
Personas værktøj 2 

Når du har udfyldt dine observationsskemaer skal du i gang med at lave din persona.  
Personalen er et billede af en person, som kan repræsentere rigtige personaler, altså 

en slags model på en type person. Du kender dem fra rapporten ”Tænktetanken 
Fremtidens biblioteker” som bruger det i deres segmentrapport. Du skal nu i gang 

med at lave en sådan personas, altså en model, hvor du bruger dine observationer og 
dine erfaringer til at lave. 
 

Du kan enten vælge at lave en personas som repræsenterer dine observationer i en 
person, eller du kan vælge at lave en personas til hver af dine observationer. 

 
Start med at give din personas et fiktivt navn. Det kan være et navn du synes passer 
til aldersgruppen eller til personlighedstypen. 

Sæt en alder på din personas. 
 

Nu skal du i gang med at beskrive din personas som type. Det er ikke fakta, så ikke 
noget med at kigge i bibliotekssystemet, det handler om dine erfaringer og 
”synsninger” (hvad synes, tænker, mener du?) 

 
Når du har valgt at give din personas et navn og en alder skal du forholde dig til, 

hvilket liv denne personas kunne have? 
 Hvor bor han? 
 Hvad laver han? 

 Hvad er hans udkants-udfordringer? 
 Hvad kan han bidrage med til projektet? 

 Hvad er hans livsmotto? 
 Hvad er hans profession, livshistorie, familie osv? 
 Hvordan er hans liv i kommunen? 

 Hvad kan vi lave af forbedringer til hans liv? 
 Hvordan kan vi gøre biblioteket bedre for ham? 

 
Når du har lavet en model af en person, kan du tegne figuren til, så den passer til 
historien. 

 
Til sidst kan du overveje hvem der kunne deltage i et interview for at vi kunne blive 

klogere på netop din personas. Fx kunne ældresagen bidrage med viden eller 
besøgsvennerne eller sundhedsforvaltningen, eller hvem ville vide mere om den slags 
personas du har lavet? 


