
Før du starter - hvilket språk foretrekker du? (Velg bare ett) 

Engelsk

Norsk bokmål

Norsk nynorsk

[Organisasjonens navn]

Publikumsundersøkelse 2020

Vi gjennomfører denne spørreundersøkelsen for å lære mer om vårt publikum og hvordan vi kan 
gi dere den best mulige opplevelsen. Undersøkelsen er anonym og svarene blir kun brukt i 
forskningsøyemed. Den tar ca 5 minutter å fullføre. Svarene blir behandlet av [Organisasjonens 
navn] og Norsk Publikumsutvikling, som utfører denne undersøkelsen på våre vegne.



Når var siste gang du besøkte (org navn)?  Dersom du ikke husker den eksakte datoen, vær 
vennlig og fyll ut måned og år.
Dag 

6

-Vet ikke-
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

--Klikk her--

Måned

6

-Vet ikke-
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

--Klikk her--



År

6

2020
2019

--Klikk her--

Var dette ditt første besøk, eller hadde du besøkt [Organisasjonens navn] tidligere? I så fall 
når? (Velg kun ett)

Det siste året 

For mellom et og to år siden

For mellom to og tre år siden

For mellom tre og fem år siden

For mer enn fem år siden

Dette var mitt første besøk

(Hvis ja, det siste året) Hvor mange ganger har du besøkt [Organisasjonens navn] det siste 
året, inklusive siste besøk?

 Hvilken av de følgende alternativene beskriver best arrangementet du sist deltok på? (Velg 
kun ett)

Konsert

Teater

Opera

Utstilling

Film

Litteratur

Bibliotek

Dans

Museum

Revy/show/stand up

Musikal

Festival

Foredrag / debatt

Andre

Deltok du sammen med noen? (Velg kun en)

Ja Nei

Hvis ja, hvor mange av de du gikk sammen med tilhørte aldersgruppen… (ikke regn med 
deg selv)

Under 16

16 eller eldre



Hvilke av alternativene nedenfor beskriver best dine motivasjoner for å besøke 
[Organisasjonens navn] (Velg alle som gjelder)

For å tilbringe tid med familie/venner

Fordi det var en helt spesiell anledning

For å få ro og fred

For å bli intellektuelt stimulert

For å bli underholdt

For å bli inspirert

For å prøve noe nytt/utenom det vanlige

For å lære noe

For å nyte atmosfæren 

For refleksjon og ettertanke

Kunst og kultur er en vesentlig del av mitt liv

For å få en pause fra hverdagen

Av akademiske årsaker

Av profesjonelle årsaker

For å underholde barna mine

For å utvikle barna mine

Andre

Andre, Vær vennlig å utdype

Hva var den aller viktigste grunnen? (Velg kun en)

For å tilbringe tid med familie/venner

Fordi det var en helt spesiell anledning

For å få ro og fred

For å bli intellektuelt stimulert

For å bli underholdt

For å bli inspirert

For å prøve noe nytt/utenom det vanlige

For å lære noe

For å nyte atmosfæren 

For refleksjon og ettertanke

Kunst og kultur er en vesentlig del av mitt liv

For å få en pause fra hverdagen

Av akademiske årsaker

Av profesjonelle årsaker

For å underholde barna mine

For å utvikle barna mine

Andre

Andre, Vær vennlig å utdype

Hvordan vurderer du...

Kvaliteten på arrangementet

Veldig bra Bra
Verken bra 
eller dårlig Dårlig

Veldig 
dårlig

Vet 
ikke/Ikke 
aktuelt

Verdien av opplevelsen i forhold til 
kostnadene ved å delta

Totalinntrykket



Hvor stor sannsynlighet er det for at du vil anbefale venner og bekjente å besøke 
[Organisasjonens navn]? 10 er veldig sannsynlig og 0 er ikke sannsynlig. (Velg kun en)

1
0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Er det noe mer du ønsker å tilføye med tanke på ditt besøk hos [Organisasjonens navn]? 
(Beskriv nedenfor)

Om deg

I denne siste delen av undersøkelsen stiller vi noen spørsmål om deg. Grunnen til at vi spør om 
disse tingene er fordi vi er opptatt av mangfold og inkludering i kulturlivet, og for at vi skal kunne 
dekke ulike publikumsgruppers behov. Dersom det er noen spørsmål du ikke ønsker å svare på kan 
du velge «foretrekker å ikke svare» eller hoppe til neste spørsmål. Det er til veldig stor nytte for 
oss dersom du svarer.

Hvilken av alternativene under beskriver best din kjønnsidentitet (velg kun en)

Mann Kvinne Annet Foretrekker å ikke 
svare

Hvis du svarte «annet», hvordan vil du beskrive din kjønnsidentitet?

Hvilken aldersgruppe tilhører du (Velg kun en)

Under 16

16 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 eller eldre

Foretrekker å ikke svare

Er du født i Norge? 

Ja Nei Foretrekker ikke å 
svare



Hvordan vil du beskrive din etniske/kulturelle identitet? (fx samisk, norsk, arabisk, desi, 
blandet osv)

Har du nedsatt funksjonsevne og/eller opplever du barrierer i forbindelse med deltakelse 
som krever spesiell tilrettelegging? 

Ja Nei Foretrekker ikke å svare

Bor du i Norge? 

Ja Nei

Dersom du bor i Norge, 
hva er postnummeret 
ditt? NB! Denne 
informasjonen blir bare 
brukt til forskning. Ikke 
markedsføring.

Dersom du ikke bor i 
Norge, hvilket land bor 
du i?

Takk for din hjelp!

Trykk på 'Send' -knappen nedenfor for å fullføre undersøkelsen.


