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Observationsguide

Observationer är till för att förstå undermedvetna val som besökare gör och att komplettera intervjuer. Nedan är en guide för att hjälpa 
på traven, men det finns självklart mycket mer att observera på plats. Till stor del handlar det om att vara nyfiken och se vad besökare 
gör. Värdet blir högre om det finns möjlighet att fråga besökare varför de gör något (t ex står och väntar, köper biljett i foajén istället för 
på internet, m.m.).  

Man ska alltid notera vad som har sagts, men det är oftast bra att bara skriva stödord (om man känner sig mer bekväm med det) när 
man pratar med folk. Dock ska man gärna skriva ner sina tankar mer utförligt när man har pratat klart. Skriv gärna något om personen 
– ca ålderskategori, vad är det för typ av person, är de väldigt kulturintresserade, vilket segment skulle ni lägga dem i? Är de där med 
någon (vem)? Pratade ni före eller efter en visning? Skriv så många detaljer som möjligt. 

Ta gärna bilder på hur folk rör sig i lokalen, men be gärna om lov om du tar närbilder.

Besökare gör entré
Ex:

 När? Sen? Tidig?
 Sällskap/ensam? 
 Humör?
 Vad gör de i foajén? Särskilda ställen folk ofta väntar? Är det trångt? Kan man sitta?

Köp/uthämtning av biljetter
Ex:

 Hur har man köpt biljetter?
 Interaktion med personal 
 Hur lång tid tar köp?
 Är det kö? Hur påverkar detta köp (är köpen snabbare, eller är folk bara stressade?)

(ev) Köp av snacks
Ex:

 Hur?
 Tar det tid att välja? Hur väljer man? 
 Vad?
 Interaktion med personal
 Är det kö?

Mellan köp och filmvisning
Ex:

 Vad gör besökaren (under väntetid)?
 Finns det någonstans att vänta? 
 Är det trångt?

Efter filmvisning
Ex:

 Humör?
 Beteende med ev sällskap? 
 Hur snabbt lämnar besökare?
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Observationsguide, forts.

Frågor
 Hur ofta ser du på film? Hur ofta går du på bio?
 Varför är du här? Vad ska du se? Varför? Hur kommer det sig att du kollar just den filmen? Varför just här? Brukar du gå hit? 

       Varför/varför inte? 
 Hur köpte/bokade du din biljett? Hur funkade det? Är det så du brukar göra? Varför/varför inte?
 Är det något i din upplevelse som kan förbättras? Hur? Varför är det viktigt?

Exempel på hur man kan sammanställa anteckningar

Person Entré Köp Innan filmvisning Efter filmvisning

Person 1

Person 2 

 

Person 3 

 

Person 4 

 

Person 5 

 

Person 6 

 

Person 7 

 

Person 8 

 

Person 9 

 

Person 10


