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Persona i klustergruppen ”Småbarnsföräldern” 

 

Vid första träffen i Växjö, 2011-11-15, träffades hela klustergruppen för 

första gången och påbörjade skapandet av Sigrid med familj. Arbetet fort- 

satte i Kalmar 2011-12-07, och avslutades i Kalmar, 2012-01-17, till- 

sammans med Kreation. 

 

Vi var från början överens om Sigrid med förälder/föräldrar, samt ett yngre 

syskon. Vi ville inte binda oss vid en traditionell småbarnsfamilj med 

mamma-pappa-barn, därför fick Sigrid representera småbarnsföräldern/för- 

äldrarna som ansiktet utåt för kampanjen. 

Inledningsvis var Sigrid 2-3 år gammal, och har ett mindre syskon som 

är hemma med en förälder. Sigrid har syskonplats på förskolan, men i 

och med att tidsomfattningen för denna är begränsad finns det utrymme 

för andra aktiviteter.  

Sigrid har som sagt en förälder som nu är hemma med ett mindre barn. 

De bor i en tätort/småstad och har under denna period en skral ekonomi. 

Föräldern har ett 9-17-jobb i tjänstemannasektorn, är akademiskt utbildad, 

har lite biblioteksvana sedan barndomen, positiv till böcker men inte till 

biblioteksmiljön. Tränar på fritiden, använder sociala medier, dataspel och 

är teknik-van. Vill ha aktiviteter för egen del, samt tillsammans med sitt 

barn. Avsikten är att visa föräldern att biblioteksmiljön har utvecklats i 

positiv riktning, och det finns mycket mer än bara böcker. 

 

Under resans gång har vi fått höja Sigrids ålder till 3-5 år. Det har även rått 

 delade meningar om vem som egentligen är målgruppen. Är det Sigrid eller 

förälder/föräldrar? 

 

Vi det senaste mötet var vi enligt min mening överens om att: 

 - Sigrid är 3-5 år gammal. 

 - Förälder/föräldrar är 30-35 år gamla. 

 - Det är föräldrarna som är målgruppen och som vi vill 

 nå genom Sigrid. 

 

Mer information om innehållet i kampanjen finns i marknadsplanen. 

 

 

Björn Johansson 

 

   


