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Projekt Z

Projektets intention:

Att genom research av målgruppen tjejer 12-16 få djupare 
insikter om dem och på så sätt finna en eller flera platser där 
svt skulle kunna bli viktiga för dem.

Tillvägagångssätt

Djupintervjuer:

Att via djupintervjuer med ca 30 tjejer i åldern 12-15, från olika 
bakgrund, olika livssituationer och regional spridning få en 
djupare och komplexare bild av målgruppen med målet att 
finna gemensamma behov.

Ställa frågor till dem via sociala media:

Instagram: Att via dagliga poster ställa upp frågor och 
hypoteser och få så många som möjligt att 
svara/kommentera/dela både våra poster och de inkomna 
kommentarerna för att få så vis få in svar kring de 
gemensamma behoven.

Hypotes vi vill testa:

Att vi genom att göra vår research tillgänglig för målgruppen 
medan vi utför den, engagerar dem i ett tidigt stadium och får 
dem med på ”resan”, och därmed gör dem till medskapare av 
Projekt Z och de eventuella andra produkter som kan komma 
ur Projekt Z.

Hur gör vi Projekt Z tillgängligt och öppet för målgruppen?

Vårt instagramkontot: Här ser de våra frågor, påstående, 
funderingar och de ser också både egna och andras svar. 
De kan interagera, dela och korrigera oss helt fritt och 
ocensurerat. 

Genom en pod: I en pod har vi möjlighet att göra 
djupintervjuer tillgängliga för alla. Meningen är att vi i poden
intervjuar tjejer i målgruppen anonymt eller öppet (de 
väljer), vår avsikt är även att intervjua personer som vi vet att 
målgruppen finner intressanta för att på detta sätt också 
driva större trafik till podden och få mer vetskap om vad det 
är som gör just dessa personer så attraktiva för målgruppen.

Hur mäter vi framgång i en första fas? Att vi är på rätt väg?

Antal följare i målgruppen på instagramkontot

Antal kommentarer på instagramkontot – engagemang

Antal DM (direct messages) till kontot

Antal addade vänner på snapchatkontot

Antal inkomna svar på snapchatkontot

Antal följare av podden

Värden vi tycker är viktiga att förmedla på vägen:

Att individualitet inte är en motsats till gemenskap – du är 
inte ensam!

Att ditt värde inte sitter i utseende, märkeskläder, pengar 
etc...

Tematik vi kan jobba med:

Identitet - Exempel kan vara könsroller, popularitet, 
utanförskap, sexuell läggning etc… 

Livssyn/Religion - Exempel kan vara politisk tillhörighet, 
religiös tillhörighet, syn på världen/andra kulturer/andra 
människor, okunskap etc…

Vardagen – Exempel kan vara skolan, kärlek, vuxna med 
krav, fritidsaktiviterna, prestationskrav etc..
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