HVA SKJER NÅR DERE VIL
BRUKE YOICE?

Yoice-panelet
drives av Opinion
på vegne av
Akershus
Fylkeskommune.
Dette er teamet i
Yoice som du vil
jobbe med:

MARIANNE
Analytiker
Marianne jobber hovedsakelig kvalitativt,
med spisskompetanse innen
MROC/communities. Hun har mange års
erfaring med unge som målgruppe.

NORA
Seniorrådgiver/Partner

Nora har jobbet med undersøkelser og
analyser i 15 år, og har særlig erfaring
på kulturfeltet. Hun jobber tett med både
AKF og NPU i en rekke andre prosjekter
i kultursektoren.

LASSE
Community Manager
Lasse holder den jevnlige dialogen
med medlemmene i Yoice, og sørger
for at de deltar i aktivitetene og
oppgavene.

VIKKI
Trendanalytiker
Vikki har erfaring med unge
målgrupper, og er en av Opinions
eksperter på unge. Hun medvirker i
Opinions trendrapport Ung.

HVA SKJER NÅR DERE VIL BRUKE
YOICE?

Yoice-teamet
går igjennom
søknaden for
å forstå
konkret
innsiktbehov

Vi tar kontakt
med
institusjonen/der
e og diskuterer
behov og ønsker

Vi setter opp et
innsiktsløp
tilpasset
institusjonen

Vi starter
innsiktsløpet, og
leverer rapport
etter avtalt
tidsplan

YOICE ER IKKE KUN ET PANEL, DET ER AKKUMULERT
INNSIKT
Vi tar med oss innsikten fra hvert prosjekt og deler den på tvers av nettverket i Akershus. Alle får dra
nytte av hverandres undersøkelser. Yoice er ikke bare panelet og ungdommene, men det er også oss
som et team, som skal hjelpe til å samle innsikten og gjøre slik at dere alle kan nyttegjøre dere av den.
Vi vokser sammen med dere og innsikten.

INNSIKT:
- UNGES
FORHOLD TIL
FOTO PÅ SOME
- SOME-BRUK PÅ
UTSTILLING

PILOT

INNSIKT:
- UNGES BRUK AV
SOME
- REKRUTTERING
AV UNGE VIA
SOME

INNSIKT:
- PRESS PÅ SOME
- SELVFØLELSE
OG SOME

INNSIKT:
- INFLUENCERE
SOM VERKTØY I
KULTURFORMIDLING OG
REKRUTTERING

VIDERE
PROSJEKTER

ULLENSAKER

NES OG
ENEBAKK

HENIE ONSTAD
KUNSTSENTER

Hva skjer
fremover i
Yoice?

NOVEMBER –
AKERSHUS
KUNSTSENTER:

2018

JANUAR – PLANEGGING
AV ÅRETS AKTIVITETER

Ung Vlogger

FEBRUAR - START AV
YOICE

OKTOBER – NANNESTAD
KOMMUNE: Testing mot
målgruppen for
Ungdomsrådet

MARS - ULLENSAKER
KOMMUNE: Hvordan å

SEPTEMBER/OKTOBER
– DKS: Målgruppeinnsikt og

kommunisere med unge om
arrangementer?

tilbakemelding fra brukere

APRIL TIL JUNI – NES
OG ENEBAKK
BIBLIOTEK: Unges forhold

SEPTEMBER – HAV:
Kunst/i/Gensia
konsepttesting og
tilbakemeldinger fra
målgruppen

til press i sosiale medier

MAI/JUNI – HOK:
Innsiktsstudie om bruk av
influencers til rekruttering og
formidling

HVA SIER DE UNGE OM YOICE?
Yoice synes jeg har vært spennende og gleder meg til
mer siden du ser også forskjellene på hvordan ulike
mennesker mener om ulike ting og hva de opplever selv
ut ifra hvordan de har det i sin kommune (…) Jeg ble
medlem fordi jeg var nysgjerrig og ønsket å vise mye av
meningen til ungdommen siden vi sjelden blir hørt
(Henrikke, 17, Oppegård)
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