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Abstract—Det finns miljontals appar på marknaden idag. Det
gör det viktigt för utvecklarna att känna sina användare och
deras behov för att få konkurrensfördelar. När fler större företag
anställer hela team som enbart arbetar med detta, blir det svårt
för mindre företag med tajt budget och få anställda att komma i
kapp. Hur gör då ett litet företag för att hänga med i svängarna?

I. EN FRÅGA OM ÖVERLEVNAD

Mobiltelefoner är mer ett måste än en lyxpryl i dagens
samhälle, med smarta telefoner som branchens flaggskepp.
Telefonerna är fullproppade med chat-program, spel och verk-
tyg för att underlätta eller underhålla användarens vardag.
Dessa kallas appar. Det kade intresset för smarta telefoner har
gjort att marknaden för att skapa och utveckla dessa appar
har vuxigt kraftigt. En app kan ha flera miljoner användare
varje vecka och risken finns att alla användare är anonyma.
Genom att veta vad användarna vill kan utvecklarna veta hur
de borde anpassa sin applikation för att tillgodose dessa behov.
Om användarnas behov inte tillfredställs finns risken att de inte
kommer att använda appen. Detta kan vara avgörande för en
applikations överlevand. Att hitta användare till en applikation
är lättare sagt än gjort. Användarna kan i dagens tekniska
samhälle kan vara utspridda över hela världen.

Fig. 1. Appen som användes i arbetet är en ritapp med flera andra funktioner.
Det finns bland annat en funktion för att lägga till klistermärken till foto och
bilder. Bilden ovan är en handritad bakgrundsbild med klistermärken som
föreställer olika figurer.

II. DETEKTIVARBETE PÅ 2010-TALET

Många företag använder idag användarcentrerad design,
vilket är en designprocess där man anpassar utvecklingen
efter produktens användare. Detta kräver dock att man vet
vilka dessa användare är och vad de vill få ut från produk-
ten. Att hitta dessa användare kan liknas vid ett modernt
detektivarbete. Undersökningen som gjordes började med att
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kartlägga användarna med hjälp av enkäter och djupgående
intervjuer. Användarna grupperades sedan ihop efter liknande
användarmönster. En sådan grupp av användare kan sedan
representeras av en persona. En persona är en fiktiv person
som är baserad på data från faktiska användare. Tanken med
personan är att utvecklarna ska kunna få svar på vilka av
framtida funktioner som skulle användas av olika grupper.
Genom att visualisera en vanlig dag där användaren i olika
situationer kan tänkas använda applikationen, kan förståelsen
för personan ökas ytterligare. Det kan bidra till att personan
är lättare för utvecklarna att ta till sig och använda i design
processen. Det är i de flesta fall enklare att förstå konceptet
”Kalle gillar ost” än att ”30 procent av användarna tycker att
mejeribaserade pålägg är godast”.

III. ”JAG HADE INGEN ANING”
Fem stycken skilda beteendegrupper hittades vilket resul-

terade i fem olika personas. Användarna var utspridda över
hela världen, vilket illustrerades av att alla personas var
från olika länder. Av de fem användargrupper som uppda-
gades fanns tre som utvecklarna inte tidigare visste om. Det
framkom genom frågor och kommentarer från utvecklarna.
Frågor som ”använder personer verkligen vår applikation på
det här sättet?” och ”jag hade ingen aning om att det gick att
använda vår applikation på det viset” framkom när resultatet
redovisades. Det bidrog till att utvecklarna fick en bredare syn
på hur användarna och deras behov.

IV. BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Resultatet från projektet kommer ge utvecklingsteamet
bättre förståelse för sina användare och ett klarare mål för
kommande utveckling. Istället för några miljoner anonyma
användare har de nu tillgång till representationer av de mest
framträdande användartyperna. Nedan följer ett exempel på en
av de personas som skapades.

Fig. 2. Kreativa Kamilla är 18 år och bor i Mexiko. Till vardags läser hon
sista året på gymnasiet. På fritiden gillar hon att spela TV-spel med sin lillebror
och att använda sin mobiltelefon för att rita. Ibland när hon har ritat färdigt
delar hon bilden på sociala nätverk.

Detta är en populärvetenskaplig artikel baserad på Mas-
ter Thesis: Identifying Users - A qualitative study of user
behaviour and preferences when interacting with a certain
application.


