemönster (Holme & 

Solvang, 1997), än vad de standardiserade svaren man får i en kvantitativ undersökning gör. Den 

kvalitativa ansatsen har till egenskap att den är öppen och flexibel, i motsats till den strukturerade 

och oflexibla kvantitativa ansatsen. Insamlandet av material om ett ämne eller ett fenomen som 

undersöks kvalitativt, sker med djupintervjuer eller deltagande observation. Forskaren försöker i 

detta fall komma så nära respondentens syn på verkligheten som möjligt, genom att sätta sig in i 

respondentens värld och tankar. Sättet på vilket forskaren kan uppnå detta, är genom att ställa 

frågor om vad respondenten tänker, tycker och gör (om det ämne eller område som undersöks) 

och för varje svar ställa ytterligare en fråga, i syfte att närma sig kärnan till varför respondenten 
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tänker, tycker och agerar på ett visst sätt. Det uttömmande frågesättet gör att forskaren kan 

beskriva, tolka och förstå bakgrunden till den intervjuades agerande, både under intervjun 

(datainsamlingen) och efter intervjun. Den tolkande och förklarande ansatsen är själva syftet med 

den kvalitativa forskningsmetoden, och innebär alltså att forskaren söker ge en helhetssyn genom 

att på ett objektivt sätt tolka och förklara verkligheten utifrån hur respondenten uppfattar den. 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det är svårt, och många gånger omöjligt, ätt 

härleda generaliserbara slutsatser från empirin, då denna endast speglar verkligheten som den ser 

ut enligt ett fåtal personer. 

 

Våra kvalitativa frågor i enkäten var inte avsedda att ge djupa och uttömmande svar utan var ett 

försök att få inblick i de intervjuades vanor ifråga om deras användning av Internet och Helmias 

anläggningar. I och med att vi använde båda metoderna blev det möjligt att både ge en precis 

beskrivning av enkätsvaren i form av siffror, samtidigt som de kvalitativt utformade frågorna 

gjorde det möjligt att förstå hur respondenterna agerar. Echeverri och Edvardsson (2002) anser 

att kvalitativa metoder som ”tänk-högt-metoden” är mycket användbara när man skall kartlägga 

en webbsidas användare. I de kvalitativa frågorna ser man då deras associationsbanor när de 

berättar hur de använder en sida. I vårt fall handlar det inte om associationsbanor utan om bland 

annat hur de använder Internet och vilka bilrelaterade webbsidor de besöker. Vi ansåg således att 

det var lämpligt att respondenterna själva skulle berätta om sina vanor. I motsatt fall, om vi hade 

använt oss av standardiserade kryssfrågor, hade det varit enkelt för de intervjuade att bara snabbt 

kryssa av utan att tänka sig för innan.  

 

Nackdelen med att använda enkäter, framför rent kvalitativa intervjuer, är att även om vissa 

frågor var kvalitativa var de inte djupa nog till att täcka in respondenternas fullständiga 

beteendemönster. Även i de kvalitativa frågorna uppnåddes endast en ytlig insikt i deras 

beteende. Om vi å andra sidan hade använt bara kvalitativa intervjuer hade vi endast kunnat 

intervjua ett fåtal kunder och inte undersökt hur många och vilka kunder som besökte Helmias 

anläggningar utifrån de olika bakgrundsvariabler som fanns med i enkäten. De kvalitativa 

frågorna hade ändå ett värde i och med att vi hade möjlighet att tolka svaren. Då de inte var 

kryssfrågor utan svar skrivet med ord kunde vi förstå respondenternas åsikter på ett djupare plan. 

Vi anser på bakgrund av detta att vi genom användning av båda metoderna har kunnat utnyttja 

fördelar från båda och samtidigt kringgått vissa av deras svagheter.  
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3.3 Vad är Pers onas? 

För att underlätta för Helmia och göra det lättare att förstå hur deras kundgrupper ser ut 

användes en metod som heter personas, på inrådan från Helmias anlitade webbyrå. Metoden 

används ofta i sammanhang när webbsajter utvecklas till att passa karaktärsdragen hos 

individerna i målgruppen (Cooper & Reimann, 2003). Syftet med personas är att få användarna 

att bli mer delaktiga i utveckling av den nya produkt som skall designas. Det med utgångspunkten 

att underlätta för designskaparna vid utvecklingen av den nya kundvänligare hemsidan för att de 

skall förstå kundernas egentliga behov. Metoden vänder sig i huvudsak till mjukvarudesign och är 

introducerat som ett designverktyg. Personas skall medföra en slags berättelse som beskriver 

användarna i deras liv. Deras kunskaper, attityd till teknik, miljö och mål skall ge designers en 

inblick i deras vardag. 

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi endast skapar en virtuell bild av de olika målgrupperna. 

Vi kommer endast ha tillgång till användarnas behov och deras livssituation, inte till dem som 

enskilda individer med individuella tankar och idéer. Det primära syftet är alltså att användarna 

får en produkt som är framtagen för deras behov, och att de personas som skapas också kan 

användas för träning, kommunikation och vid förankring av beslut om produktutveckling. 

 

Olsen (2004) menar att fördelen med att skapa personas är att projektgruppen som är involverade 

i att skapa en ny hemsida lättare skall kunna sätta sig in i målgruppens behov. Det hjälper 

samtidigt utvecklingsteamet att filtrera bort enstaka önskemål för att kunna koncentrera sig till 

helheten. Designgruppen får i stället fokus på beteendemönster som är generella för en större del 

av användargruppen, samtidigt som användarna fortfarande ses som individer. Vidare får 

projektgruppen en klar bild av vilken specifik målgrupp som deras produkt avses för och vilken 

systemet inte designas för.  

 

Metodens grundare, Alan Cooper, samt andra förespråkare visar på en mängd olika situationer 

där personas kan vara till hjälp: 

• Ta fram behov och förväntade beteenden (Cooper & Reimann, 2003). 

• Kommunikativt redskap för intressenter, utvecklare och andra designers. Att 

kommunicera runt personas skapar förutsättningar för att tala samma språk, dels en 

naturlig användarcentrering i alla steg i designprocessen (Cooper & Reimann, 2003, 

Grudin & Pruitt, 2002). 
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• Skapa konsensus och en gemensam förståelse i projektgruppen (Cooper & Reimann, 

2003). 

• Engagera utvecklingsteamet. Grudin och Pruitt (2002) menar att personas är lättare att ta 

till sig än traditionella scenarios, vilka kan vara opersonliga och oengagerande. 

3.4 Utformning  av  enkäten 

Helmia och deras webbyrå försåg oss med en del av de variabler som skulle kunna ge beskrivande 

kundprofiler. Vi lade även in egna variabler på vilka frågor som skulle vara intressanta. Helmias 

önskemål var att de inte ville att kunderna skulle relatera till deras nuvarande hemsida i enkäten. 

Det för att de ville ha in nya friska idéer och inte bli låsta i gamla invanda mönster. Vi ansåg med 

utgångspunkt från deras resonemang att det var ett klokt beslut. Hade vi baserat enkätfrågorna på 

deras nuvarande hemsida hade alla svar relaterats till den. 

 

Kundprofilerna skulle beskriva kundernas bakgrund och intressen för att levandegöra kunderna 

och skapa en bild av de olika persontyperna. Profilerna skulle också innehålla information om 

kundernas Internetvana, och deras åsikt om vilken information som borde finnas på Helmias 

hemsida, för att de som kunder skulle vara intresserade och ha nytta av att använda den. På 

bakgrund av dessa variabler uppnås kunskap om vad som styr de intervjuades beteende när de 

agerar som kund hos Helmia. Det kan ge Helmia bättre möjlighet att tillmötesgå och uppfylla 

deras behov. Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga nr 1. 

 

Enkäten utformades i enkätprogrammet Query and Report för att få en snygg layout. Det är 

egentligen ett program avsett för enkäter som besvaras via Internet, men har också funktionen att 

enkäten kan besvaras skriftligen och att forskaren lägger in svaren i efterhand. Vi valde att 

använda oss av det senare i undersökningen. Då utkastet till enkäten var klart skickades enkäten 

ut till webbyrån, vår kontaktperson på Helmia och vår handledare för synpunkter och för 

försäkran om att alla nödvändiga frågor hade kommit med. Enkäten reviderades och var redo att 

användas. 

3.5 Urval  av respondenter   

Syftet med uppsatsen var att kartlägga Helmias kunder, inte endast de kunder som faktiskt 

använder sig av deras hemsida. Att lägga ut enkäten på hemsidan var därför inte intressant. 

Nackdelen med att göra en undersökning på nätet är också risken att de som svarar endast är de 
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kunder som är missnöjda och ser enkäten som ett tillfälle att visa det. För att täcka in de olika 

kundgrupperna, valde vi tillvägagångssättet att intervjua kunder på flera av Helmias anläggningar. 

Det gjorde att vi kom i direkt kontakt med kunderna, med möjlighet att notera också deras övriga 

synpunkter. Intervjuerna gjordes på det sätt att vi både läste upp frågorna och noterade svaren, så 

att det blev så lite besvär som möjligt för kunden. Under intervjuerna var vi öppna för vad 

kunden hade att berätta men som inte var direkt knutet till våra enkätfrågor. Det var viktigt för 

att vi skulle kunna förstå vad som rörde sig i deras värld och det gav dessutom ytterligare 

information att använda i personasbeskrivningarna. Att vi lyssnade verkade också inspirera 

kunderna att berätta mer om sina tankar och åsikter. Efter intervjun mottog den intervjuade en 

Tialott som tack för hjälpen med åsikter till vad som kan förbättra hemsidan. Tialotten nämndes 

inte innan intervjun utan vi ville att kunderna av egen vilja skulle delta i undersökningen. De 

anläggningar som valdes för intervjuer var Karlstad, Karlskoga, Sunne, Torsby och Arvika, då det 

är de fem största av Helmias sju anläggningar.  

3.6 Genomförande av in te rv juer 

Intervjuandet ägde rum både förmiddag och eftermiddag på varje anläggning. Anledningen var 

för att täcka in de olika kundgrupperna, det ansågs troligt att inte alla kunder besöker Helmia på 

de samma tiderna. Med de resurser som fanns att tillgå och med hänsyn på det tidsintervall som 

var avsatt för uppsatsens arbete, ansåg vi att en omfattning upp mot 150-200 respondenter borde 

vara nog för att ge en statistisk bra bild av kundgrupperna. Tyvärr fanns det oförutsedda hinder i 

vägen för intervjuandet2, vilket medförde att det inte var så många kunder på anläggningarna de 

dagar vi hade avsatt till intervjuer. Antalet intervjuade blev slutligen 103 personer.  

 

De intervjuade var alla de kunder som besökte anläggningarna och som vi hade möjlighet att 

intervjua. Det var inte alla kunder vi kunde intervjua eftersom vi båda vid flera tillfällen var 

upptagna med att intervjua andra kunder. Av de tillfrågade kunderna var det endast fyra kunder 

som tackade nej till att delta i undersökningen, beroende på att de hade dåligt med tid.  

                                                
2 Anläggningen i Torsby skulle ha ett jubileum på helgen samma vecka som vi intervjuade i Torsby och Sunne, 
med jubileumspriser på bilar och biltillbehör. Anläggningen i Sunne körde sina bilar till Torsby för att sälja dem 
där under jubiléet. Det medförde att kunderna väntade med att besöka anläggningarna tills helgen och det var 
nästan inga kunder att intervjua. Lastbilsverkstaden i Arvika var under utbyggnad så de tog inte emot kunder 
under den dagen vi besökte anläggningen. Personalen ringde dock in några kunder för att vi skulle få några i vår 
enkätundersökning. 
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3.7 Utformandet av pers onas 

För att konstruera en fiktiv persona valde vi att använda oss av Cooper- och Reimanns (2003) 5-

stegs modelleringsfas av personas. Stegen användes i vårt analysarbete för att skapa de personas, 

målgrupper av respondenter, vi har mött i vårt forskningsarbete.  

 

1. Revidera personashypotesen 

I detta steg listas samtliga observerade beteendevariabler (Cooper & Reimann, 2003). 

Dessa jämförs med de antaganden som görs i personashypotesen. Personashypotesen 

revideras, samt behov av ytterligare datainsamling identifieras.  

 

I detta steg är våra observerade beteendevariabler de variabler enkäten bestod av. Vi 

utgick inte från någon hypotes om vilka personas som kunde tänkas finnas bland Helmias 

kunder.  

 

2. Insamlat intervjumaterial matchas med beteendevariabler 

Varje beteendevariabel representeras av en skala. Exempel på en beteendevariabel kan 

vara serviceinriktad - prisinriktad (Cooper & Reimann, 2003). Varje person som 

intervjuas har en egen profil. Vi använder oss av korstabeller för att se samband mellan de 

olika variablerna i enkäten och utifrån det grupperas individerna i kundprofiler som har 

samma inbördes karaktäristika drag. Enkäterna analyseras och sammanställs också 

manuellt av oss i vissa frågor då det gör det enklare att få en bra översikt i vissa fall. Vi 

upptäckte under analyserandet och kategoriserandet att enkätsvaren redan naturligt hade 

delat in respondenterna i grupper. Det visade sig att de intervjuade svarade ungefär lika 

inom yrkesgrupperna. Det var därför enkelt att utgå från yrket när vi skulle göra personas 

eftersom de redan hade personifierat sig i materialet.  

 

Det innebar en sammanslagning av: 

a. yrkesområde 1 och 2 till persona 1  

b. yrkesområde 3 och 4 till persona 2 

c. yrkesområde 5 och 6 till persona 3 

d. yrkesområde 7, 8 och 9 till persona 4 (yngre personer) och persona 5 (äldre 

personer). 
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Pensionärer och studenter blev persona 6 respektive 7. En av de intervjuade var arbetslös. 

Den personen infogade vi i persona 2 efter dennes tidigare arbete, då personen endast 

hade varit arbetslös en kort tid. En föräldraledig fanns också bland de intervjuade och 

klassades till persona 3 enligt dennes arbete eftersom personen under ledigheten hade 

tillsvidareanställning. 

 

3. Typiska egenskaper och relevanta mål sätts upp för varje personas 

Dessa egenskaper och mål tas från data som samlats in. De allra flesta mål är av typen 

slutmål, som anger vad en persona vill ha ut av ett system, i detta fall Helmias hemsida. I 

vissa fall kan det vara relevant att ange någon form av upplevelsemål (Goodwin, 2001), 

som beskriver personens åsikt av användarvänligheten och vilken information de 

förväntar sig att hitta på Helmias hemsida. Vi väljer att inte använda oss av livsmål, då 

våra personas inte är av det uttömmande slaget utan vi använder oss av enstaka påhittade 

detaljer som tillförs för att göra personan mer levande, men det får inte ta överhand. En 

påhittad detalj är att personan får ett namn som sedan används till att referera till 

personan (Cooper & Reimann, 2003).  

 

4. En berättelse skapas kring varje persona 

Berättelsen om den enskilda personan skall binda ihop hans eller hennes egenskaper och 

mål, åsikter och vanor, och ge en målande beskrivning enligt Goodwin (2001). Berättelsen 

kring varje persona ger en påhittad karikatyr baserad på alla de personer vars enkätsvar 

kan sammanställas till en person. Personan är påhittad i så mått att enkätsvaren med 

bakgrundsvariablerna utgör grunden för personan, men berättelsen som binder ihop 

enkätens variabler är fiktiv. Goodwin anger 1-2 sidor som ett lämpligt mått i en sådan 

berättelse. För att levandegöra personas väljs också ett fotografi ut som visar en bild av 

personan (Cooper & Reimann, 2003). Fotona vi har använt har ingen verklig anknytning 

till de intervjuade. En beskrivning av personan behöver inte nödvändigtvis vara fyllig utan 

den kan modifieras utan att det påverkar dess syfte (Calabria, 2004). Det beror på vilken 

forskningsmetod som används i undersökningen. 

 

5. Personas prioriteras genom fördelning i personastyper  

Cooper och Reimann (2003) listar sex olika personastyper, som i huvudsak även antagits 

av andra på området (Olsen 2004). 
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Primära personan - Den person som hemsidan i huvudsak designas för, som därmed 

har högst prioritet. Cooper och Reimann menar att det bara kan finnas en primär person 

för ett gränssnitt.  

 

Sekundära personas – Använder också systemet och tillfredsställs om den primära 

personans krav uppfylls. Den sekundära personan har en andra karaktäristika än den 

primära personan och lite annorlunda krav, vilka borde uppfyllas om det inte hindrar den 

primära personans användning av systemet. 

 

Kompletterande personas – Personas som blir nöjda med det primära gränssnittet. Vi 

valde att inte utgå från hemsidan som den ser ut för nuvarande och hade inga frågor 

angående den. De kompletterande personas klassificerar vi i detta fall som de som inte i 

vanliga fall använder sig av bilrelaterade webbsidor men som söker information på nätet 

när de skall köpa en ny bil. 

 

Kundpersonas – Behandlas som sekundära personas, men som ibland kan vara primära 

personas för exempelvis ett administrativt gränssnitt. 

 

Berörda personas – Använder inte systemet ofta, blir dock påverkade av någon annan 

personas användning av systemet. Mannen, kvinnan eller barnet söker upp informationen 

och informerar den andra personen.  

 

Negativa personas – De personas är inte systemet avsett att designas för. Det kan vara 

personas som inte är intresserade av att hitta information på hemsidan och som idag inte 

använder sig av Internet över huvudtaget eller har ambitionen av att börja göra det. Den 

målgruppen är inte intressant utifrån skapandet av hemsidan. 

 

3.8 Kategoris ering  av y rken i  y rkesområden en l ig t SSYK-koder 

Enkätfrågan om respondenternas yrke var utformat kvalitativt, de tillfrågade svarade med den 

yrkestitel de har. Under behandlingen av svaren sorterade vi svaren utifrån vilket yrkesområde 

deras yrke tillhör. Yrkeskategorierna vi använde oss av kodas enligt SSYK – Standard För Svensk 
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Yrkesklassificering. Klassificeringen är hierarkiskt uppbyggd utifrån ”dels typ av arbete, dvs. den 

uppsättning uppgifter och göromål som utförs eller som skall utföras av en person, dels de 

kvalifikationer som normalt krävs för att utföra detta arbete” (SCB, 2005). Den består av nio 

yrkesområden samt militärt arbete. Varje yrkesområde är hierarkiskt uppbyggt med en fyrasiffrig 

kod för varje yrke, där den första siffran hänvisar till yrkesområdet. Klassificeringen är i huvudsak 

urvalsbaserad, endast företag och organisationer med minst 500 anställda lämnar yrkesuppgifter.  

 

Yrkesområdena är (SCB, 2005): 

1. Ledningsarbete 

2. Arbete som kräver teoretisk specialkompetens 

3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 

4. Kontors- och kundservicearbete 

5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 

6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogbruk och fiske 

7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 

8. Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 

9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning  

0. Militärt arbete 

 

Arbetet var för oss att hitta yrkeskoden för varje yrke som fanns med i enkätmaterialet och 

sortera respondenternas svar utifrån det. Se bilaga nummer 2 för vilka yrken som ingår i de olika 

yrkeskategorierna. Företag med en anställd och egenföretagare ingår för närvarande inte i 

klassificeringen. Vi valde att klassificera dessa under yrkesområde 1 då vi anser att 

egenföretagande kräver ledningsarbete och medför ett stort ansvar. Studenter, pensionärer, 

arbetslösa och föräldralediga valde vi att klassificera för sig för att enklare kunna utläsa personas. 

3.9 Kr it ik av Pers onas 

När man skapar personas och buntar ihop målgrupperna utifrån det insamlade 

forskningsmaterialet skapar man en fiktiv person. Den beskriver personas beteende i vardagen, vi 

ser deras vana att använda sig av webbdesignade program och deras intresse för att få en 

utveckling av dessa. Behoven beskrivs endast ur ett grupperspektiv. Vad vi däremot inte ser är 

Den enskilda individens enskilda idéer och individuella tankar. Den skapade fiktiva personan är 

dessutom bara en konstruktion vilket innebär att det är svårt att testa det nya designade systemet 
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på den primära målgruppen som produkten skapas för. Hur vet designskaparen att det har 

skapats ett verktyg för att passa den primära målgruppen? 

 

Det finns ingen verklig person som kan identifiera sig till hundra procent med en påhittad 

version. En personas är ingen aktiv person och kan därför inte delta aktivt i utvecklingen med 

sina idéer och tankar. Kan det vara så att marknadskommunikationen mellan imagen och 

profileringen kan bilda ett för stort gap så att webbdesignern och målgruppen inte förstår 

varandra?  

 

Cooper och Reimann (2003) menar att det lätt kan bli en överanvändning av de skapade 

personas. Det kan efter denna ganska omfattade studie kännas lockande att återanvända dessa 

personas i flera projekt. Det kan fungera i vissa fall, man skall dock komma ihåg att dessa 

personas är skapade utifrån behov och mål som tillhör ett specifikt projekt. 

 

Vi kunde i stället ha använt oss av Lewis och Lewis (1997, refererad i Echeverri & Edvardsson, 

2002) identifiering av kunders Internetbeteende för att bestämma målgrupper. En traditionell 

metod som vanligtvis används inom ämnet marknadsföring. De likställde i en undersökning 

följande målgrupper för att skapa en karaktärisering av olika användartyper: 

 

• Direkta informationssökare: Denna målgrupp visar ansatser till att ha en större 

kunskap av sajter och olika sökmotorer. De är mer fokuserade i sitt sökande och hittar 

lättare vad de söker. 

• Icke-direkta informationssökare: Dessa benämns ofta som nätsurfare och använder sig 

av ett osystematiskt sätt att söka på och denna typ av användare är ofta mer ovana och 

klickar oftare än andra på reklamrutor.  

• Direkta köpare: Dessa köpare är på nätet för ett speciellt mål. För denna grupp är 

webbsajter såsom Blocket eller Bytbil en viktig sökmotor, där de också slussas vidare till 

de aktuella säljobjekten, såväl företag som privatpersoners produkter. 

• Fyndjagare: Den här gruppen av användares främsta mål är att hitta förmånliga 

erbjudanden, gratisprover eller extrema rabatter. 

• Underhållssökare: Användare som surfar runt för nöjes skull. Deltar gärna i 

frågesporter eller tävlingar av olika slag. 
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Vår uppfattning är att personas, utifrån de önskemål och den uppgift vi antagit, är det bästa sättet 

att hjälpa att Helmia att bestämma deras målgrupp på hemsidan. Personas är ett utmärkt sätt att 

presentera de olika målgrupperna för dem som inte är lika insatta i källmaterialet såsom Helmias 

ledning. Det hjälper även webbyrån att med hänsyn till olika personas designa den nya sajten. De 

får genom användning av Personasmetoden en mer övergripande syn av hur Helmias målgrupper 

tänker och tycker. Det ger en mer levande bild av kunderna som personer.  

3.10 Insaml ing  av  l i t te ra tur 

För att tillgodogöra oss information om teorin och övriga kunskaper har vi letat böcker i 

biblioteket samt letat efter artiklar på Internet. Vi har även haft möten med Helmias anlitade 

webbdesigner, vår kontaktperson på Helmia och även flera lärare på Karlstads Universitet inom 

områdena Företagsekonomi och Arbetsvetenskap. 

3.11 Rel iabi l i te t  

För att en undersökning skall ha hög reliabilitet krävs att den är genomförd på ett sådant sätt att 

en annan person som genomför samma undersökning vid ett annat tillfälle kommer fram till 

samma resultat (Thurén, 2002). Vår undersökning bygger på empiriskt material som samlades in 

vid tillfälligt valda dagar och slumpen avgjorde vilka kunder som besökte anläggningarna de 

dagarna vi intervjuade. Det betyder att en person som genomförde samma undersökning 

troligtvis inte skulle intervjua samma personer. Sålunda skulle kanske ett något annorlunda 

resultat uppnås statistiskt sett. Vi anser dock att undersökningen skulle ge samma resultat 

angående de personas materialet gav. Vidare anser vi att en annan person skulle komma fram till 

samma resultat som oss med en analys baserat på samma empiriska material.  

 

Vi anser att vår undersökning visar på de typiska kundgrupperna och deras personlighetsdrag. 

Metoden som användes, Personas, tar utgångspunkt i att man endast intervjuer ett fåtal personer, 

och att man ändå får fram de typiska dragen för den population man undersöker. Urvalet i vår 

undersökning är stort i förhållande till Personasmetodens krav, och vi anser att urvalet ger en bra 

bild av kunderna. Syftet med Personasmetoden är som tidigare nämnt inte att statistiskt säga 

något om populationen utan beskriva de personas som ingår i den. Den statistik vi visar på i 

uppsatsen visar endast på fördelningen i urvalet och de tendenser som kan tänkas finnas i 

populationen, men vi gör inga statistiskt allmänna slutsatser baserade på materialet gällande 

populationen. Vi anser att vår undersökning har hög reliabilitet. 
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3.12 Val id i te t 

Validitet innebär att man har undersökt det man från början hade för avsikt att undersöka, att 

man har mätt det man skulle mäta (Thurén, 2002). Med det avses att den genomförda 

undersökningen är relevant med hänsyn till dess syfte och frågeställningar. Vi anser att 

operationaliseringen gav ett material som var relevant för analysen och gav svar på de frågor 

Helmia önskade hjälp med.  

 

Undersökningen kunde ha fått högre validitet om den gjordes som en kvalitativ studie eller som 

tidsstudier. En kvalitativ studie hade gett mer information om varje intervjuperson och följande 

bättre insikt i vad som styr deras beteende. Tidsstudier hade ytterligare gett information om 

kundernas verkliga användning av hemsidan. Vilken information de i nuläget anser borde finnas 

på Helmias hemsida, i jämförelse med vad de i verkligheten skulle ha använt sig av, kunde ha gett 

inte enbart information om vad det är värt att lägga ner tid på att lägga ut på hemsidan, men 

också gett en bild av hemsidans användarvänlighet.  

 

Vår bedömning är att utifrån de frågor vi ställde var det väldigt svårt för kunden att erinra sig om 

hur de använde Internet och vilka hemsidor de besökt. De relaterade gärna till bilbaserade 

hemsidor. Vår fundering utifrån det är att vi kanske borde ha haft flervalsfrågor också på dessa 

frågor. Det kunde kanske ha varit till hjälp för kunden om han eller hon såg namnet på de olika 

webbplatserna. Om flervalsfrågor hade använts, i stället för kvalitativa frågor, alternativt att 

respondenterna haft möjlighet att i lugn och ro titta igenom frågorna, kunde kanske en bättre 

användarbild ha skapats och därigenom en högre validitet på undersökningen.
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4. Resultat av enkätstudien 

I kapitlet presenteras först resultatet av enkätens frågor om bakgrundsvariabler och sedan de 

personas vi skapade utifrån det insamlade materialet. 

4.1 Resul tat  av  enkätf råg or  om bakgrundsvariabl er 

Nedan presenteras resultatet av enkätfrågorna om bakgrundsvariabler.  

 

Könsfördelningen 

Könsfördelningen i 

enkätmaterialet visar att flest 

män deltog i undersökningen. 

Enkäten besvarades av 103 

personer och av dessa var 73 

män och 30 kvinnor.  

 

Figur 4.1: Könsfö rde ln in g. Källa: Egen. 

 

Åldersfördelning 

Åldersfördelningen i 

urvalet visar att det var 

stor spridning i de 

intervjuades ålder. Flest 

personer befann sig i 

åldersgruppen 26-35 år. 

Personer under 25 år samt 

personer över 66 år var de 

minst frekventerade 

åldersgrupperna. Figur 4.2: Ålder s förde lning . Källa: Egen. 
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Utbildning 

Diagram 4.3 visar att flerparten av 

de intervjuade, 54.5 % av urvalet, 

hade gymnasieutbildning eller det 

som tidigare kallades Folkskola. 

Högskole- eller 

universitetsutbildning hade 32 % 

av urvalet och 

grundskoleutbildning hade 13.6 % 

av de intervjuade. 

Figur 4.3: Utbil dnin g . Källa: Egen. 

 

Yrkesområden 

Yrkesområde/ yrke Antal respondenter 
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogbruk och fiske, yrkesomr.6 1 
Arbetslös 1 
Föräldraledig 1 
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning, yrkesomr.9 2 
Kontors- och kundservicearbete, yrkesomr.4 5 
Student 5 
Ledningsarbete, yrkesomr.1 6 
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper, 
yrkesomr.3 6 
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete, yrkesomr.5 14 
Pensionär 14 
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens, yrkesomr.2 15 
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning, yrkesomr.7 15 
Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete med mer, yrkesomr.8 18 

 

Figur 4.4: Yrkes förde ln in g. Källa: Egen. 

 

De intervjuades yrken klassificerades enligt SSYK som beskrivit i kapitel 3.6 ovan. 

Yrkesspridningen i urvalet kan också studeras i bilaga 2. Yrkesområde 8: ”Process- och 

maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.” representerar flest personer i urvalet med 18 

personer. De nästa yrkesområdena med flest personer är ”Yrkesområde 2: Arbete som kräver 

teoretisk specialkompetens” och ”Yrkesområde 7: Hantverksarbete inom byggverksamhet och 

tillverkning”, med 14 intervjuade i respektive yrkesområde. Yrkesområde 6: ”Arbete inom 

jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske”, ”Arbetslösa” samt ”Föräldralediga” hade det minsta 

antalet personer i sina grupper, endast 1 person i respektive.  
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Inkomstfördelning 

0 5 10 15 20 25 30 35

under 14 000

15 000 - 18 999

19 000 - 22 999

23 000 - 26 999

27 000 - 30 999

över 31 000

Vill inte uppge

Antal personer  
Figur 4.5: Inkomst fö rd e lning. Källa: Egen. 

 

Flerparten av de intervjuade, 29 personer, hade en inkomst mellan 19 000-22 999 kronor i 

månaden före skatt. Under 14 000 kronor i månaden hade 19 respondenter, medan 12 personer 

hade högre inkomst än 31 000 kronor i månaden. Endast 1 tillfrågad önskade inte att uppge sin 

inkomst. 

 

Bostadsort 

Flest personer uppgav att de inte bor 

på några av de orter 

Helmiaanläggningarna fanns utan 

bodde på annan ort. Det var 26 

personer som uppgav det. Det var 

två intervjuade som uppgav att de 

bor i utlandet. 

I Karlstad bor 22 av de intervjuade 

medan minst antal intervjuade bor i 

Sunne, endast 5 personer.  Figur 4.6: Bo stadso rt . Källa: Egen. 

Bilmärke 
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Figuren visar att av de olika bilmärkena äger de flesta av de 

intervjuade en Volvo. Renault var den näst mest ägda bilen 

bland Helmiakunderna.  

 

Figuren visar också att många hade mer än en bil och att 

många ägde bilar av andra märken än Volvo.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7: Bilmärke . Källa: Egen. 

 

 

Volvokort 

Det var inte alla de intervjuade som 

hade Volvokort. De som hade 

Volvokort utgör 59.2 % av urvalet 

medan de som inte hade Volvokort 

utgör 40.8 % av urvalet. 

 

 

Figur 4.8: Vol vokort . Källa: Egen. 

 

Bilmärke Antal personer 
Audi 4 
Chevrolet 2 
Chrysler 1 
Ford 3 
Honda 1 
Hyundai 1 
Mercedes 3 
Mitsubishi 3 
Nissan 5 
Opel 3 
Renault 10 
Saab 4 
Skoda 1 
Toyota 1 
Volkswagen 7 
Volvo 69 
Ingen bil 2 
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Anledning till besök på Helmia 

I figuren visas de anledningar respondenterna angav som 

skäl till att de besökte Helmia den dagen de intervjuades. 

Service på personbilen var den främsta anledningen, 20 

personer angav det som skäl. Det var 17 personer som 

besökte anläggningen i syfte att köpa ny bil.  

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 4.9: Ärende  på  Helm ia . Källa: Egen. 

 

Tidigare besökta avdelningar på Helmia 

Vi frågade även vilka avdelningar de intervjuade hade 

använt sig av tidigare. Många hade varit i bilhallen, 74 

personer, och ännu flera, hela 79 personer, hade handlat i 

butiken. Det var endast 7 personer som inte hade använt 

sig av några av avdelningarna tidigare. De som hade 

använt sig av service för lastvagnar var endast 

chaufförerna. 

Figur 4.10: Tidi gare  bes ökta 

avd e lningar. Källa: Egen.

Anledning Antal personer 
Service PV 20 
Köpa ny bil 17 
Butik 15 
Reservdelar 13 
Annan 12 
Bilhall 11 
Tanka 9 
Däckbyte 7 
Hämta ny bil 3 
Frågor om bilen 2 
Garantiåtgärd 2 
Hyrbil 2 
Service LV 2 
Anställningsintervju 1 
Omlackering 1 
Säljbesök 1 

Tidigare besökt Antal personer 
Butik 79 
Bilhall 74 
Service PV 62 
Plåt/ Lack 39 
5 Direkt 26 
Hyrbilar 25 
Tanka 21 
Service LV 7 
Ingen 7 
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4.2 Personas 

Nedan presenteras de personas vi har utarbetat från enkätstudien. Som tidigare nämnt är 

personas endast fiktiva personer som är utarbetade från det insamlade enkätmaterialet. Fiktiva på 

så sätt att berättelsen som binder ihop svaren från enkätfrågorna är påhittat för att levandegöra 

personas. Personas är en personifiering av ett flertal individer i undersökningen, sammansatt till 

en person för var och en av de grupper som genom enkätsvaren uppvisade samma 

beteendemönster.   

4.2.1 Bengt, 45 år – Företagsledare 

Akademiker 

Det här är Bengt och han är 45 år och arbetar i en ledande 

position på ett medelstort företag i Värmland. Hans befattning 

kräver en högre yrkeskompetens som han i huvudsak införskaffat 

genom studier på universitet eller genom det praktiska livet. Han 

befinner sig i en målgrupp som ofta inhandlar tjänstebil både för 

egen del men också till delar av personalen. Han har utflugna 

barn och lever idag tillsammans med sin fru i Karlstad och ägnar 

sin fritid åt familjen, de utflyttade barnen med barnbarn, teater, 

friluftsliv och golf. Bengt tillhör en köpstark grupp med en 

månadslön med mer än 31 000 kronor i månaden före skatt.  

 

Han använder Internet varje dag både i sitt arbete och privat. Då till att söka information, utföra 

bankärenden, läsa e-post och nyheter, han är ibland ute och surfar för nöjes skull och handlar 

ibland på nätet. Bilrelaterade webbsidor är inte något som används i hög grad, men de sidor 

Bengt besöker är de olika bilmärkenas hemsidor, Blocket och även till viss del motorsportsidor. 

Han experimenterar med Volvocars för att anpassa Volvo efter eget behov, smak och tycke.  

 

När Bengt skall köpa ny bil tar han i första hand kontakta olika bilförsäljare. Han använder också 

Internet och i viss mån även dagstidningar och facktidningar för att söka information.  

 

Bengt är van vid ansvar från sitt arbete och vet att kunskap är avgörande vid beslut. Han tycker 

även att saker skall fungera snabbt och smidigt. Det gör att det är viktigt att själv kunna boka 

service och reparation av bilen på nätet, utan att behöva ta hänsyn till öppettider. Det är viktigt 
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att sajten snabbt ger en översikt över kostnader för service och lagning, priser på reservdelar och 

gärna fastpriser på verkstad.  

 

Bengt anser samtidigt att det är viktigt att ha en personlig kontakt med försäljare och anser därför 

att det är viktigt att samtidigt ha tillgång till kontaktuppgifter till personalen. Han är van vid 

hantering av mycket information och bedömer därför att det är bra med så mycket information 

som möjligt. 

 

För företagets räkning används ibland hyrbilar och det ses som en bra möjlighet att kunna få 

tillgång till lediga alternativ när det gäller hyrbil samt priser. Om Bengt skulle vara i behov av en 

hyrbil är det viktigt att det kan ske snabbt och enkelt och då gärna på webben. Det skulle 

dessutom vara en stor fördel om hyrbilen kan lämnas på annan ort. Bensinpriset är sålunda 

intressant, det är ändock inte något som kommer användas varje gång bilen måste tankas.  

 

Butikserbjudanden anses inte vara intressanta, Bengt anser sig inte ha tid till att söka efter sådan 

information. Informationen om däckförvaring anses direkt onödig. Han anser att det sköts när 

man lämnar in bilen för däckbyte, alternativt har plats i garaget. Fast han tycker ändå att det är 

bra att slippa den hanteringen. 

 

I en hektisk vardag tycker Bengt att det är svårt att få tid till att engagera sig i miljöfrågor. Han 

anser dock att miljöinformation är viktigt, men saknar tid att lägga på det själv. Han tror att hans 

fru sorterar tidningar och tomglas. Det är mest för att döva hans samvete som han anser att det 

borde finnas tillgängligt. Detsamma gäller barnsäkerheten. Eftersom hans barn är utflyttade anser 

han att barnsäkerheten givetvis bör stå med och då som viktig information för dem som har 

småbarn idag. 

 

När Bengt står i begrepp till att köpa en ny bil ser han ingen anledning till att använda sig av 

Helmias hemsida för att läsa om vilka finansieringsmöjligheter som finns. Det främst för att hans 

företag har olika rabattavtal med den personliga säljaren och det tillsammans med de olika 

paketalternativen gör att det är svårt att få en bild av vad bilen skulle kosta. Han anser att det är 

bra att kunna se priset på ny och begagnat utbudet i anläggningen. Foto och information om 

bilens prestanda och skick är ett absolut måste. Inför bilköpet är det bra att kunna läsa om 

serviceavtal och assistans. Det känns seriöst om bilförsäljaren öppet visar vad som omfattas i 
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trygghetsavtalen, även om han själv kanske inte kommer att läsa det så noga. Om det sedan skulle 

inträffa något, bli problem eller man behöver hjälp av något slag skall informationen gå att hitta 

relativt lätt. 

 

Bengt är en van användare av Internet. Hans erfarenhet medför en lång lista med krav för vad 

han anser är kriterierna för att hemsidan skall anses vara bra. Det första intrycket är avgörande, 

det måste finnas en bra layout och den bör vara lättöverskådlig. Den skall vara lättnavigerad och 

innehålla enkla menyer för att kunna söka sig vidare och läsa mer om den informationen som 

söks. Han vill också ha en sökfunktion för snabb navigering och anser att kravet på 

informationen är att den skall vara tydlig och ge omfattande produktinformation och ständigt 

vara uppdaterad.
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4.2.2 Henrik, 30 år – Kommunikatör 

Tjänsteman  

 Det här är Henrik och han är 30 år och har idag ett arbete 

han trivs bra med som kommunikatör på ett företag i 

Karlstad. Han har en kortare akademisk utbildning och gör 

en del resor i jobbet. Han har precis fått en egen tjänstebil 

efter att tidigare fått använda familjens privata bil. Han har 

en fru Elin och två barn, Clara 5 år och Love 2 år. Henrik 

har precis fått löneförhöjning och har idag 23 800 kronor 

före skatt. Hans intressen är främst familjen och hus och 

hem som tar en stor del av hans lediga tid eftersom barnen är 

så små. När han vill koppla av tittar han gärna på 

sportspegeln eller går på en ishockeymatch. När han var 

yngre spelade han gitarr i ett band men nu lyssnar han mest 

på musik och kan i skenet av lägerelden spela några låtar tillsammans med sin fru och sina 

vänner. Semestern tillbringas helst i familjens båt, där de tar kortare turer med tanke på barnens 

ringa ålder. 

 

Henrik använder Internet varje dag, både i sitt arbete och privat. Privat är det främst till 

informationssök, bankärenden och e-post, men också till att läsa nyheter och surfa. Det händer 

även att Henrik någon gång handlar på nätet, chattar och laddar ner musik. Han tittar inte 

speciellt mycket på bilrelaterade sidor, men de som används är Helmia, Blocket och Bytbil. Han 

skulle använda sig av nätet för informationssök om han står i begrepp av att köpa en ny bil och 

då även läsa på Konsumentverkets hemsida för att titta på begagnatbilguiden där man finner 

statistik från Bilprovningen. I första hand skulle han göra ett besök hos de olika bilförsäljarna. Att 

leta bil i de olika dagstidningarna är inte ett primärt alternativ, fast det händer att han då och då 

läser bilannonser även där. 

 

Liksom företagsledaren Bengt anser Henrik att det är viktigt med tillgång på information och det 

är därför viktigt att kunna boka tid för service och lagning på nätet och samtidigt se 

kostnadsförslag på arbetet. Fast pris på verkstad är intressant, detsamma gäller priser på 

reservdelar. Butikserbjudanden, speciellt på dyrare produkter, gärna säsongrelaterat är något som 

han önskar skall finnas på Helmias hemsida. 
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Kontaktinformationen till personalen, särskilt om det är en speciell man söker, anses som viktig 

information som måste vara lättillgänglig och kan gärna personifieras. Informationen om 

däckförvaring är totalt ointressant då han har plats i egna garaget. Finansiering hamnar mitt på 

trädet då Henrik anser att det är bra i fall han står i begrepp att köpa en ny bil.  

 

Eftersom Henrik har två små barn är barnsäkerhet ett tema som han tycker är oerhört viktigt. 

Vad det gäller bilarnas säkerhet och även biltillbehör som ökar säkerheten, såsom barnstolar, 

tillhör även denna kategori. Miljöaspekten är en pik på samvetet och han är väl medveten om att 

det krävs i vårt samhälle. Han anser att det är viktigt att tänka på miljön, han är dock inte 

tillräckligt engagerad till att läsa om det på en bilsida. 

 

När det är dags att köpa en ny bil är priset och bilens prestanda viktigt. Ett foto är inte lika 

nödvändigt om det gäller en ny bil, är däremot bilen begagnad är det avgörande för det fortsatta 

engagemanget. Henrik anser det säkrast att vända sig till bilförsäljaren vid köp av en bil, han eller 

hon har trots allt den kunskap som krävs. Att kunna läsa om service och assistans på hemsidan 

anser Henrik är bra, då främst för att det ger honom en möjlighet att komma förberedd inför ett 

köp.  

 

Henrik är en van användare av Internet. Han har dock inte så många krav till en webbsidas 

användarvänlighet. Han anser att det viktigaste är att sidan är lättöverskådlig och lättnavigerad 

med enkla menyer. Språket och informationen måste dock vara lättförståeligt och tydligt.
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4.2.3 Anna-Karin, 27 år – Undersköterska 

 Service och sälj 

Det här är Anna-Karin 27 år och hon jobbar som 

Undersköterska på Sjukhuset i Torsby. Hon är gift 

med Per, 39 år och väntar tvillingar. De har idag en 

Labrador på 3 år och bor utanför Arvika i en 60-tals 

villa. Hennes inkomst är idag 19 300 kronor, det 

tillkommer även OB när hon arbetar natt. Anna-Karin 

står i begrepp att köpa en ny bil eftersom familjen 

snart kommer utökas och de nu behöver en combi för 

att få plats med en barnvagn och hundbur. De har idag två bilar inom familjen eftersom båda 

makarna pendlar. Per är byggnadsingenjör i Norge och arbetar borta måndag – torsdag varje 

vecka. Anna-Karin har gått vårdgymnasium och använder Internet i stort sett dagligen. Hennes 

främsta intressen är de stundade barnen och hennes familj. Hon umgås mycket med sina 

jämnåriga kompisar och motionerar och sportar normalt flera gånger i veckan. Nu blir det dock 

mest stilla promenader tillsammans med sin make eller någon vän. 

 

Anna-Karin använder Internet i huvudsak privat. Det då det på arbetsplatsen endast är tillåtet att 

använda Internet i tjänsten och det krävs behörighet för att vara ute. Det hon främst använder 

Internet till är att söka information, utföra bankärenden, läsa e-post och surfa. Ibland läser hon 

nyheter och bloggar och någon enstaka gång handlar hon på nätet. Bilrelaterade sajter är inget 

som hon använder sig av, utom när hon undersöker marknaden på Blocket när hon letar en ny 

bil. Helmias hemsida besöker hon endast om det är något särskilt som hon önskar kolla upp. 

Hon tycker däremot att det är bra om det finns möjligt att kunna erbjuda sina kunder att boka 

service och reparation på nätet och samtidigt se kostnadsförslag eller ett fast pris. Anna-Karin är 

mycket intresserad av vad reservdelarna kostar då hon gör lättare lagningar på egen hand. 

 

Anna-Karin anser att en uträkning av finansieringen av en ny bil är värt att undersöka hemma 

innan man besöker handlaren. Hon ser helst att det fungerar ungefär som när man tittar på hus, 

att man ser en totalkostnad inklusive skatt och försäkring. Hon tycker att personlig 

kontaktinformation till personalen är viktigt, ifall hon vill fråga bilmekanikern direkt angående 

bilen.  
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Anna-Karin anser att hon har stor kunskap om miljön och verkar i andan för att den skall bli 

bättre. Hennes ambition är att källsortera all återvinning i hemmet. Därför anser hon att det är 

självklart att det skall finnas med på Helmias hemsida. Barnsäkerhet är också en naturlig del som 

absolut skall finnas med i en framtida webbsida. 

 

Eftersom Anna-Karin och hennes make står i begrepp att köpa en ny bil har de tittat hos 

märkeshandlarna på orten och på nätet. Hon är dock väldigt märkestrogen och spenderar inte 

speciellt mycket tid på att leta runt. Däremot är det viktigt med så mycket information som 

möjligt, det gäller både om hon skall köpa en ny bil eller en begagnad. Hon anser att det skall 

finnas uppgifter om pris, prestanda, skick och foto på bilen. Det är avgörande för om hon är 

intresserad av att undersöka bilen vidare eller ej. 

 

Trygghetsavtal i form av serviceavtal eller assistans är också angeläget för Anna-Karin. Om hon 

skall hyra en bil är det inte så viktigt att kunna boka det på nätet eller att kunna se vilka 

bilmodeller som erbjuds. Däremot är det betydelsefullt att se vad det kostar och få generell 

information, exempelvis om det finns möjlighet att lämna bilen på annan ort, om hon bara skulle 

resa en väg. 

 

Anna-Karin är en van Internetanvändare och tycker webbsidors layout är bra om det är 

lättöverskådligt och lättnavigerat. Det för att det skall bli lättförståligt och ge en tydlig 

information. Hon föredrar enkla menyer med möjlighet att klicka sig vidare för att läsa mer om 

det hon söker, och att det inte finns så mycket text på förstasidan. Hon vill ha ordentlig 

produktinformation i form av priser, färger, modeller, leveranstider och lagerstatus.
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4.2.4 Micke, 29 år –  Snickare 

Hantverkare/grovarbetare yngre 

Micke är 29 år och bor i centrala Karlskoga. Han tycker inte om 

storstäder utan väljer hellre det lugnare livet i en mindre småstad, 

men föredrar ändå att bo centralt. Hans utbildning sträcker sig till 

gymnasium och han arbetar som hantverkare på ett byggföretag. 

Han använder sig av företagsbilen, en ”snickarbil”, i tjänsten. Före 

skatt ligger lönen på 25 000 kronor i månaden och han anser att 

lönen är bra. 

 

Micke lever tillsammans med sin fru Anna och deras två år gamla son Oscar, och de är på väg att 

få sitt andra barn. På fritiden tycker han om att titta på fotboll och ishockey, men också att själv 

hålla sig i form med träning.  Bilar är ett intresseområde. På fritiden tycker han också om att 

spendera tid med Anna och Oscar. 

 

Internet använder Micke varje dag. Han utför bankärenden, läser e-post och nyheter, söker 

information eller helt enkelt surfar runt. Ofta spelar han spel online, det känns häftigt att slåss 

eller köra race mot en verklig person i datorspelen. När han surfar tittar han på bilar och 

annonser. De bilrelaterade webbsidor han besöker är Blocket och Bytbil, men det händer också 

att han letar reservdelar på Biltema eller Mekonomen. Han har inte så många krav på webbsidor, 

förutom att de måste vara lättöverskådliga och lättnavigerade. Navigeringen är bra om det finns 

menyer som enkelt visar vart han skall klicka för att få reda på mer om det han söker. Det som 

står på sidan måste vara tydligt och lättförståeligt. 

 

Då han är en van användare tycker han det låter bra att kunna boka service och reparation på 

nätet. Ofta både lämnar och hämtar han Oscar på dagis, och tycker det vore skönt om han kunde 

få mycket information via hemsidan, så det inte tar så lång tid på Helmia när barnet är med. 

Kostnadsförslag på nätet, priser på reservdelar och fastpris på verkstad önskar han fanns på 

Helmias hemsida. Butikserbjudanden kunde också vara intressant, men inte bensinpriset. Han 

måste ändå tanka, oavsett vad det kostar. Micke anser att det borde finnas information om 

finansieringsmöjligheter på hemsidan. Både så han kan få en överblick och hjälp till att räkna ut 

månadskostnaden för en ny bil innan han bestämmer sig för vilken prisklass den nya bilen skall 

befinna sig i.  
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Kontaktinformation till personalen borde finnas med på sidan. Det är oftare enklare att ringa 

direkt till Helmia än att leta runt på nätet, eller också besöker han Helmias anläggning för att 

prata med rätt person. Med barn i familjen är barnsäkerheten viktig, speciellt tillbehör såsom 

barnstolar. Miljöinformation är det inte så noga med. Han är inte särskilt upptagen av vare sig 

koldioxidutsläpp eller att sortera konservburkar. 

 

Om Micke skulle köpa ny bil skulle han först vända sig till en bilförsäljare för att undersöka vilka 

bilar som finns samt priserna. Han skulle sedan använda sig av Blocket för att se på utbudet och 

jämföra priser. Han skulle även läsa annonser i dagstidningar. Som bilintresserad är annonser 

med en bild av bilen mer lockande, för att själv se modell och färg, men han vill också veta i 

vilket skick bilen är. Annonser och bildpresentationer med teknisk information om bilen får 

högre betyg än de utan och priset måste självklart finnas med. Vart han köper bilen beror på vem 

som erbjuder det förmånligaste köpet. Om han skulle leta bil på Helmia.se är det ett plus om det 

finns information om serviceavtal och vad som ingår i assistansavtal. Han anser att sådana 

faktorer påverkar hans beslut om köp av bil.  

 

Micke tycker om att ha bra översikt när han gör beslut. Vissa faktorer spelar mer roll än andra, 

såsom priset. Om han skulle hyra en bil vill han därför ha reda på vad det kostar, vilka modeller 

som finns att välja på samt generell information. Att bokningen kan göras på nätet är bra, men 

inte livsnödvändigt, det går lika bra att ringa biluthyrningen.  
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4.2.5 Jan-Åke, 52 år – Grävmaskinist 

Hantverkare/grovarbetare äldre 

Jan-Åke, 52 år, arbetar som grävmaskinist. Jan-Åke har förutom 7-

årig grundskola ingen utbildning utan har varit lärling för att lära sig 

sitt arbete som grävmaskinist. Han har ingen utbildning utöver detta. 

Lönen är 22 800 kronor före skatt i månaden. Då det blir en hel del 

övertid brukar det sällan bli under 27 000 i månaden. Privat kör han 

helst Volvo, det har han gjort i alla år. Han tycker det är en pålitlig 

bil och han kan dessutom laga den själv. Men Jan-Åke har inte bara 

en bil, utan 7 stycken. De flesta är Volvo, varav en Amazon, men 

han har också en Ford och en Nissan. Det är roligt att meka och 

skruva på bilarna och det finns alltid något som kan lagas. Han har 

personliga relationer till personalen på Helmia och kan kallas stamkund. Det är därför kul att 

besöka Helmia och prata lite bil med bilförsäljarna i Torsby, som känner till hans bilar och 

intressen.  

 

Jan-Åke och hans fru Monica bor ensamma i en villa i Torsby då barnen flyttade ut för länge 

sedan. Men huset fylls ofta av barnskratt ändå, när barnbarnen, Isak och Oliver, kommer på 

besök. Mycket av deras fritid spenderas tillsammans med barnbarn och familj. De är bara glada 

att Isak och Oliver kommer på besök några timmar i helgen, medan föräldrarna gör sina ärenden. 

Genom sina barnbarn får de också prova på ny teknik och använda Internet. Jan-Åke använder 

aldrig Internet själv, men när barnbarnen, eller också barnen, hjälper honom händer det att han 

tittar på bilar på Blocket. Hans fru är lite duktigare på datorer och kan också hitta information 

om bilar till honom. Hon sköter också vissa av deras bankärenden på nätet. 

 

Andra intressen som upptar Jan-Åke är sport på TV och att gå promenader. Det finns också 

mycket att göra med det egna hemmet och trädgården. Det blir mycket pysslande, även om det är 

mest frun som sköter hushållet, trädgården och blommorna.  

 

Jan-Åke har inte så mycket erfarenhet när det gäller webbsidor och deras layout, men han tycker 

det är bra om det är enkelt att få översikt över sidan. Det får inte vara för plottrigt utan enkla 

menyer och lättförståelig och tydlig information. Helmias hemsida utgör idag inget intresse för 

Jan-Åke. Han använder den aldrig eftersom han tycker det bättre att besöka anläggningen 
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personligen och är då ej hellre ingen flitig Internetanvändare. Han anser ändå att Helmia borde ge 

mycket information på hemsidan till dem som vanligen använder sig av Internet. Boka tid för 

service och reparation på nätet tycker han vore enkelt och smidigt. Han menar ändå att det är 

enklare att ringa eller besöka anläggningen när han har ett ärende. Det blir både mer personligt 

och han får även en pratstund med personalen. Kontaktinformation kan därför vara intressant att 

även ha på hemsidan, så han hittar rätt nummer till rätt person.  

 

För egen del tycker han att kostnadsförslag, fastpris och prislistor på reservdelar är bra, om det är 

något han vill ha reda på kan han få hjälp att titta på nätet. För han tycker det är kul med Internet 

även om han inte kan det så bra.  

 

Bensinpriset är han lite osäker på om borde finnas på hemsidan, det är inte riktigt intressant. 

Bilen skall ändå tankas. Möjligheten att beräkna finansiering av en ny bil på nätet är nog inget han 

kommer att använda sig av, då han inte har planer på att köpa någon helt ny bil. För andra anser 

han däremot att det kan vara en bra funktion.  

 

Miljöfrågor är inget som upptar Jan-Åke. Visst är det viktigt, men inget som han lägger tid på, 

varken i vardagen eller att han kommer att läsa om det på nätet. När det kommer till barnsäkerhet 

låter det däremot annorlunda. Barnbarnen är något av det käraste han har och han vill att de skall 

sitta tryggt och säkert i bilen. Att Helmia kan ge information och upplysning om det till föräldrar 

anser han som ett positivt agerande av Helmia. 

 

Jan-Åke har som nämnt inga planer på att köpa en helt ny bil och tycker därför att frågan om 

vilken information om nya bilar han anser är relevant inte är särskilt intressant. Efter lite 

funderingar kommer han dock fram till att ett foto inte är särskilt viktigt, det är en ny bil det är 

snack om, och den är väl fin från början. Prestanda och pris är å andra sidan bra information. 

Begagnade bilar kan han däremot allt om, och säger att ett foto är en förutsättning för att han 

skall ta kontakt med säljaren. Såtillvida inte priset i förhållande till bilens prestanda och skick 

tyder på att den är ett kap. Pris och prestanda är följande angelägna element på hemsidan. 

 

Service- och assistansavtal tror inte Jan-Åke att han kommer att använda sig av, men han anser 

ändå att det borde finnas med då det kan vara viktigt för andra. 
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Hyrbil är inget han kan föreställa sig att han någonsin kommer att behöva och har svårt för att 

sätta sig in i en situation då han skulle behöva boka en hyrbil. Blir det krångel med en bil har han 

alltid fler bilar. All information som har med hyrbilar att göra är ointressant och ovidkommande 

för hans del. 
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4.2.5 Nils, 68 år – Pensionär 

Pensionär 
Det här är Nils och han är 68 år och pensionär. Han är änkeman. 

Han lever dock tillsammans med en ny kvinna som heter Siv och 

hon är nybliven pensionär. Tillsammans har de fem utflugna barn 

som idag har bildat sig egna familjer och barn. Han har en gedigen 

akademisk utbildning och har efter att ha haft en rad 

framgångsrika år i sin karriär, en hyfsad pension att se fram emot.  

 

Nils har skaplig Internetvana, däremot hans sambo använder inte 

Internet alls. Hans fritidsintressen är familjen, friluftsliv, jakt (speciellt rådjursbock), litteratur, 

sport och sedan delar han Sivs intresse att vara i sommarstugan. Han bor på Hammarö utanför 

Karlstad. Nils använder Internet till att söka information, hålla sig ajour med nyheter, läsa e-post 

och göra bankärenden. Hans intresse för bilar gör att han ibland även söker information om bilar. 

Det senare är oftast för att läsa om något han undrar eller för att kolla priser. Han besöker 

mestadels Blocket ibland även Helmia. Då han inte använder Internet så mycket i vanliga fall är 

han inte intresserad av att använda Helmias hemsida speciellt ofta. 

 

Möjligheten att kunna boka service och lagning är han inte intresserad av, han upplever att det är 

bättre med en personlig kontakt eller att ringa. Då får Nils samtidigt svar på frågor, han vill ha det 

personligt och har relationer till de anställda på Helmia sedan länge. Det skapar också en lojalitet 

mot personalen. Kostnadsförslag och priser på reservdelar samt fast pris på verkstad skulle det 

vara bra, om det finns möjlighet att få. Det ger en bra överblick över ekonomin. Han kan ju 

antagligen leta rätt på informationen själv eller ta hjälp av barn och barnbarn.  

 

Övrig information såsom butikserbjudanden, bensinpris, kontaktinformation, finansiering och 

barnsäkerhet är inget som Nils tror han kommer att använda sig av även om det finns tillgängligt. 

Barnsäkerhet kan ändå finnas med tanke på hans barnbarn. Det är dock inget han själv kommer 

att läsa om utan han utgår från att det sköter hans barn om själva. Miljöinformation anser han 

vara av högre vikt. Han tror inte att han kommer att läsa om det själv, men det kan gott finnas 

med. De källsorterar inte hemma heller vad han vet. 
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När Nils står i begrepp att köpa en ny bil tar han kontakt med bilförsäljaren direkt, ibland efter 

att han först läst bilmärkesbroschyrer eller facktidningar. Han pratar med vänner och tar hjälp av 

barn och barnbarn för att undersöka marknaden på nätet. Det som är vikigt när han köper bil, ny 

eller begagnad, är priset, foto och information om bilens prestanda är inte intressant. Han anser 

inte heller att kunna läsa om serviceavtal och assistans är speciellt intressant.  

 

Nils kan inte ens föreställa sig att han skulle behöva hyra bil i framtiden. Han har ju bil och har 

därför svårt att sätta sig in i den frågan varvid inget som rör hyrbilar är viktigt för honom, vare sig 

det gäller bokning på nätet eller på anläggningen. 

  

Vid användandet av Internet tycker Nils sajten bör vara lättöverskådlig, lättnavigerad och att det 

bör kommuniceras med ett tydligt språk. Det skall vara enkla menyer att utgå ifrån, för att kunna 

klicka sig vidare om det ger ett utökat intresse. Han uttrycker att det inte skall vara för mycket 

text på varje sida. Det bör också finnas en sökfunktion för att underlätta så att det inte tar så lång 

tid att hitta rätt. Han vill dessutom inte ha en massa flashiga bilder och uppskattar om sidan inte 

har för lång uppladdningstid. 
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4.2.6 Sofia, 26 år – Student 

Student 
 Sofia är 26 år och läser på universitetet i Karlstad. Hon bor 

tillsammans med sin pojkvän Jonas lite utanför Torsby, och än så 

länge har de inga barn. Hon tycker inte riktigt det passar med barn nu 

när hon är i slutet av utbildningen och på väg ut på arbetsmarknaden. 

Hennes inkomst är dessutom låg eftersom hon lever på studiemedel. 

Hon har ett deltidsjobb vid sidan om studierna, vilket ökar på 

inkomsten som uppgår till ungefär 8 400 kronor i månaden. Jonas har 

nyss fått fast anställning och tycker inte heller att tiden är inne att få 

barn än.  

 

Sofias intressen är litteratur, såväl kursrelaterat som skönlitterärt. 

Hon försöker hålla sig i form med motion och friluftsliv och drar 

med sig Jonas ut och joggar ett par gånger i veckan. Hon är också 

intresserad av sport i övrigt. Det är några år sedan Sofia flyttade 

hemifrån, men det är fortfarande roligt med inredning av det egna 

hemmet och att pyssla i den lilla trädgården.  

 

Som student finns mycket kursmaterial och information på Internet och hon tycker det är enkelt 

att söka information på nätet. Vanligtvis använder hon Internet varje dag, om inte till skolan så 

till nöje, läsa e-post och utföra bankärenden. Ofta hittar hon även inredningsinspiration när hon 

surfar runt.  

 

Bilar är inte det mest spännande i världen, men just nu letar hon bil och har då besökt Blocket 

och Helmias hemsida. Sofia och Jonas har redan en bil, men den är egentligen Jonas’ och han 

använder den varje dag till jobbet. Hennes föreläsningar är i Karlstad och det skulle vara skönt att 

ha en egen bil när hon pendlar. Först och främst letar hon bil hos de olika bilförsäljarna, men nu 

hade hon varit inne på Helmias hemsida och har sett en bil som kan passa henne. Hon åkte 

därför till Helmia för att se på begagnatutbudet. Det finns inte de stora pengarna att lägga på en 

bil, så det kommer att bli en billigare begagnad. I beskrivningen om bilen hon såg på nätet fanns 

ett foto, lite information om bilen samt prisuppgifter. Alla de tre faktorerna anser hon måste 
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finnas med i en annons, antingen det är på Helmias hemsida eller i en tidning. Det gäller både nya 

och begagnade bilar.  

 

Sofia använder i vanliga fall inte Helmias hemsida, men om hon nu köper en bil tycker hon det 

kan vara smart att information finns på deras hemsida. Hon är van vid att söka information på 

nätet och läser ofta om produkter på nätet innan hon går till affären. Butikserbjudanden är av 

stor vikt då hennes inkomst är låg, likaså kostnadsförslag och pris på reservdelar. Fastpris på 

verkstad är mindre viktigt. Bokning på nätet skulle kännas enkelt och smidigt.  

 

Miljöinformation anser hon är viktigt, men inte intressant. Vad som känns än mer ointressant är 

bensinpriset, däckförvaring, barnsäkerhet och finansiering. Det känns mer som tråkig 

vuxeninformation än något hon har användning av.  

 

Då Sofia aldrig har ägt en bil tidigare känner hon inte så väl till serviceavtal och assistansavtal. 

Vad det innebär önskar hon veta mer om, särskilt servicen. Det känns inte bra att ha liten koll, 

även om Jonas känner till det mesta.  

 

Om hon skulle hyra en bil hade det också känts enkelt att kunna göra på nätet. Hon vill dessutom 

ha så mycket information som möjligt innan hon hyr, så hon vet vad hon får och vad det kostar. 

 

Sofia är en van användare av Internet och hennes preferenser för webbsidor är att de måste ha 

bra layout som är lättöverskådlig och lättnavigerad. Texten och informationen måste vara 

lättförståelig.  
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5. Resonerande kring resultaten 

I kapitel fem diskuteras resultatets starka och svaga sidor. Diskussionen söker förankra resultatet i 

den teori som finns i teorikapitlet och se resultatet ur olika synvinklar. En av avsikterna med 

diskussionen är att skapa en prioriteringsföljd av personas för Helmias anlitade webbyrå att 

använda vid skapandet av den nya hemsidan. 

5.1 Bakgrundsvariabl er 

Under denna rubrik försöker vi diskutera de bakomliggande orsakerna till resultatet av 

enkätfrågorna om bakgrundsvariabler. Före intervjuerna frågade vi anställda på Helmia om hur 

de ansåg att fördelningen av kvinnor och män. Deras uppfattning var då att det var 30/70  i 

fördelning. När vi sedan besökte de olika anläggningarna var fördelningen inte riktigt lika på varje 

ort. Efter de två första intervjutillfällena var procentfördelningen 50/50, detta ändrades dock vid 

de sista intervjudagarna till att sluta på en fördelning likt den de anställda hade antagit.  

 

Vår bedömning är att detta bör iakttas för att kundsegmenteringen inte är den samma på alla 

orter. Ett exempel på detta fick vi från en kvinnlig kund som hade provkört en XC 90 för ett 

eventuellt köp. När bilen skulle återlämnas fick inte kvinnan någon uppmärksamhet från 

personalen förrän mannen kom in i bilhallen, vilket resulterade i att de valde ett konkurrerande 

företag vid köp av ny bil.  

 

Kvinnliga försäljaren i Sunne var väldigt omtyckt. Detta för att kvinnliga kunder lättare kunde 

identifiera sig med en av samma kön. De vågade ställa de dumma frågorna. Vår rekommendation 

är att alla anläggningar bör ha kvinnlig personal för att stäva efter mer jämlik fördelning bland 

könen.  

 

Vi såg inte heller några stora skillnader i om kunderna hade Volvokort eller inte, ca 60 % uppgav 

att de hade Volvokort mot ca 40 % som inte hade det. Kanske bör det skapas en kundkampanj 

för att öka lojaliteten bland de besökande. 

 

Många har i vår enkätundersökning uttryckt att de endast tankar på Helmia och anledningen till 

det är att de anser att priset är bra. Det kanske är något att ta fasta på när man vill hitta nya 
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kunder, att utöka det man redan har. Det är lättare att skapa en ökad kundlojalitet hos de kunder 

som redan finns än att hitta nya kunder (Echeverri & Edvardsson, 2002). 

5.2 Personas  i  prio ri te ts f öl jd  
De personas som skapats spelar olika stor roll för Helmia som användare av deras hemsida. De 

faktorer Helmia borde fokusera på när hemsidan skapas är 

• vem som kommer att använda sig av den 

• i vilken utsträckning de kommer använda den  

• användarnas köpkraft  

Den första faktorn hänvisar till de skapade personas, vem av dessa personas kommer sannolikt 

att använda hemsidan. Den nästa faktorn relateras till hur ofta personerna kommer att använda 

sig av hemsidan och hur mycket av det som finns på hemsidan de kommer att använda sig av. 

Köpkraften spelar roll i och med att användningen av hemsidan kan ge incitament att besöka 

anläggningen, som vidare kan leda till försäljning för Helmia. På bakgrund av dessa faktorer ges 

de skapade personas en prioriteringsordning enligt Modelleringsfasens steg 5 i kapitel 3.6. Vi 

väljer att här endast ta med de personas på prioriteringslistan som vi anser utgör en personas i 

vårt material. 

5.2.1 Den primära personan 
Den primära personan som systemet i huvudsak designas för är den persona som använder 

Internet ofta och är en van användare samtidigt som han eller hon också är intresserad av att 

besöka Helmias hemsida. Köpkraften beaktas också.  

 

Den viktigaste av Helmias Internetanvändare är Bengt, företagsledaren. Han är både en van 

användare av Internet då han använder det varje dag och han har hög inkomst. Som 

företagsledare är han ansvarig för tjänstebilar och kan vara en storkund hos Helmia. 

Det är inte all information Bengt är intresserad av att läsa om på hemsidan. Vissa ämnen är inte 

intressanta alls. Som potentiell storkund och i och med att han är en kund som själv tar initiativ 

till tillrätteläggande av avtal och produkter anser vi ändå att han är den primära personan. 

5.2.2 Den sekundära personan 
Den sekundära personan är också viktig att designa webbsidan för, då han eller hon liknar den 

primära personan.   
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Henrik, kommunikatören, är inte särskilt intresserad av bilar, men har tjänstebil i arbetet och kör 

privat bil som han servar på Helmia. När han står inför köp av ny bil anser han nätet som en bra 

informationskälla även om han föredrar att besöka bilförsäljaren. Han använder Internet varje 

dag i arbetet och även privat i många olika sammanhang. Information anser han liksom Bengt är 

viktig inför beslut och köp och verkar intresserad av att hitta mycket information på Helmias 

hemsida. Köpkraften är inte så mycket lägre än i Bengts fall och Henrik kan bli en värdefull kund 

för Helmia om han köper ny bil hos dem. 

 

Micke, snickaren, är bilintresserad och använder Internet varje dag till bland annat att leta efter 

bilar och reservdelar eller bara för att läsa om bilar. Han köper inte endast biltillbehör hos Helmia 

utan undersöker även den övriga marknaden innan han köper. Han är ändå frekvent kund hos 

Helmia och då han vanligen använder sig av bilrelaterade hemsidor anser han att Helmias 

hemsida kan vara ett värdefullt och informationsrikt verktyg. Mickes lön är lägre än både Bengt 

och Henriks. Som frekvent kund anses han ändå som en sekundär persona. 

5.2.3 Kompletterande personas 
Kompletterande personas är de som inte i vanliga fall använder sig av bilrelaterade webbsidor 

men som söker information på nätet när de skall köpa ny bil. 

 

Anna-Karin, sjuksköterskan, är inte intresserad av bilar även om hon har kunskaper om både 

lagning av bilen och bilmarknaden. Internet är hon en van och flitig användare av och har inga 

problem med att hitta information på nätet om hon behöver det. Hon använder inte några 

bilrelaterade sajter i vanliga fall. När hon skall köpa ny bil anser hon att det kan vara smart att 

undersöka marknaden på nätet. Om Helmias hemsida i sådana fall har mycket och bra 

information är det till stor hjälp och sannolikheten är högre att hon väljer Helmia som sin 

bilförsäljare om de ger ett seriöst och förtroendegivande intryck. 

 

Studenten Sofias kunskaper om bilar är begränsade. Bilar är inget intresse och även om hon 

vanligen använder Internet dagligen händer det mycket sällan att hon läser bilinriktad 

information. Från hennes studier är hon van vid hantering av information och när hon skall köpa 

bil anser hon att hon måste lära sig mer om bilar för att göra ett bra köp. I framtiden kommer 

hon nog inte använda sig av Helmias hemsida mer än hon har gjort hittills. Hon anser den ändå 

ha ett visst värde för personer som vill ha information. Även om Sofia inte visar större intresse 

för företagets hemsida i dagsläget betyder inte det att hon helt säkert inte kommer använda den i 
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framtiden. Hon står i begrepp att köpa en begagnad bil då hennes inkomst inte tillåter en helt ny 

bil. Som färdigutbildad ändras hennes livssituation och om Helmia sköter om henne som 

potentiell kund eller kund nu, kan det visa sig lönsamt i framtiden.  

5.2.4 Berörda personas 
Berörda personas är de som själva inte använder Helmias hemsida ofta, som antingen får hjälp av 

andra att använda den eller blir berörda av att andra använder den. 

 

Nils som är pensionär må vara gammal, men han vet hur han använder Internet. Det är däremot 

inte så mycket han anser är intressant att spendera tid på att läsa på nätet. Helmias hemsida 

hamnar i denna kategori. Han har varit inne på den tidigare när det är något han undrat över. Det 

är fortfarande bättre att gå direkt till Helmia då han anser det mer givande att prata med en fysisk 

person. Nils tror inte han kommer använda sidan mer i framtiden även om den förbättras. Viss 

information tycker han ändå den borde innehålla. 

5.2.5 Negativa personas 
Negativa personas är de som inte anser Helmias hemsida som intressant att använda då de inte 

använder Internet eller bilwebbsidor själva.  

 

Jan-Åke, grävmaskinist, använder vanligen inte Internet. Det händer att han får hjälp av 

barnbarnen eller frun att söka information och anser att det kan vara givande. Det kan kännas lite 

kul att surfa på nätet, men egentligen är han inte intresserad och kommer troligen inte att 

använda Helmias hemsida mer i framtiden än vad han gör nu, oavsett om den förbättras eller 

inte.  

5.3 Hur personas söker  in formation  i  köpproc essen 
Vi har i vår undersökning försökt kartlägga hur Helmias kunder går tillväga i sin köpprocess när 

de skall köpa en ny bil. Under denna rubrik diskuteras personas köpprocess vid köp av ny bil 

samt deras köpbeslutsgrupper.  

5.3.1 Söka information 
I enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om vart de skulle söka information om de 

stod i begrepp att köpa ny bil. Informationssökningen är steg 3 i köpprocessen (se kapitel 2.1). 

De flesta personas ansåg att det var bilförsäljaren man först vänder sig till om man skall söka en 

ny bil. Bilförsäljaren anses vara den som har mest och bäst kunskap och man får hjälp direkt. Alla 
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personas hade mer eller mindre använt Internet i olika sammanhang, det var inget nytt och 

främmande. Att söka information på nätet var sålunda ett alternativ för många.  

De sidor personas främst använde sig av var Blocket och Bytbil. Det är också de mest kända 

webbsidorna. Personas som inte använder sig av bilsidor ofta känner kanske inte till de mer 

specialiserade eller har kanske inget behov av det. Många nämnde att de använder sig av 

bilmärkenas egna hemsidor. Det är ett enkelt sätt att hitta information om det är en särskild bil 

man letar information om. Bilmärkenas hemsidor har också en webbadress som är mycket enkel, 

vilket några av de intervjuade nämnde som en viktig faktor som gör hemsidan till en bra hemsida.  

 

Personas som använder Internet varje dag och är vana vid att tillförlita sig på information som 

finns på olika webbsajter, ansåg inte att ett beslut om köp av bil kunde göras genom den 

information som finns på nätet, utan det var fortfarande viktigt att ta direkt kontakt med säljaren. 

Mycket information på nätet var bra för att få en viss inblick i t ex avtal, priser och faktabaserad 

information, men det verkar inte ge samma kvalitet som den information man får via säljaren. 

Kanske är det så att kunderna upplever ett högre förtroende gentemot en fysisk person. 

Personerna gav vidare intryck av att de, även om det var fullt möjligt att få full information om 

bilen på nätet samt ett foto på den, fortfarande skulle känna sig tvungna att se bilen ”i 

verkligheten” för att göra ett beslut.  

 

Bilannonser i dagstidningar var det endast ett fåtal personas som aktivt använder sig av. De flesta 

läser annonser om de av tillfällighet kommer över dem eller mer oregelbundet medan de letar ny 

bil. Det ger en fördel till Helmias hemsida eftersom det är flera personer som använder Internet i 

sitt sökande. Anledningen till att så få använder sig av den här sortens annonser kan vara att det 

sällan finns med ett foto på bilen i tidningen. Alla tyckte det var intressant att se ett foto på den 

begagnade bilen, om än inte alla tyckte det var lika viktigt om det gällde en ny bil. En hemsida är 

ett mycket bra alternativ om man vill ge kunderna en helhetsbild av en produkt, som det ser ut att 

personas önskar. För att övertala och locka kunderna att använda sig av hemsidan är det 

nödvändigt att också ge kunderna den användarvänlighet de söker.  

5.3.2 Köpbeslutsgrupp 

Det framkom under intervjuerna att många respondenter använde sig av en köpbeslutsgrupp. 

Det vill säga att det inte är respondenten ensam som tar beslut vid köp av en ny bil. Det var i en 

del fall inte ens den intervjuade personen som tagit fram informationen, det kunde handla om att 
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frun, barn eller barnbarn selekterat informationen redan innan. Det är inte alltid användaren eller 

beslutsfattaren som använder sig av hemsidan och den bör designas även för sekundära grupper.  

5.4 Personas  Interne tvana och hemsidors  des ign 

De respondenter vi intervjuat hade en bred ålderspridning och deras enkätsvar visar att de har 

olika erfarenheter av att använda Internet. Det varierade även i åldersgrupperna beroende på yrke 

och bostadsort. Det kan bero på att de äldre inte är uppvuxna med Internet och därför har andra 

sätt att söka information såsom tidningar, bekanta men också att de innehar en personlig relation 

med en bilförsäljare Detsamma gäller inom åldersgruppen, där också yrkesinriktning spelar roll då 

en skogsmaskinförare inte är i behov av att använda Internet i arbetet medan en tjänsteman har 

större behov i sitt arbete att lära sig även den sorts informationssökande.  

5.4.1 Navigering 

De flesta intervjuade önskade en lättnavigerad sida med få klick för att hitta den information de 

söker. Många önskade sig en sökmotor för att lätt hitta de ärenden de besökte sidan för. En 

förutsättning för att få många besökare till hemsidan är det finns en enkel design. Det innebär att 

du skall oavsett bakgrund och förkunskaper på ett enkelt sett kunna hitta det du söker på 

hemsidan. 

5.4.2 Layout och uppbyggnad 

De respondenter som hade en uppfattning om hur en hemsida skall vara uppbyggd, ansåg att det 

på en bra hemsida är enkelt att förstå hur de skall klicka fram vidare information. Det stämmer 

också överens med att det vid framställandet av en ny sida bör skapas flödesscheman så att det är 

lättare att förstå användarens associationsbanor. Det innebär att sajten har menyknappar med en 

logisk uppbyggnad för att användaren lättare kan utläsa vilken knapp som leder till vilken 

information.  

5.4.3 Text och språk 

Vid alla intervjutillfällen fick vi respondenter med olika bakgrund. Det innebär att de också har 

olika verbala språkkunskaper. Det gör att vi förutspråkar ett enkelt och lättförståligt språk utan 

överdriven användning av facktermer för att öka förståelsen för alla kundgrupper. 
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5.4.4 Animationer och pop-up 

Vi upptäckte att de intervjuade hade svårt att använda rätt begrepp när de pratade om 

animationer, flash och pop-up. Det rådde stor förvirring på vilket begrepp som var vad. Vår 

tolkning är att när användarna pratade om dessa begrepp, var det reklamannonser och pop-up 

fönster de menade. Ett exempel på det är när du besöker en nättidning, där det finns annonser 

som ploppar upp när man ställer muspekaren på dem utan att klicka. Det ansågs mycket störande 

och skapade irritation. Om effekterna används på rätt sätt, det vill säga inte för mycket utan 

endast till vägledande navigeringsfunktion, som leder vidare till relevant information, ser vi det 

däremot som en fördel. Det skapar då en nyfikenhet att utforska sidan och stanna kvar på den. 

 

5.4.5 Uppdatering 

Vem har väl inte besökt en hemsida som visar sig vara uppdaterad för länge sedan? Det var den 

allmänna uppfattningen bland de utfrågade att de inte ville besöka en sida med inaktuell 

information. Vår bedömning är att informationen bör vara uppdaterad för att uppfattas som 

pålitlig och förtroendegivande. Varför skall besökarna ägna sin tid åt en gammal sida när inte 

företaget anser den värd att spendera tid på? 

5.4.6 Sökfunktion 

Det är inte alltid menyerna är den snabbaste vägen till att hitta det man söker. Många efterlyste en 

sökfunktion för att lättare snabbt kunna komma dit de ville. Det bygger dock på att man har ett 

stort antal sökord som betydelse för samma sak. Det är inte alla som använder samma 

benämning för ett ord, vilket oftast beror på deras olika bakgrund och kunskaper på området. 

Exempelvis kan Verkstadshandböcker kallas handböcker, reparationshandbok eller manual för 

att underlätta sökandet.  

5.4.7 Bilder och uppladdningstid 

De orter som vi besökte hade olika förutsättningar för uppladdning av hemsidor och bilder. Det 

handlar om att infrastrukturen inom Internet idag inte är fullt utbyggt och att det inte finns 

samma överföringshastigheter på landsbygden som i städer. Tekniken är däremot i ett 

utbyggnadsskede och kommunikationen kommer på sikt bli bättre. Det leder till att det bör 

skapas en sajt för att alla kundkategorier oavsett bostadsort kan använda sig av den. Där hänsyn 

tas till de olika uppladdningshastigheterna som finns inom det geografiska området där Helmias 
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kunder finns. Vår rekommendation är att sidan bör skapas med mindre bilder som snabbt går att 

ladda upp men, som kan förstoras för de användare som vill.  
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6. Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel kommer slutsatser dras från den diskussion som fördes i kapitel fem. Slutsatserna 

syftar till att ge Helmia mer konkreta förslag till hur de skall använda sig av personas åsikter och 

attityd till den framtida hemsidan. Vi försöker också ge förslag till hur undersökningen kan 

användas som underlag för ytterligare undersökningar och kartläggning av kundgrupper. Till slut i 

kapitlet finns en epilog där vi tar upp förhållanden vi har upptäckt under undersökningens gång 

och hur Helmia kan använda sig av dessa upptäckter. 

 

6.1 Hur vill personas att en bra uppbyggd hemsida skall se ut 

I vårt samhälle blir det allt vanligare att använda sig av Internet som en första informationskälla. 

Det gör att kunderna idag är mer medvetna och tar ett större ansvar för informationsprocessen 

före ett köp. Det handlar om att skapa sig en egen bild av produkten och dess egenskaper och det 

ställer även större krav på företaget som informationsgivare. Det handlar inte bara om att lägga ut 

information på Internet utan även skapa ett intresse för att få besökaren att vilja ta del av den. 

För att upprätthålla den profil företaget önskar ge är det viktigt att också hemsidan, som i många 

fall är företagets ansikte utåt, har den profil företaget önskar att förmedla. 

 

Nedan följer en sammanställning av de mest frekventa önskemålen för hur en bra hemsida skall 

vara uppbyggd och vad man skall tänka på.  

 

Gör det enkelt för användaren  

Över lag ville respondenterna ha en lätthanterlig sida. Det får aldrig vara komplicerat eller 

krångligt att hitta till den information besökaren letar efter. Se till att det är få klick till rätt 

information och att det inte står krångliga knappar och funktioner i vägen.  

 

Var konsekvent i designen  

Många har svarat att de vill ha en bra design, därför är det bra att inte byta inte utseende på varje 

sida och behåll alltid samma grundram/mall och utseende på alla undersidorna. Nytt utseende 

betyder att besökaren måste börja om med igenkänningen.  
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Visa viktig information på en gång  

Låt besökaren hitta den viktigaste länken eller informationen så fort han/hon kommer in på 

huvudsidan. Flera har önskat sig en bra sökmotor så kunden snabbt hittar det som den vill ha. 

 

Var konkret i texterna 

Respondenterna använder sig av nyckelord såsom tydlighet och lättförståligt. Använd smala 

kolumner, korta meningar och stycken med text som är rakt på sak.  

 

Tydliga länkrubriker  

Skriv gärna länkrubrikerna med ordentligt med text som talar om vart man kommer om man 

klickar där.  Många vill inte hamna någon annanstans, t.ex. på Blocket, utan vill lämna hemsidan i 

sin takt. Flera nämnde önskemål om att kunna backa om de ville tillbaka, utan att sidan som 

fanns innan försvinner. 

 

Gör inte för "tunga" sidor  

Det har betydelse hur lång tid det tar att ladda ner en hemsida. Över 10 sekunder kan betyda att 

besökaren lämnar sidan och surfar vidare. Flera av de vi pratade med hade långsamma 

modemuppkopplingar.  

 

Överdriv inte grafiken 

Speciellt de äldre poängterade att de inte ville ha flash eller pop-up när de går ut på en hemsida. 

Vi tror att de då främst tänker på reklam som poppar upp i nya fönster och liknande. Använd 

enkla bilder som tillför sidan dialog eller gör det enklare att hitta rätt och att förstå. Undvik tung 

grafik som saktar ner användaren. Vi rekommenderar ändå flash om det leder läsaren vidare i 

lagom stor dos. Vi anser att fördelarna av detta är stora och att med rätta verktyget skapar detta 

en positiv bild till företaget.  Det skall dock inte överdrivas. 

 

6.2 Vilken in format ion bör Helmia lägga  ut på  hemsidan 

I våra undersökningar har vi vissa faktorer som är viktigare än andra med utgångspunkt från den 

primära och sekundära personas som vi sammanställt. Nedan följer en kort sammanställning av 

vilken information företagsledaren Bengt och kommunikatören Henrik önskar skall finnas på 

sajten. 
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• En länk till www.volvocars.se för att kunna ”bygga” sin egen bil. 

• Personlig kontakt med försäljare. 

• Bokning av service och reparationer på hemsidan. 

• Översikt över kostnader såsom service, lagningar, reservdelar och fastpris. 

• Vid användning av hyrbilar är det viktigt att det kan skötas via hemsidan. 

• Miljöinformation och barnsäkerhet är viktigt. 

• Säsongsrelaterade butikserbjudanden som innebär större kostnader anses intressanta. 

• Bensinpriset på Tanka stationen är inte intressant, däremot är grundläggande information 

om Tanka-stationen intressant, såsom anknytning till Volvo- och OKQ8-kortet och 

rabatter. 

• Information vid köp av bil innebär att alla uppgifter såsom foto, prestanda och pris bör 

finnas med. 

• Service- och Assistansavtal skall finnas med som generell information, för att ha det 

tillgängligt när behovet finns att läsa om det.  

6.3 Epilog  

Ett sätt att få de utvalda kundgrupperna att använda sig av hemsidan trots att de inte står i 

begrepp att köpa en ny bil är att använda sig av kuponger. Skapa en e-postlista där besökare kan 

anmäla sitt intresse och ge dem möjligheten att anmäla sitt intresse till att få kontinuerliga 

erbjudanden kanske i kombination med Volvokortet, som Helmia idag erbjuder den vägen. När 

Helmia ändå har adresserna kan det skapas en klubb där det erbjuds speciella erbjudanden med 

jämna mellanrum. En variant kan vara att om man handlar däck för en viss summa under den 

säsongen så erbjuds kunden gratis däckbyte. Vilket även gör att kunden kommer i kontakt med 

fler avdelningar hos Helmia och på det sätt blir en ännu lojalare kund.  

 

När vi pratade med personalen på de olika anläggningarna stod det ganska tidigt klart för oss vad 

som var att anledningen till att hemsidan idag ville uppdateras. Hemsidan skapades utifrån de 

grundförutsättningar som fanns 2001. Webbaserade material är dock föränderligt och kräver 

ständig uppdatering. Personalen hade ingen utbildning i hur de skulle använda sig av hemsidan 

för att marknadsföra sitt material och det fanns ingen tydlig mall där designen hade sitt tydliga 

språk. Det saknas en webbansvarig som har ansvaret för att uppdateringar skapas efter en viss 

mall. Vi rekommenderar därför företaget att utbilda den personalen som skall lägga ut material 
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och ta fram en stilmall3 för hur materialet skall se ut och vilken information som skall läggas på 

hemsidan. När det blir många som sitter och filar vid sina skrivbord finns tendensen att 

informationen drunknar i all annan information. Vi ser också en fara i att de olika avdelningarna 

”slåss om bästa placering” på hemsidan. 

 

Efter vår studie anser vi att det har framkommit ett resultat som kan hjälpa Helmia att ta fram en 

bättre hemsida baserad på kunderna. Vi rekommenderar en uppföljning av kundernas 

uppfattning av den och användarvänligheten efter skapandet av den nya hemsidan. Det för att 

säkerställa att budskapet har nått fram och att kundernas önskemål har tagits hänsyn till.  

 

Vi rekommenderar Helmia att vidare undersöka bemötandet av kvinnliga målgrupper. 

Traditionellt har män haft huvudansvaret vid köp av bil, men tiderna förändras och kvinnor är 

mer självständiga och tar del av beslut i köpprocessen. De utgör en växande del av målgruppen 

och om Helmia vill hoppa på tåget måste de underhålla relationerna annars förloras de potentiella 

kvinnliga kunderna till konkurrenter. Det innebär att de anställda också måste vända sig till 

kvinnan när hon besöker anläggningen både när hon kommer ensam eller tillsammans med en 

man. Vi har sett en tendens till att det inte alltid efterföljs och anser att det kan ge negativ effekt 

på Helmia som varumärke.  

                                                
3 En stilmall eller en formatmall är en metod där man kan styra webbsidors utseende. 



Kundselektering för utveckling av hemsidor – i enlighet med Personasmetoden 
Åsa Alsing & Marianne Heggnes 
Karlstads Universitet, Företagsekonomi C 

63 

7. Källförteckning 

Tryckta käl lor 

Bergström, B,  Jutelius, G,  Karlsson, T och Parmenvik, D (2001). Webbdesign, Innehåll, form, 
Interaktivitet. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Berthon, P F, Pitt, L och Watson, R T (1996). The World Wide Web as an advertising medium: toward 
an understanding of conversion efficiency. Journal of Research, Vol. 36 No. 1. 
 
Burde, A & Paulsson, J (1994). Ny försäljning. 4 upplagan IHM Förlag AB. Göteborg 

 

Burell, M (2005). Personas – ett sätt att lyfta fram krav på offentliga e-tjänster utifrån användare 

med särskilda behov. Utkast 

 

Cooper, A & Reimann, R (2003). About Face 2.0 The Essentials of Interaction Design. New York; 

Chichester: Wiley Publishing, Inc. 

 

Dahlén, Micael (2001). Marketing on the web: Empirical Studies of Advertising and Promotion Effectiveness. 

Stockholm: EFI, The Economic Research Institute Stockholm School of Economics 

 

Echeverri, P & Edvardsson, B (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ek, J (2006). För alla Dreamweaver 8, skapa proffsiga webbsidor: Sundbyberg: Pagina Förlag AB 

 

Ekberg, S (2002). Allt du måste veta om säljande hemsidor: 26 steg som gör ditt företag till en vinnare på nätet. 

Stockholm: Redaktionen Stefan Ekberg AB. 

 

Englund, H & Guldbrand, K (2004). Klarspråk på nätet. Sundbyberg: Pagina Förlag AB 

 

Hoffman, D L & Novak, T P (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments: 

Conceptual foundation. Journal of marketing, Vol. 60 No. 3. 

 

Holme, I. M & Solvang, B. K (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur. 



Kundselektering för utveckling av hemsidor – i enlighet med Personasmetoden 
Åsa Alsing & Marianne Heggnes 
Karlstads Universitet, Företagsekonomi C 

64 

 

Hylland Eriksen, T (1999). Stora plaster – små frågor: En introduktion till socialantropologi. Nora: 

Bokförlaget Nya Doxa.  

 

Peter, P & Olson, J (2005). Consumer behaviour and marketing strategy. New York: McGraw-Hill 

Irwin. 7 upplagan. 

 

Prahalad, C.K & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Custumer Competence. Harvard Business Review, 

Vol. 78 No.1.  

 

Sinha, I (2000). The net’s real threat to prices and brands. Harvard business review, Vol. 78 No. 2. 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B.-M. (2002). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Malmö: Liber 

 

Thurén, T (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber 

Interne tkäl lo r 

Argonova Systems (2007). Webbutveckling. 

http://www.argonova.se (2007-04-17 12:10)  

 

Calabria, T, Step Two Designs (2004). An introduction to personas and how to create them. 

http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_personas/ (070417 16.30) 
 

Goodwin, K. (2002). Perfecting Your Personas. 

http://www.cooper.com/newsletters/2001_07/perfecting_your_personas.htm  (2007-04-27 

10.46) 

 

Grudin, J& Pruitt, J (2002). Personas, Participatory Design and Product Development: An Infrastructure for 

Engagement. 

http://www.reseasch.microsoft.com/research/coet/Grudin/Personas/Grudin-Pruitt.pdf   

 

 



Kundselektering för utveckling av hemsidor – i enlighet med Personasmetoden 
Åsa Alsing & Marianne Heggnes 
Karlstads Universitet, Företagsekonomi C 

65 

Helmia Bil AB (2007). 

http://www.helmiabil.se/  ( 2007-04-15 13:38) 

 

Helmia Lastbilar AB (2007). 

http://www.helmia.se/lastbil/   (2007-05-17 19.35) 

 

Olsen, G (2004). Making Personas More Powerful: Details to Drive Strategic and Tactical Design. 

http://www.boxesandarrows.com/archives/making_personas_more_powerful_details_to_drive

_strategic_and_tactical_design.php  (2007-04-27 12.34)   

 

SCB (2005), Statistisk Centralbyrå (2005). SSYK. 

http://www.scb.se/templates/Standard____36492.asp  (2007-05-03 13.50) 

 

SCB (2004), Statistisk Centralbyrå (2004). Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001. 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0208/_dokument/AM0208_BS_2004.doc (2007-05-03 

14.45) 


