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1. Vilken utställning besöker du nu? 

Namn  Antal  %  

Varde ljus  33  30  

Mellan Konst & Verklighet  27  24,5  

Vårsalongen  26  23,6  

Kulturskolans bildelever  8  7,3  

Bosse Jensen  16  14,5  

Total  110  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,2% (110/112)  

 

 

 
 

 

2. Ålder Jag är ... 

Namn  Antal  %  

-20 år  11  10,2  

21-40 år  2  1,9  

41-60 år  25  23,1  

61-80 år  65  60,2  

81 år-  5  4,6  

Total  108  100  

 

 

Svarsfrekvens  

96,4% (108/112)  
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3. Kön Jag är ... 

Namn  Antal  %  

Kvinna/flicka  77  70  

Man/pojke  33  30  

Annat  0  0  

Total  110  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,2% (110/112)  

 

 

 
 

 

4. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen i Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  87  79,1  

Ganska nöjd  13  11,8  

Varken nöjd eller missnöjd  7  6,4  

Ganska missnöjd  1  0,9  

Mycket missnöjd  2  1,8  

Total  110  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,2% (110/112)  
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5. Hur nöjd är du med Konsthallen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  73  67  

Ganska nöjd  30  27,5  

Varken nöjd eller missnöjd  6  5,5  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  109  100  

 

 

Svarsfrekvens  

97,3% (109/112)  

 

 

 
 

 

6. Kvalitetsåtagande Kultur- och föreningsförvaltningen har åtagit sig att hålla en viss kvalitet för 
Konsthallen. Detta finns beskrivet i ett så kallat kvalitetsåtagande.  Känner du till att det finns ett 
kvalitetsåtagande för Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Ja, gå till fråga 7  31  30,4  

Nej, gå till fråga 8  71  69,6  

Total  102  100  

 

 

Svarsfrekvens  

91,1% (102/112)  
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7. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovat i kvalitetsåtagandet för Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  11  29,7  

Ja, i stort sett  24  64,9  

Nej, inte riktigt  1  2,7  

Nej, absolut inte  1  2,7  

Total  37  100  

 

 

Svarsfrekvens  

33% (37/112)  

 

 

 
 

 

8. Hur ofta besöker du Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Detta är första gången  8  8,7  

1-2 ggr per år  11  12  

2-3 ggr per år  30  32,6  

1 gång per månad  35  38  

Flera gånger per månad  8  8,7  

Total  92  100  

 

 

Svarsfrekvens  

82,1% (92/112)  
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9. Hur fick du information om denna utställning? 

Namn  Antal  %  

Annons i lokaltidning  28  26,4  

Hemsidan  7  6,6  

Turistbyrån  0  0  

Facebook  14  13,2  

Konsthallens program  31  29,2  

Instagram  3  2,8  

Annat  43  40,6  

Total  126  118,9  

 

 

Svarsfrekvens  

94,6% (106/112)  

 

  
 
 
Annat  

När jag går förbi konsthallen så går jag in där. Den ska vara där den är.  

Det råkar vara öppet när jag var i närheten.  

Jag går förbi.  

Promenerade förbi.  

Barbro Sträng tipsade mig.  

Konstnären själv.  

Tidniningrepotage  

Repotage i KT  

Bibliotek  

Repotage i tidningen.  

I Lekberg.  

Har bra läge så går förbi när jag är på stan och det är öppet.  

Aktivitter i Karlskoga  

Medtagen på utflykt av minna vänner.  

Genom vänner.  

Gick förbi.  

Artikel i tidningen.  

Mina fröknar på Rävåsen.  

Skolan på Rävåsen.  

Av mina fritidsfröknar på Rävåsen.  

Fritidsfröken berättade på Rävåsen.  

Fröken på Rävåsen.  

Skola och Kulturskolan.  
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10. Känner du till att Konsthallen förmedlar försäljning av konstverk? 

Namn  Antal  %  

Ja  68  68,7  

Nej  31  31,3  

Total  99  100  

 

 

Svarsfrekvens  

88,4% (99/112)  

 

 

 
 

 

11. Vad för slags utställningar skulle du vilja se på Konsthallen? 

Något som överaskar i form och uttryck.  

Nyare konstnärer, lite vågat.  

Gillar det mesta, färg ungt-gammalt och kvalité.  

Varierande konst samt musik.  

Varierande.  

Vårsalongen plus allt annat som erbjuds.  

Allt utom Hötorgskonst.  

Mer lera kanske.  

Bo Leander  

Tavlor  

Tavlor  

Amatörer och lite blandat.  

Varierande som är nu.Amatörer också.  

Konsthantverk.  

Glas, keramik.  

Konsthantverk.  

Någon fotoutställning per år.  

Konst med stor variation.  

Blomsterutställning.  

Blandat.  

Varierat.  

Konst är vidsträckt begrepp som inte bara innebär hängande verk, större bredd på innehållet.  

Installationer.  

Att fler konstutryck möts samtidigt, ex. konst och musik, konst och dans...  
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Mera olja, samt fler fotoutställningar. Men blandat är bäst.  

Kanske någon form av aktiva ʺ installationerʺ .  

Mera foto.  

Folkhögskolans konstelever.  

Foto.  

Finns ingen begränsning.  

Fotografi.  

Samtida konst, skulpturer.  

Bra med varierande konstarter och till exempel natur, installation och dylikt.  

Vårsalong och höstsalong.  

Bra som det är.  

Bra variation nu.  

Den blandningen som är är trevlig.  

Mer till exempel graffiti, ovanlig konst, okända och unga konstnärer.  

Tycker att det är bra utbud!  

Det är bra variation som det är.  

Varierande och det finns det redan.  

Blandat.  

Fto.  

Skulptur, textil och måleri.  

Textil design.  

Allt.  

Alla.  

Större bredd.Mera hantverk.  

Söt saker  

Jag vil se Bokstäver.Unicorn bilder.  

Bokstäver.Unicorn bilder.  

Rörliga bilder.Kalle Schubert.  

Sötsaker.  

Musik konst.  

Haven.  

Fotboll.  

Unicorn/enhörning.  

Fotboll.  
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12. Hur väl instämmer du i följande påståenden 

- Konsthallens öppettider är bra 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  41  41  

Instämmer till stor del  30  30  

Instämmer till viss del  14  14  

Instämmer inte alls  3  3  

Vet ej  12  12  

Total  100  100  

 

 

Svarsfrekvens  

89,3% (100/112)  

 

 

 
 

 

- Det är lätt att hitta information om Konsthallen på kommunens hemsida 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  26  29,2  

Instämmer till stor del  16  18  

Instämmer till viss del  5  5,6  

Instämmer inte alls  1  1,1  

Vet ej  41  46,1  

Total  89  100  

 

 

Svarsfrekvens  

79,5% (89/112)  
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- Informationen om Konsthallen på kommunens hemsida är bra 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  17  17,9  

Instämmer till stor del  23  24,2  

Instämmer till viss del  7  7,4  

Instämmer inte alls  0  0  

Vet ej  48  50,5  

Total  95  100  

 

 

Svarsfrekvens  

84,8% (95/112)  

 

 

 
 

- Informationen på Konsthallens Facebooksida är bra 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  17  18,7  

Instämmer till stor del  14  15,4  

Instämmer till viss del  0  0  

Instämmer inte alls  0  0  

Vet ej  60  65,9  

Total  91  100  

 

 

Svarsfrekvens  

81,3% (91/112)  

 

 

 
 

13. Lämna gärna dina övriga synpunkter här 

Visst kan verksamheten utvecklas, men det är viktigt att ha en egen lokal för konstupplevelsen. Där man inte störs 

av andra intryck som inte hör till konsten.  

Ibland så är man på stan under lunch. Då är det stängt. Samt även när man tar en promenad. Varför inte en kväll i 
veckan.  

Bevara konsthallen här. Trevlig och lätt att koma ini.  

Anpassade öppettider när folk är mest aktiva på stan.  

Flytta ej utställningarna från konsthallen.  

Att konsthallen är kvar där den är.  

Det som jag tycker saknas är ett litet fik, det är många som gärna skulle vilja ta sig en kopp kaffe eller Te.  
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Jättefin lokal.  

Trevligt att det är mitt i stan, ofta öppet, gratis, musik på lördagar ibland.  

Att konsthallen fortsätter med samma verksamhet här.  

Att konsthallen fortsätter med samma verksamhet här.  

Flytta konsthallen. Bättre utställningar.  

Mycket bra lokal, bra bemötande.  

Låt konsthallen vara kvar som den är.  

Öppna lite senare.  

Ser gärna att konsthallen får vara kvar och att ʺ störande elementʺ  får vara någon annanstans.  

Att en grupp missbrukare ska göra att konsthallen blir utsatt och eventuellt måste flytta är helt uppåt väggarna. 
Kör iväg missbrukarna. Det är själva ʺ rummetʺ  i konsthallen som är en stor behållning. Skulle aldrig bli lika bra 
på biblioteket.PS. saknar trädgårdsutställningen som var tidigare DS.  

Konsthallen måste vara kvar.  

Konsthallen är en fantastisk lokal som kunde utnyttjas med olika arrangemang i kombination med utställningar.  

Hoppas konsthallen får vara kvar på samma plats!  

Konsthallen är eftersatt i underhåll både på in- och utsidan. Kvällsarrangemang!  

Mera musik (fler besök) och mersmak. Sälj ut köpt konst billigare här i konsthallen, fler besökare. Ge Karlskoga 
konstklubb mer inflytande av vad som ska hängas här. De blir då delaktiga i verksamheten, det ger ju dynamik.  

Konsthallen ska finnas kvar. Flytta hit turistbyrån och kosta på platsen. Ge den ett uppsving både ute och inne.  

Viktigt att vi har en konsthall!  

Jag tycker att allt är bra arrangerat.  

Öppet från 13.00.  

Bygg ett hus bredvid konsthallen för samman husen med en glasgång. Flytta turistinformationen, ev med café till 
nybygget och låt konsthallen vara konsthall. Vår vackraste byggnad.  

Låt konsthallen vara kvar.  

Konsthallen är en trevlig pärla att besöka, med bra läge! Lite mer info innan till exempel en invigning skulle vara 

trevligt, men annars läggs mycket upp. Skulle va kul med utställningar för unga och aktiviteter.  

Tycker det är positivt att få avnjuta mycket fin konst. Hoppas Konsthallen får vara kvar här.  

Blev ett jättetrevligt överraskningsbesök.  

Jag vill att Konsthallen skall behållas i det hus som det ligger nu!  

Kultur behövs.  

Gärna öppet längre än 16.00 på vardagarna.  

Konstvykort önskas att köpa.  

Dåligt.  

Café. Fotbollsplan. Restaurang. Hockey. Disco. Gymnastik i Konsthall.  

Dom ska ha ett Café och en restaurang samt disco. Fotbollsplan, gymnastikhall och hockey plan.  

Tycker om att Konsthallen finns. Bra lokal. Önskar att fritids kunde ha utställning här.  

Myshörna.  

Fisk hav.  

Vet ej.  

Ha som kalaslokal. Ha popcorn som man kan äta när man tittar.  

Vet ej.  

 
 


