
Anteckningar från möte med klustergrupp ”Den oerfarne” 2011-09-09 

 

 

Bakgrund 

 

Målgruppen ”den oerfarne” var en stor och anonym grupp att ta itu med. Vi funderade över 

nya svenskar/invandrare men kom snabbt fram till att den gruppen är ett eget projekt.  

För att göra en första kartläggning av ”den oerfarne” började vi med att kolla upp statistik, 

enkät-undersökningar (Sydost) över icke-användare och SOM-undersökningar. Under detta 

arbete fastnade vi för unga män i åldern 20-35 år som ej studerar. Vi skapade en persona och 

var och en i klustergruppen gjorde en intervju med en fokusperson i rätt ålder. Detta låg till 

grund för Kreations arbete.  

 

Den analys och presentation Kreation gjorde fick oss att inse att biblioteket inte hade något att 

erbjuda den utvalda målgruppen. Biblioteket har helt enkelt ingenting som skulle locka 

gruppen att besöka oss. Därför fick vi tänka om. 

 

Denna gång började vi med erbjudandet och efter diskussioner fastnade vi för ljudböcker.  

 

Målgruppen definierade vi som yrkeschaufförer som jobbar ensamma längre perioder och kan 

lyssna under arbetet. Målgruppen har sedan kokats ner ytterligare till lastbilschaufförer. Se 

marknadsplan för längre definition. 

 

Mötet med målgruppen 

 

Denna kampanj fokuserar på uppsökande verksamhet, alltså möta chauffören där han är. 

 

Klustergruppen ska ta kontakt med de tre stora åkeri-aktörerna i regionen: 

 Alvex (Kronoberg) 

 Karlshamns speditionsbyrå (Blekinge) 

 Samfrakt (Kalmar) 

 

för att hitta bra platser och ytor där vi kan lämna material som foldrar och affischer. 

 

Vi hoppas också att det centralt kan ordnas en Facebook-annons under kampanjveckan (48) 

som leder till en gemensam sida ”Lyssna dig rik” på http://www.lanadigrik.se/  med info om 

kampanjen och karta över regionen med länkning till de olika biblioteken. En idé är att ha en 

kort film med en chaffis som lånar en ljudbok på ett bibliotek och sedan kör iväg med sin 

tradare. (Kristina F. Alvesta kollar vidare om Fb). 

 

Lokalt 

Anpassa kampanjen lokalt till de åkerier som finns i närområdet. Saknas åkerier kan man 

bredda till yrkeschaufförer inom andra områden, grävmaskinister, skogsmaskiner m m.  

 

Man kan kolla upp populära rastplatser, s k ”Truck stops”, bensinstationer och andra ställen. 

 

Lokalt kan man också ta med ”Egen nedladdning – DAISY” och strömmande ljudböcker från 

E-lib.   

 

/ Carina Fredriksson, Karlskrona  

http://www.lanadigrik.se/

