Brukerkort

Hva er dette?

Brukerkort som representerer forskjellige barnefamilier.

Hva brukes de til?

Brukerkort er et av flere verktøy som kan hjelpe oss i prosessen med å forstå
hvordan vi kan utforme et tjenestetilbudet som treffer ulike innbyggere.
Brukerkortene favner ikke alle potensielle brukere.

Vil du dele dette videre? Sånn kan du referere til innholdet:
Hovland, Victoria; Kydland, Åsne og Oscar Frank (2022), "Personas-profiler til ombrukssenter i Asker kommune", Asker kommune.
Dette verk er lisensiert under en Creative Attribution-ShareAlike 4.0 international lisens (CC BY-SA 4.0)

Alenemoren Ane med trang økonomi
Hvem

Enslig mor med delt ansvar for en datter på 9 år.

Har behov for

En forutsigbar og oversiktlig økonomi
Gode priser på varer og tjenester
Tilgjengelige leie- og lånetjenester

Hverdagen
Faste aktiviteter for datteren i ukedagene, ellers fleksibel.
Annenhver helg er datteren hos sin far.
Opptatt av
Ane er opptatt av at datteren ikke skal føle på utenforskap.
Med en trang økonomi strekker hun seg langt for at datteren
skal kunne delta på aktiviteter og ha de samme de samme
mulighetene som de andre barna i klassen. Ane ønsker å ha
en langsiktig og forutsigbar økonomi, men har ofte et etterslep
av regninger som må betales.
Forhold til ombruk
Spare penger (økonomisk valg)
Handlemønster
Bruker finn.no fordi det er billig, lett tilgjengelig og praktisk.
Følger generelt med på salg for å få den beste prisen på varer.

"Det er viktig for meg at datteren min
skal ha det utstyret som trengs for å bli
med på aktiviter og turer sammen med
klassen".

Den miljø- og kvalitetsbevisste familien
Hvem

Mor, far og to barn 10 år og 7 år.

Har behov for

Enkel og effektiv handel
Kvalitet og god informasjon om varer og tjenester
Følelse av at de bidrar til et bedre samfunn

Hverdagen
Rutinepreget. Barna er ganske selvstendige og kommer seg mye rundt på
egenhånd.
Opptatt av
Mor og far liker å gjøre grundige undersøker før kjøp, og er opptatt av at
produktene skal vare og være av god kvalitet. Familien velger helst trygge
merkevarer og har høye forventninger til service og helhetlig miljø-tankegang.
Enkle reparasjoner kan de gjøre selv, som å stoppe hull på knær eller sy på en
knapp, men de velger ofte å kjøpe nytt når noe har blitt ødelagt.
Forhold til ombruk
Bærekraft (moralsk riktig)
Handlemønster
Handler gjerne brukt sportsutstyr på finn.no. Andre varer kjøpes som oftest på
nett, men kan ta turen innom butikker for å se eller prøve ut bestemte varer
etter jobb eller i helgene.

"Vi prøver å begrense forbruket
ved å ikke kjøpe dårlig kvalitet,
kjøper heller noe ordentlig som
holder lenge."

Familien i tidsklemma
Hvem

Mor, far og tre barn på 1 år, 3 år, 10 år.

Har behov for

Praktiske og raske løsninger
Forutsigbarhet
Opplevelser sammen med familien

Hverdagen
Travel hverdag og mye logistikk for foreldre i full jobb.
Opptatt av
I en hektisk hverdag velger familien raske, effektive og tilgjengelige løsninger.
Kjøp av klær og annet utstyr skjer som oftest etter behov, og gjøres innen korte
kjøreavstander. Familien er opptatt av miljø og kildesorterer hjemme, men er ofte
usikre på om det er gjør er riktig.
Forhold til ombruk
Bærekraft (moralsk riktig) og spare penger (økonomisk valg)
Handlemønster
Selger og kjøper større gjenstander på finn.no. Familien har et høyt forbruk og
handler gjerne på salg, men både gir og får klær til barna fra venner og naboer.
Kan ta turen innom Cubus på nærsenteret hvis de mangler noe.

"Barneklær er jo ikke så dyre, så
det er kjappere å stikke innom
H&M for å kjøpe noe nytt der."

Bea i barseltid på jakt etter skatter!
Hvem

Forelder i barsel

Har behov for

Å gjøre ting riktig når det kommer til barnet sitt
Få god informasjon om egenskaper og materialer
Tilrettelagte, gode og sosiale møteplasser

Hverdagen
Fleksible dager mellom amming og sovetid til baby.
Opptatt av
Bea er opptatt av å velge gode og riktige produkter til barnet sitt. Hun hadde planer
om å bruke baseltiden til å lage hjemmelaget mat til babyen og vaske tøybleier,
men nestlé-glassene og Libero kom fort i hus. Bea forsto etter hvert at det var
viktig å komme seg litt ut av huset, og tar seg gjerne en trilletur på café, innom et
marked eller en tur i parken sammen med andre i barsel.
Forhold til ombruk
Håper å finne kupp og liker "skattejakt" (Stimulerende aktivitet)
Ønsker helst å kjøpe nye klær til babyen, men kan handle leker og større utstyr
brukt. Finner ofte vintage merkeplagg til seg selv på Tise.
Handlemønster
Liker å ha alt på stell, og har klær til neste barnestørrelse liggende. Hun fikser ting
og handler gjerne i butikker på formiddagen og følger ellers med på nettbutikker og
arrangementer på sosiale medier.

"Jeg skulle gjerne kjøpt brukte
klær til babyen, men noen
ganger lukter klærne rart, jeg er
opptatt av at babyen får rene og
gode materialer mot huden sin."

Familien med gode intensjoner
Hvem

Mor, far, datter 11 år, sønn 17 år

Har behov for

Anerkjennelse for deres bidrag til miljøet
God service med oppdaterte og sømløse tjenester

Hverdagen
Travel hverdag med mange aktiviteter i helger og hverdager, både sammen og hver
for seg.
Opptatt av
Familien vil gjerne leve mer bærekraftig, men de ser ikke på ombruk som det
viktigste tiltaket innenfor miljø de som familie kan gjøre. Familien har god økonomi,
de er opptatt av dyre merkevarer og ønsker ofte å kjøpe seg det beste markedet har
å by på av produkter og tjenester.
Forhold til ombruk
Er opptatt av bærekraft (moralsk riktig)
Handlemønster
Klær kjøpes nytt, enten på nettbutikk eller på kjøpesenter. Familien gir bort til klær til
veldedighet og kjente, men kjøper sjelden brukte klær og utstyr til seg selv. Datteren
drar ofte på shopping i helgene med venninner på et kjøpesenter.

"Vi gir bort leker og klær til
andre, det gir en god følelse!
Tenk på de som ikke har så
mye penger som oss!"

