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VILKA ÄR VATTENKUNDERNA OCH VAD DRIVER DEM? 



Fiktiva representationer av målgruppen. 

De är baserade på verkliga uppgifter 

ü demografi

ü beteenden. 

Tillsammans med spekulationer om 

ü personliga historia

ü drivkrafter, barriärer och hinder.

VAD ÄR PERSONAS? 



1. Målgruppsanalys

2. Personligt – ökad tydlighet och 
samma bild

3. Fokus på beteenden – få insikt i 
biases, motiv och barriärer

VARFÖR ANVÄNDA 
PERSONAS? 



1. I strategiarbete 

ü Ex. affärsmodell, prisstrategi, kundresa, 
kommunikationsplan, utveckling av nya 
produkter och tjänster

2. För att driva förändringsarbete

ü Ex. ta fram nudgar och beteendeinsatser, 
storytelling, gamification eller förstå och 
ändra sociala normer

3. Ett gemensamt språk internt 
ü Ex. Men hur skulle Rektor Rita gjort i den 

här situationen? Hur når vi ut till henne? 

HUR KAN VI ANVÄNDA 
PERSONAS? 



MÅLPERSONA
Det önskade målbeteendet…



BAKGRUND: 

ü Konsult 

ü Hög utbildningsnivå och hög allmänbildning, intresserad av 
omvärldsbevakning och samhällsinformation

ü Stort intresse för hållbar livsstil, oroad över klimatförändringarna

ü Kör elbil, har regnvatten-tunna, sparar skölj-vatten, och är medlem 
i naturskyddsföreningen

DEMOGRAFI: 

ü Kvinna

ü 45

ü Gift och två tonårsbarn

ü Bor i villa med trädgård, bi-hotell och solpaneler

VATTENSMARTA VANJA



MÅL: 

ü Vill det bästa för sina barns framtid

ü Gott samvete – vill känna ”jag gjorde allt jag kunde” 

DRIVKRAFTER: 

ü Ansvarsfull - hög moral och tydlig etisk kompass

ü Vill bidra till världen och barnens framtid

ü Mår bra av att känna att hon gör rätt och gillar att visa 
andra hur man ska göra. 

ü Delar gärna med sig av kunskap och sånt hon ”hörde på 
nyheterna”

VATTENSMARTA VANJA



UPPLEVDA HINDER:

ü Rädd att upplevas som tjatig av omgivningen

FAKTISKA HINDER: 

ü Ingen vattenmätare

VAD KAN HJÄLPA:

ü Tips på smarta lösningar med tydlig miljönytta

ü Skapa sense of urgency

ü Nyheter om vattenbrist (både globalt och lokalt) 
t.ex. vattenförbud, torka, problem för djurliv och skogsbränder

VATTENSMARTA VANJA



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Kollegor

ü Föreningsvänner

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Miljöorganisationer – hon följer dem alla i sociala medier

ü Information från VA-bolaget – via media, sms/epost/post

ü Nyheterna – TV & Radio

ü Magasin – Allt om Trädgård, Femina, Vi i Villa

VATTENSMARTA VANJA



KUNDPERSONAS

NÄRINGSLIV
• Företag/Industri
• SME – Små/medelstora företag
• Offentlig verksamhet

PRIVATPERSONER
• Villa/Bostadsrätt
• Hyresrätt
• Fritidsboende



MÅL: 

ü Få det att funka.

ü Lösa alla problem som uppstår. 

ü Hålla kostnaderna nere.

ü Vill göra ett bra jobb.  

DRIVKRAFTER: 

ü Vill att andra ska känna att ”Fabian kan man lita på”. 

ü Drivs av utmaningar och att lösa problem. 

ü Kontrollbehov

ü Värdeord: Plikttrogen, kommer i tid, respekt

FABRIKSCHEFEN FABIAN



UPPLEVDA HINDER:

ü Rädd för att nya metoder och ny teknik ska medföra ökade 
kostnader. 

FAKTISKA HINDER: 

ü Svara på produktionskrav och samtidigt hålla kostnaden. 

ü Okunskap i vattenfrågor. 

VAD KAN HJÄLPA:

ü Behöver garanti för att det ska funka och inte bli för dyrt. 

ü Ledningsbeslut

FABRIKSCHEFEN FABIAN



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü VD/Ledningsgrupp

ü Facket

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Bransch-seminarier och mötesplatser 

ü Nyheterna – TV & Radio (P4 lokalt) 

ü Dagens Industri och Chefstidningen

ü Facebook

FABRIKSCHEFEN FABIAN



BAKGRUND: 

ü Social – känner alla i samhället och har koll på bygden

ü Höga insatser – eget kapital

ü Jobbar mycket – små marginaler

ü Fokuserad på kärnverksamheten 

ü Vatten är en kritisk funktion för verksamheten – måste 
bara funka

DEMOGRAFI: 

ü Kvinna, 35 år

ü < 5 anställda

ü Medlem i Småföretagarna

FRIDA FRISÖR



MÅL: 

ü Leva sin dröm

ü Omtyckt av kunderna

DRIVKRAFTER: 

ü Frihet - göra sin grej – jobba med sin passion

ü Vara i centrum socialt

ü Visa att ”jag kan minsann” för omgivningen

FRIDA FRISÖR



UPPLEVDA HINDER:

ü Kan inte ändra rutiner och arbetssätt – kvaliteten måste 
bibehållas. 

ü Kunden måste bli nöjd. 

FAKTISKA HINDER: 

ü Ingen mätare

ü Fastighetsägaren styr

VAD KAN HJÄLPA:

ü Konkreta verktyg för risktänk – skapa trygghet för att minska 
avbrott i verksamheten

ü Smarta tips och nudgar

FRIDA FRISÖR



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Kunder 

ü Branschkollegor

ü Andra medlemmar i Småföretagarna

ü Fastighetsägaren

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Instagram

ü Branschmedia

ü Lokalnyheterna – gratis lokaltidningar

ü Glossy Magasin – Frisör, Glamour, King

FRIDA FRISÖR



BAKGRUND: 

ü Biologilärare

ü Hög allmänbildning, intresserad av nyheter och 
samhällsfrågor 

ü Mentor år ensamkommande flyktingbarn

ü Bokcirkel

DEMOGRAFI: 

ü Kvinna, 47

ü Gift och två vuxna barn som flyttat hemifrån

REKTOR RITA



MÅL: 

ü Vill det bästa för skolan

ü Bryr sig genuint om barnens utveckling

DRIVKRAFTER: 

ü Pedagogisk

ü Plikttrogen

ü Vill bidra till den lokala ortens utveckling. 

ü Mår bra av att känna sig behövd och känna att hon 
”hjälper till så gott hon kan”.

REKTOR RITA



UPPLEVDA HINDER:

ü Är det verkligen mitt ansvar? 

FAKTISKA HINDER: 

ü Beroende av både lärare och kommunala tjänstemän för att 
få ut budskapet

ü Begränsad budget

ü Tidsbrist

VAD KAN HJÄLPA:

ü Beslut från politiken och en öronmärkt budget

ü Nyheter om hur vattenbrist påverkar både globalt och lokalt 
t.ex. torka och skogsbränder

REKTOR RITA



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Föräldrar

ü Fastighetsägaren

ü Politiken

ü Branschorganisation 

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Lokaltidningen

ü Nyheter - Svenska Dagbladet, SVT Nyheter

ü Böcker – Nobelpris, Augustpris

ü Facebook och Tiktok (för att hänga med)

REKTOR RITA



FAMILJEN FRIENDSSON
BAKGRUND: 

ü Han ekonom, hon säljare. 

ü Livet fokuserar på att umgås med familjen – trädgård, 
grilla, BiB, barnens aktiviteter. 

ü Tränar inför en svensk klassiker. 

ü Vardagligt miljömedvetna – källsorterar och bra miljöval

ü Nån vattenläcka i trädgården 

DEMOGRAFI: 

ü 40 år, två döttrar, hund, marsvin och ett dammigt 
akvarium i garaget

ü Volvo, elhybrid, ny modell



MÅL: 

ü Få livspusslet att gå ihop.

ü Ha det gott.

ü Semester vid medelhavet.  

DRIVKRAFTER: 

ü Vill inte sticka ut. Vill passa in bland grannar och kollegor. 
Vara en i gänget. 

ü Social status är viktigt – jämför sig med personer i 
närheten. Engagerad i barnens klubb. 

FAMILJEN FRIENDSSON



UPPLEVDA HINDER:

ü Vad ska grannarna tycka? 

FAKTISKA HINDER: 

ü Okunskap

ü Tidsbrist

VAD KAN HJÄLPA:

ü Utmaningar via barnens skola eller aktiviteter

ü Trusted messengers - Exempel  och stories på hur grannarna 
gör

ü Appar och smarta digitala tjänster

FAMILJEN FRIENDSSON



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Barnens nätverk - kompisars föräldrar, tränare, skolan

ü Grannar

ü Kollegor

ü Andra familjer i vänkretsen

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Lokalmedia 

ü Tekniska gimicks och appar

ü Villaägarna, Allt om Trädgård

ü Facebook och Tiktok

FAMILJEN FRIENDSSON



BAKGRUND: 

ü Reza kommer från förorten. 
Rebecka från radhus-svensson-familj. 

ü Flexitarianer, gillar att gå ut och dricka öl, köper take-
away, gymmar och löptränar. 

ü Miljömedvetna men ej aktivister.

ü Tågluffar och vill upptäcka världen. 

DEMOGRAFI: 

ü 25 och 27 år, DINKS

ü Bor i centrala Halmstad, ingen bil, tre cyklar

ü Läst lite kurser på högskolan men inte 

REZA OCH REBECKA



MÅL: 

ü Självförverkligande

DRIVKRAFTER: 

ü Vill göra gott.

ü Familjen och släkten är viktig. 

REZA OCH REBECKA



UPPLEVDA HINDER:

ü Lyckligt ovetande

FAKTISKA HINDER: 

ü Ingen vattenmätare i bostaden vilket göra att 
vattenförbrukningen blir en icke-fråga. 

ü De ser den inte, pratar inte om den. 

VAD KAN HJÄLPA:

ü Installerad mätare

ü Nudging från hyresvärd. 

ü Visualiserande budskap - i samband med disk, 
tvättider, duschen etc.

REZA OCH REBECKA



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Hyresvärd

ü Kompisar

ü Far/morföräldrar och syskon

ü Influencers

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Nyheter - Svenska Dagbladet, SVT Nyheter

ü Poddar och Spotify

ü Bioreklam

ü Pizzakartongen

REZA OCH REBECKA



BAKGRUND: 

ü Gott om pengar men lite småsnåla i vardagen

ü Bryr sig inte om vatten

ü Åker till fritidsboendet på sommaren och några helger på 
vintern. Stannar gärna en långhelg t.ex. jobba från huset.  

ü Sommar med sociala aktiviteter – många besök från släkt 
och vänner, midsommar, födelsedagskalas och kräftskiva

DEMOGRAFI: 

ü Flera generationer samsas om huset

ü Lennart och Lisbeth 55+, Sonen Lars med fru Lena 30, 
och barnet Lukas 1 år

ü Bor i en större ort 3-4 timmar bort på vintern

FAMILJEN UNNARYD



MÅL: 

ü Semesterfeeling 

ü Koppla av och slippa bry sig

ü Allt ska funka 

DRIVKRAFTER: 

ü ”Nu är det semester – då får det kosta”

ü Unna sig saker man inte gör i vardagen

ü Vill visa hur fint man har det för de som kommer på 
besök t.ex. vacker välvattnad trädgård

FAMILJEN UNNARYD



UPPLEVDA HINDER:

ü Känner ej samhörighet med bydgen – inget ansvar

ü Släktdispyter – vill inte ta upp ”diskussioner”

FAKTISKA HINDER: 

ü Fast avgift på vissa platser

ü Omedveten och okunskap om vattenkonsumtion

ü Läser inte av mätaren - vet inte var den sitter.

VAD KAN HJÄLPA:

ü Jämförelse med vattenförbrukning hemma.  

ü Viktigt med budskap som inte känns som ”påhopp” 

ü Nya kanaler för att nå fram t.ex. Instagram, Se & Hör

FAMILJEN UNNARYD



ANDRA INTRESSENTER SOM PÅVERKAR: 

ü Kändisar

ü Vänner 

ü Barnbarn

MEDIA/KANALER FÖR ATT NÅ FRAM: 

ü Följer inte lokala nyheter

ü Tar med sig DN i mobilen

ü Kvällstidning

ü Hemmets Journal

ü Facebook

FAMILJEN UNNARYD



1. Varierande biases och hinder

2. Personanpassade åtgärder och 
budskap

3. Nya kanaler för att nå ut – digitala 
kanaler, nudging

SLUTSATSER



Let’s make 
sustainable
choices easy!Katharina Paoli Brunat

katharina.paoli@nudgd.se

+46 (0)709-530153

nudgd.se

Nudging Sweden


