Gjennomført
mars 2019

Rapport: 5. april 2019

Velkommen til første omnichat i Yoice!
Kanskje også den første omnichaten i Norge?
Omni betyr altomfattende, for alle – og det er det en omnichat er. En chat/online
fokusgruppe der alle i Akershus’ nettverk for publikumsutvikling (som var til stedet
på nettverksmøtet 26. februar) fikk mulighet til å spille inn spørsmål ved å skrive ned
så mange spørsmål de kom på. Opinion sammenstilte alle spørsmålene i etterkant,
og utformet en guide som ble brukt i onlinegruppene med unge i Akershus.
Omnichat gjør det derfor mulig å få svar på spørsmål utover de fem prosjektene
som skal gjennomføres i Yoice i 2019 gjennom støtteordningen til Akershus
fylkeskommune. Alle i nettverket, uavhengig av om de har fått støtte, har muligheten
til å være med å stille spørsmål.
Yoice skal være et verktøy for hele nettverket. I likhet med alle rapportene fra
innsiktsprosjektene gjennomført i Yoice, blir også denne rapporten delt i nettverket.
Forhåpentligvis vil medvirkningen fra nettverket i forkant, skape større relevans
samt eierskap til rapporten og innsikten.
I løpet av 2019 skal det gjennomføres to runder med omnichats, begge omtrent to
uker etter nettverksmøtene i hhv. februar og september. Du leser nå rapporten
skrevet etter første omnichat, gjennomført to uker etter nettverksmøtet 26. februar.
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Visste du … ?
Omnichat i Yoice er inspirert av en
tilsvarende prosess gjennomført i
september 2018 med Den kulturelle
skolesekken Akershus – ved en tilfeldighet.
Det skulle gjennomføres onlinegrupper, og
Opinion ble invitert til DKS sitt ukentlige
statusmøte for å presentere prosjektet vi
skulle i gang med. Til stede på møtet var
det 15-20 personer som jobber med Den
kulturelle skolesekken Akershus. Alle fikk
komme med innspill til guiden som skulle
utformes og si hvilke spørsmål de ønsket å
få svar på. Det viste seg at spørsmålene
hang godt sammen og utgjorde til sammen
en guide når de ble systematisert i
etterkant. Vi opplevde dette som en både
spennende og nyttig måte å jobbe på, og
så at flere i DKS tok eierskap til innsikten
når de hadde vært med på å utforme
spørsmålene i forkant.

Så mange spørsmål, så mye interesse,
SÅ GØY!
Nettverket hadde mange spørsmål å stille til de unge. Det er gøy å se et så
stort engasjement! Etter at alle postit-lappene ble lest gjennom og strukturert,
var det (heldigvis) mange spørsmål som gikk igjen, og det kunne skisseres
opp ulike tema. Allikevel ble vi nødt til å gjøre prioriteringer, da det totalt var
for mye innhold til en time chat.
Disse temaene ble inkludert i onlinegruppene:
•
•
•
•
•
•

Overordnet om fritid, interesser og kunst og kultur
Hang outs (bibliotek, ungdomsklubber, fritidsklubber, kulturhus)
Dagens tilbud innen kunst og kultur til unge i Akershus
Kunstutstillinger
•
Herunder også noe på kunst i det offentlige rom
Utøvende selv/UKM
Festivaler

Ikke alle spørsmålene under hvert tema har kunnet bli inkludert, men vi har vært innom alle
temaene over. Forhåpentligvis vil du kjenne igjen noe av innholdet – og at resten av innholdet
oppleves relevant for deg.
Det var i tillegg tre tema som også gjentok seg: Bibliotek, digitalisering og sosiale medier. Disse
har vi valgt å ikke fokusere på i denne runden, da dette er tre tema vi vil dekke inn andre steder:
Bibliotek og digitalisering blir tema i egne prosjekter i Yoice utover året. Bruken av sosiale medier
blant unge, har vi innsikt på gjennom Ung2019. Dette har vi inkludert helt til slutt i denne
rapporten.
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Om metoden
Onlinegrupper
I onlinegrupper samles et utvalg på 6-8 personer i et digitalt «chatterom». En
moderator fra Opinion ”chatter” med personene i 75 minutter om et bestemt tema.
En samtaleguide er laget på forhånd. Det er vanlig å gjennomføre to grupper på
samme tema/guide, blant annet for å få nok deltakere i tale.
Metoden er svært godt egnet til unge da det ikke krever fysisk oppmøte og de kan
delta via mobiltelefonen. Onlinegrupper får gode tilbakemeldinger fra brukerne – de
opplever det gøy og interessant å lese hva andre mener. Dette er et viktig poeng for
at de skal prioritere å bruke tiden sin på å snakke med oss.
Omnichat
I denne runden gjennomførte vi to onlinegrupper tirsdag 12. mars, der gruppene var
fordelt etter alder: 15-22 år og 23-29 år. Det var syv deltakere i hver gruppe, til
sammen fjorten personer.
Deltakerne var fra forskjellige steder i Akershus, og deltakere med
innvandringsbakgrunn var representert.

4

Akkumulert læring
Læringen fra gruppene er ikke
endelig, og kan ikke generaliseres.
Men, det er mye vi kjenner igjen fra
tidligere prosjekter i Yoice, såkalt
akkumulert innsikt. Dette er
kommentert og referert til der det er
gjeldende. Når slike funn går igjen,
sier vi at det gir trygghet i funnene.
Det betyr at det etter all
sannsynlighet er et trekk som gjelder
for målgruppen; unge.
Bruk rapporten til å se kunst og
kultur gjennom et utvalg av de unges
øyne. Vi kan ikke gjennom denne
rapporten slå fast at «slik er det»,
men det gir oss indikasjoner og ideer
inn til hvordan å tenke når vi skal
henvende oss mot unge. Kanskje får
du noen aha-opplevelser eller
hypoteser som vi kan følge videre i
Yoice senere i 2019.

Ung 2019 som kontekstuell forståelse
Opinion har gjennomført en stor
landsrepresentativ studie i målgruppen
15-29 år i Norge. Denne studien heter
«Ung2019» og brukes som en
kontekstuell forståelse i prosjektene
som gjennomføres i Yoice. Det vil i
denne rapporten hentes relevant innsikt
fra Ung2019 for å berike og trygge
læringen fra omnichatten.
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Hva er de opptatt av?
I onlinegruppene varmet vi opp
med å snakke om hva de gjør på
fritiden, og hvilke tema som
engasjerer dem. For å få en bedre
forståelse av hva unge er opptatt
av og hva de gjør på fritiden, har
vi hentet tall og innsikt fra Ung
2019. Dette samsvarer med tema
og fritidsinteresser
respondentene nevnte i gruppene,
og bidrar til en bedre forståelse
og trygghet i funnene.
I gruppene ble disse interessene og
temaene nevnt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljø
Trump
Ting fra nyhetsbildet
Politikk
Kreativitet, lage noe, håndarbeid
Musikk
Sport
Gaming

39 %

61 %

ENGASJERT

BEKYMRET

4 av 10 av dagens unge engasjerer seg i
miljøvern og klima, noe som ligger på
førsteplass på listen over ting unge er
opptatt av i dag – over blant annet å
bekjempe mobbing, ytringsfrihet og
dyrevern.
Ikke bare engasjerer de unge seg i klima,
de er også bekymret. 61 % bekymrer seg
over miljøet, mer enn blant annet krig og
uro i verden, stress og fattigdom.
Miljø og klima er med andre ord et tema
som engasjerer og opptar i stor grad de
unge i dag.

Kilde: Ung2019
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Hva bruker de fritiden på?

Her ser vi rangeringen av 25
interesseområder. Gaming er spesielt stort
blant gutter, med 52 % som driver med
dette. Mye av deres sosiale omgang skjer
digitalt i spillet.
Ved å forstå hva de unge er opptatt av i
dag, kan vi møte dem med innhold og
tilbud som oppleves relevante for dem.

Kilde: Ung2019
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Hvor er de med
venner?

1 av 2 unge
går på café/kaffebar månedlig eller oftere*. Det er en høyere
andel blant kvinner. Sett i sammenheng med det som ble sagt i
omnichatten om å møte venner på café, er det sannsynlig at en
stor andel av cafébesøkene handler om sosial omgang med
venner.

Det sosiale aspektet er ikke med i
rangeringen fra forrige side, men vi
vet at dette er svært viktig.
Viktigheten av sosial omgang med
venner dukker opp i alle samtalene
vi har hatt i Yoice når teamet er
fritid eller arrangementer.
I tillegg til å være med venner på
skolen/studiet, konserter, festivaler, trening
og andre sosiale aktiviteter, møtes de på
café, restaurant eller hjemme hos
hverandre.
I følge Ung2019 er det overraskende liten
forskjell på alder når det gjelder hvor ofte de
drar på café og restaurant. Til tross for at de
yngste er mindre kjøpesterke enn eldre med
fast jobb, bruker de allikevel både tid og
penger på å spise ute.
Dagens tilbud av cafeer og restauranter,
skaper mange møteplasser for de unge –
et viktig poeng å huske inn i temaet som
omhandler ungdom- og fritidsklubber.

*Kilde: Ung2019
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Hangouts: Fritidsklubber, bibliotek, kulturhus
Fritidsklubber eller ungdomsklubber er ikke noe verken den yngste eller eldste gruppen bruker eller opplever at er for dem
– de er for gamle! Dette er for ungdom på ungdomskolen eller barneskolen. Dessuten opplever de ikke et behov for å møte
venner på steder for å henge med andre unge. Om de ønsker å møte andre, drar de på fest. Spesielt den yngste gruppen
skylder også på lite tid til å oppsøke slike plasser.
Det er allikevel en interesse å spore,
spesielt i den eldste gruppen, for et sted de
kan møte venner og henge. Et sted med
mindre avlukker (så de kan være alene),
mulighet til å kjøpe mat og drikke (bedre
enn typisk klubb-mat som toast til 10
kroner, men mindre fancy enn restaurantmat og jålete kaffe).
Et sted som har lange åpningstider,
avslappet stemning og aktiviteter som
airhockey, spill, shuffleboard eller
tilsvarende. Foredrag og kurs kan også
være spennende, gitt det er et tema de
interesserer seg for. De beskriver et
fritidshus som er tilpasset folk på deres
alder – et sted de kan komme og være
sammen med venner, som en
miljøforandring til kafeer og hjemme.

*Rapport fra temadiskusjon «Kulturhus» våren 2018.

Biblioteket som en slik arena?
Biblioteket har få av de vi snakket med i
onlinegruppene noe sterkt forhold til, og det
å låne en bok hører sjeldenhetene til.
Biblioteket er et sted det skal være stille, og
egner seg derfor dårlig til å treffe venner.
En bokkafé kunne vært spennende, men
det er vanskelig å se for seg dette i
rammene av et bibliotek – alle bøkene vil
vel bli tilgriset om man skal spise og låne
bøker samtidig? Dessuten er det en mer
lounge-stemning de ser for seg i en
eventuell bokkafé, biblioteket blir for sterilt
og stille.
Folk som er eldre vil ikke henge med
randome folk de ikke kjenner lol
(Michael, 23, Gjettum)

Kulturhus som en slik arena?
Som vi har lært tidligere i Yoice*, er
kulturhusene forskjellige fra kommune til
kommune, og assosiasjoner deretter. Per
nå er ikke kulturhus noe de bruker i særlig
grad, i følge de vi har snakket med. Dette
får støtte fra tidligere samtaler i Yoice, der
kulturhus ikke oppleves å være tilrettelagt
for unge. Noen tenker på slitne hus med
lite tilbud rettet mot unge/dem, andre ser
for seg et hus for fiffen. Det er dog et mer
sannsynlig sted enn bibliotek å møte
venner, gitt at det var lagt til rette som en
møteplass, som beskrevet i første kolonne.

Men tenker kulturhus må snobbe seg litt
ned først.. I dag er kulturhuset her ikke helt
på det folkelige (Herman, 25, Sandvika)

Kunst og kultur, hva ligger i ordene?
Kunst og kultur er både vage og brede uttrykk, som kan skape en avstand
mellom innhold og mottaker/målgruppen.
Kunst er individuelt, og det er opp til hver enkelt å definere hva som er kunst når alt kommer til
stykket. Samtidig gir ordene «kunst» og «kunstopplevelser» umiddelbare assosiasjoner til
kunstutstillinger, malerier og skulpturer – noe som er for mer spesielt interesserte.
Likevel, og etter nærmere refleksjon i gruppene, kan kunst være mye mer, som for eksempel mat
og musikk. Selv om de uttrykker en interesse for musikk, opplever flere at kunst ikke er for dem.
Kunst er med andre ord noe som kan fylles med mye, men assosiasjonene går i retning av noe
som er lite relevant for dem.
Kultur gir assosiasjoner til andre kulturer, spesielt å spise mat fra andre land, eller «noe stort»
som en utenlandstur eller en tur til Operaen. Konserter, som de liker å dra på, er ikke umiddelbare
koblinger for dem når det gjelder kultur.
Å bruke begrepene kunst og kultur kan derfor være både misvisende og fremmedgjørende dersom
vi ønsker å nå bredt ut til de unge – om vi ikke er bevisste hvordan og hvorfor vi bruker disse
ordene.

Synes alle typer kunst kan være
bra, fordi det forteller en historie.
og det bør være mer av

Ofte mennesker i finstas som skal
på klassisk konsert, vinsmaking og
sånt.. (Herman, 25, Sandvika)

(Ida, 17, Ullensaker)
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13 % av unge i
dag oppgir kunst
som en interesse.
Kilde: Ung2019

Hvem er kunst og
kultur for?
Om kunst og kultur er for alle, er
et spørsmål som besvares på to
måter, helt avhengig av hvordan
kunst og kultur defineres av hver
enkelt.
Ja, det er for alle, også meg, fordi kunst
og kultur kan være hva som helst. Kunst
kan oppleves gjennom musikk, gjennom
mat, gjennom graffiti utendørs. Det kan
være skulpturer i parken og bilder som
deles på Instagram. Kultur er maten jeg
spiste i går på restaurant, reisemålet til
sommeren og musikkfestivalen i neste uke.
Nei, kunst og kultur er ikke for meg,
fordi jeg interesserer meg ikke for
utstillinger, skulpturer eller teater. Innholdet
angår ikke meg, det er rettet mot et eldre
publikum – jeg opplever det utilgjengelig.
At kunsten blir utilgjengelig, handler
mer om en manglende interesse for et
innhold som ikke oppleves relevant,
fremfor hvilken sosial klasse man
tilhører.
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Teater og utstilling

Fått ned prisene,
modernisert stykker og
"sjangrene" i seg selv.
Dagens generasjon er
vant med en annen
type underholdning når
de vokste opp så da
blir det noe vanskelig å
trekke mange av de
yngre jevnt og trutt til
noe som jeg føler var i
vinden for litt vel lenge
siden...
(Håkon, 24, Oppegård)

Teater
Teater oppleves å være noe utdatert i form og innhold for de aller fleste i gruppene. Stykkene som
de ser for seg som typisk på teater, er rettet mot et eldre publikum. Kjedelig, er et ord de bruker, og
som betyr at innholdet ikke oppleves å angå dem. I tillegg er det dyrt og behøver planlegging. Å
dra på kino eller møte venner på en restaurant er like sosialt, men krever mindre planlegging i
forkant. Å dra på teater er flottere, og det legges i så fall gjerne opp til en helaften, kanskje med
middag først. Rett og slett vanskeligere å få til sammenliknet med andre sosiale og mer «neppå»
aktiviteter som for eksempel kino.
Rabatter, studentpriser, tilbud etc. kunne senket terskelen, men det er hovedsakelig innholdet
som ikke forventes å være relevant eller interessant nok – spesielt teater i Norge.
Kunstutstillinger
Det er lav kjennskap til kunstutstillinger i den yngste gruppen, mens den eldre gruppen kan nevne
blant annet Astrup Fearnley og de har hørt om Henie Onstad Kunstsenter. De opplever allikevel
ikke at dette er noe for dem. Det blir for sært. Om de skulle dratt, hadde det vært i utlandet, der
utstillingene er store og kjente, og regnes som en turistattraksjon.
Forestillingen og de assosiasjonene de har til hva en utstilling er, trenger å utfordres for at de skal
bli interessert. Nå virker det som om dette er plassert i en bås som de tenker at ikke er noe for
dem. Gjennom prosjektet med Henie Onstad Kunstsenter høsten 2017, lærte vi at dette handler
både om innhold og format. Kan innhold og format utfordres?
I gruppene ble en interesse vekket da vi snakket om utstillinger som tok for seg tema de
interesserte seg for, eksempelvis miljø og en spesifikk sport.
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Hmmm, synes det hadde vært kult med sånn utstilling om miljøet
(Ida, 17, Ullensaker)

Og har man lyst til å se
interessant kunst
kan man bare google det
(Michael, 23, Gjettum)

kjedelige store lokaler med bilder, som skal ha en eller annen sær
betydning
(May, 29, Høvik)

Ikke-eksisterende i tankene mine pga. manglende interesse, svært få
i mitt kontaktnett som har det som interesse også.
(Håkon, 24, Oppegård)

fordi det er ikke ofte et teaterstykke som er lett å relatere seg til når
det gjelder ungdommer. og det er enklere å arrangere å dra på kino
og spise etter på føler jeg- jeg vet hvor jeg skal finne film og billetter.
(Anina,16, Nesodden)
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Kunst i det
offentlige rom
I de unges møte med kunsten, er det viktig
for dem å forstå hva det er for at de skal
kunne involvere seg*. Forklarende tekster
som setter konteksten er eksempler på
rammer de unge vil ha for å kunne forstå
og eventuelt relatere seg til innholdet.
Kontekst blir spesielt viktig når det gjelder
kunst i det offentlige rom, der de ikke har
noen rammer eller forutsetninger for å
se det i sammenheng med noe. For at de
skal involvere seg mer, utover at det bare
«er fint å se på», trenger de forklaring.
Kunst i det offentlige rom for øvrig, er en
fin måte å bli eksponert for kunst, uten at
de oppgir å oppsøke det i noen særlig grad
selv, eller har reflektert mye over dette på
egenhånd.

*Behovet for kontekst er et gjentakende
funn i flere av prosjektene vi har gjort i
Yoice. Les mer om det i rapporten fra
agentoppdraget på Henie Onstad
Kunstsenter (høst 2017) og i rapporten fra
DKS-prosjektet (høst 2018).
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De eksemplifiserer med skulpturer, benker
som er gjort noe mer ut av,
kunst/utsmykninger på vegger på vei ned
til t-banen, skulpturparken til Ringnes. Det
er vanskelig for dem å se for seg at kunst i
det offentlige rom vil gjøre dem mer
engasjert i kunst, men det er alltid fint «å
ha noe pent å se på».

Å utøve selv
Det var noe kjennskap til UKM, men den
eldste gruppen opplevde spesielt at det var
rettet mot en mye yngre målgruppe. Kunne
dratt på et UKM-arrangement om det var
noen de kjente som skulle vise frem
noe/opptre. Det var det også noen i
gruppen som hadde gjort tidligere.
For andre virket UKM litt for amatører. For
å bruke tid på å se på andre unge
kunstnere/utøvere man ikke kjenner, skal
det helst være profesjonelt.
Det er en interesse for å se andre
kunstnere på egen alder, hvis det er en
profesjonalitet over det. Gode utøvere som
man kan la seg inspirere av.

Å være utøvende selv, stå på en scene,
vise frem noe man har laget, fordrer at man
har nå å vise frem. Ingen av de vi snakket
med i gruppene hadde noe de ønsket å vise
frem. Om de hadde hatt det, skulle de vært
helt sikre på at det var bra for at de skulle
ønske å promotere seg selv.

Å være deltakende uten å være
utøvende, er et fenomen vi ikke har
diskutert godt nok i denne runden, men
som det kom noen indikasjoner på om at er
interessant. Å være deltakende i
kunstutstilling ble et tema i Henie Onstadprosjektet høsten 2017, og er et spennende
spor å følge.
Gjennom Kulturhack på Ås (januar og april
2019), der de besøkende får bli med i
kunstopplevelsen, ser vi at dette
engasjerer.

Å kunne delta og skape noe i en setting
med kunst, utfordrer formatet som de
forbinder med kunst/kunstutstilling, og
lar dem delta og skape noe selv – uten
at de står på en scene for å vise seg
frem. Ett av de åtte trekkene som
beskriver unge i dag (ref. Ung2019), er
at de er opplevelsesorienterte. De
oppsøker steder som kan gi dem kule
opplevelser, og som de gjerne også kan
dele i sosiale medier.
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sikkert gøy viss man har noe
å delta med. syntest det var
gøy når vennene mine var
med
(Bettina, 22, Fosser)

Høres ut som amatør saker,
hvis jeg først skal ut og se på
noe vil jeg vite at det er veldig
bra
(Michael, 23, Gjettum)

ikke akkurat for meg, men jeg
er ikke en person som driver
med musikk mye og danser.
men for ungdommer som gjør
det tror jeg det kan være gøy
(Anina, 16, Nesodden)

Festival – tema som engasjerer
Festivaler var et tema begge gruppene både kjente bedre til, og hadde mer erfaring med. Kanskje
ikke så rart, da det er et innhold som i mange tilfeller er rettet mer mot unge/deres aldersgruppe –
samt tar for seg ett av de største interessefeltene, nemlig musikk. Festival er i tillegg en arena
hvor de kan være sosiale og oppleve noe de er interessert i – og oppdage nye ting/ny musikk.
Festivalene de kjenner til, er både store og kjente, men også mindre og mer nisje. Ikke alle var
musikkfestivaler, heller: Øya, Slottsfjell, Pip, Palmesus, Idyll, Skifestivalen i kollen, Kadetten,
generelt øl- og matfestivaler, Nebben, Mysteryland, tomorrowland, reggae-lake, Finding, By:Larm,
Jazzfestivalen på Notodden, Mela, Sarpsborgfestivalen, Ultra Music Festival, Kadetten, Graspop,
Revolt, Tons of Rock, Ekstremsport Veko, Av Ungdom for ungdom, Cochella
Det er individuelt hva som fenger ved en festival, det er knyttet til interesser. Noen drar for å få
med seg en eller flere artister, andre kun for stemningen/den sosiale opplevelsen – andre igjen for
en kombinasjon.
Dette tema er ikke godt nok utforsket i omnichatten til å si noe mer konkret om hva en festival bør
inneholde for at den skal engasjere. Men, festivalene får mye drahjelp i å nå gjennom til det unge
publikummet ved bare å være en festival. Festival engasjerer fordi det gjerne forbindes med god
stemning og gode venner.
Vi har snakket om festivaler som et tema tidligere i Yoice, og læringen fra dette ligger i rapporten
fra «3 diskusjoner» våren 2018.
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Drar på Idyll, Blitt en tradisjon
med kompiser. Eventuelle
andre dras på spontant eller
ved nøye planlegging i forkant
(Håkon, 24, Oppegård)

jeg som ungdom liker bedre å
dra på festivaler eller
konserter enn å se på teater
eller kunst.
(Anina, 16, Nesodden)

Noe som interesserer meg,
som en artist jeg vil høre, mat
jeg vil oppleve
(May, 29, Høvik)

Hva vil de ha?
I gruppene får deltakerne komme med ideer til tilbud målrettet mot unge som dem i Akershus. Det er tre konkrete ideer
som dukker opp, og som kan være spennende å utforske videre. Disse tre ideene er alle samlingsplasser for
vennegrupper, med laid back stemning, god vibe og få regler. Det skal være mulig å komme og gå som man vil uten å
måtte binde seg til noe oppmøte. Mulighet for å ha med egne barn er også ønskelig om man har barn.

1

Et aktivitetshus som tilbyr mer
enn de kan gjøre hjemme, og gir
dem verktøy til å utfolde seg
kreativt: Et slags kreativt hus der
man kan komme og lage noe, som
for eksempel designe egne tshorter eller låne verktøy for å
bygge ting.
Foredrag og kurs er også
interessant, innenfor tema de
interesserer seg for.
I Ung 2019 lærer vi om uttrykket
«Generasjon MYO*» som er et
trekk ved unge: De vil skape og
lage sitt eget. I dag finnes det
utallige muligheter og de er vant
med at det kun er kreativiteten som
setter grenser.
*MYO står for «Make your own»

2

En lounge/voksenkonsept av
fritidsklubb med et kult navn.
Som beskrevet tidligere, er det en
interesse for et sted de kan komme
og henge med venner i kule
omgivelser og egne avlukker. Men,
det må by på mer enn bare fire
vegger og et tak – dette
konkurrerer med utallige kafeer og
restauranter.
Der er gøy om det skjer noe der,
for eksempel quiz, konkurranser,
Kahoot – i tillegg til muligheten for
å kjøpe mat og drikke.
I den eldste gruppen er det mer
interesse for et sted å henge med
venner, utenom de tilbudene som
finnes i dag.
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3

En innendørs park som kan
brukes i det kalde halvåret.
Parkene er et fristed flere bruker
og setter pris på. Men, om vinteren
er det kaldt og det er ikke fristende
å være ute.
Ideen om en innendørs park tar
form. Et sted de kan møte venner
ute, også på vinterstid.
Denne ideen baserer seg på
samme behov som idé 2, og er
kanskje det samme – bortsett fra at
en innendørs park har muligheter
til å bli mer unikt,
opplevelsesbasert og Instagramvennlig.

Synes det er for dårlig tilbud der jeg bor i dag. Dårlig tilbud av
kino, og heller ikke så mange andre arrangementer som skjer
for min målgruppe
(David, 27, Kjeller)

Finnes litt lite, føler det er mye for barn og en del for godt
voksne
(Victoria, 25, Lillestrøm)

Ikke mye i Akershus, føler at det er Oslo alt skjer
(Anam, 28, Skjetten)

Hvis et sted har gratis mat r jeg down
(Eira, 15, Hosle)

Du kan gjøre en ting fra boring to fun! Med markedsføring
(Abdullha, 17, Lørenskog)
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Om man kunne laget konsepter
hvor man endret navn fra
fritidsklubb til f. eks
HubSpot/Chillhub/ChillLounge
(ja noe passende navn), med
store, åpne arealer og
muligheter for sittearealer,
aktiviteter og muligheter ville
nok det minket terskelen for
eldre å dra av gårde betraktelig
(…) Et mer "voksent konsept"
av fritidsklubb hvor det blir
flere av de rundt om i Akershus
med åpningstid til 23 hadde
virkelig vært noe!
(Håkon, 24, Oppegård)

BONUSTRACK:
Sosiale medier
Hentet fra Ung 2019
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NB! Delen om sosiale medier i Ung2019-rapporten er en del av en større befolkningsundersøkelse, der resultatene fra segmentet 15-29 er
tatt ut fra hele befolkningen. Dette forklarer en lavere base på disse resultatene (n=377).
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•

Instagram har økt tillit:
Gått opp siden 2017 ifht. hvilke
merker som har aksept og tillit blant
unge. Vokst kraftig siden 2017 fra 17.
til 7. plass av 200 merker.

•

26 % av unge oppgir å bruke
Instagram til å følge med på kunst og
kultur (der kunst og kultur er et
forhåndsdefinert begrep)

•

Facebook for å orientere seg om
arrangementer, Instagram for å få
inspirasjon

•

Snapchat er en mer personlig kanal,
der merkevaren viser «behind the
scenes» og gir et nært, en til enforhold til følgerne

•

Bruk av sosiale medier i kontekst med
arrangementer og kommunikasjon
mot unge, er skrevet om i rapporten
«UKM Ullensaker» våren 2018.
Gjennom Ung2019 ser vi at de
resultatene fortsatt står seg.

DETTE INNSIKTSPROSJEKTET ER GJENNOMFØRT I
Hva er Yoice?
Yoice er et innsiktspanel for unge som bor i Akershus og er mellom 15 og 29 år. Her har de unge mulighet til å si sin mening om hva
slags arrangementer, opplevelser og tilbud som skal være akkurat der de bor. Både unge med og uten flerkulturell bakgrunn, med
og uten kulturell interesse skal være representert i Yoice.
Hva skal vi gjøre med alt vi lærer fra Yoice?
Innsikten går til Akershus fylkeskommune, Norsk Publikumsutvikling og de som leverer kulturtilbudene der de unge bor. Når de
lærer og forstår hva de unge liker, mener og vil, kan de lage enda bedre arenaer og tjenester for de unge.
Innsikten sankes gjennom innsiktsaktiviteter som diskusjonsforum, chats, agentoppdrag eller små spørreundersøkelser.
Hvem står bak Yoice?
Yoice er en tjeneste levert av Opinion AS, på vegne av Akershus fylkeskommune og Norsk Publikumsutvikling. Yoice er utviklet i
forbindelse med markedsundersøkelser, og all personinformasjon blir behandlet konfidensielt. Du kan lese mer om Opinion
her: www.opinion.no

Link til tidligere Yoice-rapporter som er referert til
i denne rapporten:
Pilotprosjekt for Henie Onstad Kunstsenter, høsten 2017:
https://www.dropbox.com/s/yxyiz4g9wwhmw7n/20171012_rapport_AFK_pilot%20Henie%20Onstad.pdf?dl=0

UKM Ullensaker, våren 2018:
https://www.dropbox.com/s/00m49lr0x7295sb/01_Rapport_UKM_Ullensaker_16.04.18.pdf?dl=0

3 diskusjoner, inklusive Kulturhus og Festival, våren 2018
https://www.dropbox.com/s/8vt6mrtldemtrac/03_Rapport_3diskusjoner_Yoice_08.2018.pdf?dl=0

Den kulturelle skolesekken, høst 2018
https://www.dropbox.com/s/x1r2ewhkgopa8yn/05_DKS_04.10.18.pdf?dl=0
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