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Intervjuer Biobesökare

Ålder: Yrke: Social status:Kön:

 Hur många gånger går du på bio per år?                                         Hur många filmer ser du totalt per år? 

 Vilka biografer brukar du besöka? 

 Berätta om ditt senaste biobesök, hur bestämde du dig för att du ville se den filmen på bio? Varför drogs du till att se just den filmen? 

 Varför valde du att besöka just den biografen? Varför valde du inte en annan typ av biograf? Vilka faktorer var viktigast för ditt beslut? 
      (tillgänglighet, utbud etc.)

 Hur gick du till väga för att boka biljetten? (App, webbsida, köpa biljetter direkt) Varför valde du det tillvägagångssättet? 
      Hur tyckte du att det fungerade att köpa biljetten via den kanalen? Vad var bra respektive dåligt med den upplevelsen?

 Hur hämtade du ut dina biljetter? Hur fungerade det att hämta ut biljetterna? Vad gjorde du efter du hämtat ut biljetterna innan filmen?

 Senast du var på bio, vad bidrog till att du ville gå och se en film? Vem eller vad bidrog? Vilka faktorer bidrog till att du ville se filmen 
      på bio? Vad ville du få ut av ditt biobesök?
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Intervjuer Biobesökare, forts.

 Hur väljer du att se på film om du inte går på bio? 

 Varför väljer du dessa/detta format? Vilka faktorer spelar in? (bekvämlighet, underhållning, tillgänglig tid). Vilken faktor är den 
      viktigaste när du väljer detta format?

 Vad är det som är bra respektive dåligt med detta format?

 Hur tar du del av information om biofilmer idag? Varför? Hur funkar det? Skulle det vara bättre på något annat sätt? Varför?

 Vad är dina tankar/intryck av Folkets Bio?

 Hur var bioupplevelsen? Vad tyckte du var bra med filmvisningen? Var det något som fungerade mindre bra?

 Prisdiskussion: Är priset du betalar rimligt? Varför/Varför inte? Skulle du gå fler gånger om priset sänktes?
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Om det finns tid och/eller inte har dykt upp som följdfrågor innan:
KOMMUNIKATION


