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 Svarsfrekvens 

Antal 50 svar 

 



 

 

  

1. Vilken utställning besöker du nu? 

Namn  Antal  %  

Rätt så retro, Christer Norrström  5  10  

Grafikstipendiat 2020, Ingela Svensson  10  20  

Vårsalongen, Karlskoga Konstförening  13  26  

Kulturskolan konstutställning  15  30  

Änglar i mörker, Roswitha G Jonsson  7  14  

Total  50  100  

 

 
 

 

2. Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

-20 år  4  8  

21-40 år  2  4  

41-60 år  12  24  

61-80 år  28  56  

81 år-  4  8  

Total  50  100  

 

 
 

 

3. Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Kvinna/flicka  38  76  

Man/pojke  12  24  

Annat  0  0  

Total  50  100  
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4. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen i Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  47  94  

Ganska nöjd  0  0  

Varken nöjd eller missnöjd  3  6  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  50  100  

 

 
 

 

5. Hur nöjd är du med Konsthallen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  36  72  

Ganska nöjd  10  20  

Varken nöjd eller missnöjd  4  8  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  50  100  

 

 
 

 

6. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Ja  21  42,9  

Nej  28  57,1  

Total  49  100  
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7. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovar i kvalitetsåtagandet 
för Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  10  47,6  

Ja, i stort sett  9  42,9  

Nej, inte riktigt  2  9,5  

Nej, absolut inte  0  0  

Total  21  100  

 

 

 
 

8. Hur ofta besöker du Konsthallen? 

Namn  Antal  %  

Detta är första gången  8  16,3  

1-2 ggr per år  8  16,3  

2-3 ggr per år  13  26,5  

1 gång per månad  18  36,7  

Flera gånger per månad  2  4,1  

Total  49  100  

 

 
 

 

9. Hur fick du information om denna utställning? 

Namn  Antal  %  

Annons i lokaltidning  9  18  

Kommunens webbplats  8  16  

Turistbyrån  0  0  

Facebook  8  16  

Konsthallens program  21  42  

Instagram  3  6  

Annat  25  50  

Total  74  148  

 

 

 

Annat  
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Genom vänner  

Kulturskolan  

Kulturskolan  

Kulturskolan  

Kulturskolan  

Muntligt  

Jag går in på konsthallen när jag ser att det finns utställningar. Något att titta på.  

Reportage  

Genom bekant  

Gick förbi Konsthallen.  

via god vän  

spontan besök  

 

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

Namn  Antal  %  

Ja  37  74  

Nej  13  26  

Total  50  100  
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11. Vad för slags utställningar skulle du vilja se i Konsthallen? 

Abstrakt konst  

Textila  

Göran Löfstedt (bördig härifrån, född 52/53).Mera olja och akryl och skulpturer.  

Den här var mycket kreativ, gullig och inspirerande.  

Rymdtema och använda mer återvinning.  

Modern konst  

Varierande  

Bra som det är, stor variation.  

Bra konst och även lite konsthantverk och glas.  

Lokal konst- och skulptur. Internationell och mångkulturell konst och skulptur.  

Textil  

Konst och kultur  

Torbjörn Skogqvist  

Popkonst  

Upplever dagens utställning som nytänkande och inspirerande. Dock har det generellt varit en 
trevlig variation mellan olika utställare. Är nöjd som det är.  

Är nöjd med det ʺblandadeʺ som varit.  

Svenskt måleri.  

Fint svenskt måleri.  

Konst på glas och akvarell.  

Stina Wolter.  

Utbudet är bra.  

Textilutställning. Skulptur.  

Något som sticker ut och väcker tankar.  
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12. Hur väl instämmer du i följande påståenden 

 
Instämmer 

helt 6  
5  4  3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet 
ej  

Total  

 %  %  %  %  %  %  %  %  

Konsthallens öppettider är bra.  26,5  20,4  14,3  14,3  0  16,3  8,2  100  

Det är lätt att hitta information om 
Konsthallen på kommunens webbplats.  

31,2  12,5  10,4  6,2  0  0  39,6  100  

Informationen om Konsthallen på 
kommunens webbplats är bra.  

21,3  10,6  10,6  6,4  2,1  2,1  46,8  100  

Informationen på Konsthallens 
Facebooksida är bra.  

25,5  8,5  2,1  2,1  2,1  4,3  55,3  100  

Informationen på Konsthallens 
Instagramkonto är bra.  

23,4  6,4  2,1  6,4  0  2,1  59,6  100  

 

Statistik  

Konsthallens öppettider är bra.  

Medelvärde  4,11  

Det är lätt att hitta information om Konsthallen på kommunens webbplats.  

Medelvärde  5,14  

Informationen om Konsthallen på kommunens webbplats är bra.  

Medelvärde  4,68  

Informationen på Konsthallens Facebooksida är bra.  

Medelvärde  4,9  

Informationen på Konsthallens Instagramkonto är bra.  

Medelvärde  5  

 

Totalt medelvärde: Hur väl instämmer du i följande påståenden  

Medelvärde  4,67  
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13. Övriga synpunkter  

Kommunens websida skulle behöva bilder. Kvällstid någon gång i veckan. Artist talk - mycket bra!  

Instagram: förbättring kan vara på sin plats.  

Mera musik och ökat antal då ʺArtist Talkʺ ges. Gör en förslagslåda för besökare.  

Konsthallen här tycker jag är trevlig och bra.  

Skulle vilja se mera tydligt att det är öppet (t.ex. på längre avstånd).  

Låt den vara kvar här i den trevliga lokalen och med den finaste perennrabatten i stan på utsidan!  

Bra med musik ibland.  

Mer beskrivet om konstnär och konstverket.  

Att stänga klockan 14 på en lördag är alldeles för tidigt.  

Jag besöker ofta konsthallen i samband med att jag lämnar in bilen på tvätt på Central bilvård. 
Förslag: försök få till ett samarbete med att annonsera utställningar där.  

Om man inte är ʺdagledigʺ kan man inte besöka Konsthallen på vardagar, det är synd. Skulle det 
kunna bli ett litet kafé i anslutning skulle det vara fint!  

Annonsering i tidningen. Mer musik och att detta finns i konsthallens program.  

Mera musik, föredrag.  

Lång tid mellan varje utställning.  

Tycker inte om att verken hängs i trådar. Verken lutar ut från väggen, inte bra!  

1. Tycker det är tråkigt att man enbart måste hänga konsten i trådar. 
2. Besviken på det ytterst enkla bladet om utomhuskonsten i staden.  

Hittar inte info om konstinköp på kommunens hemsida. Hittar inte info om var kommunens 
konstverk finns och hur jag som kommuninvånare kan ta del av den. Avser inte den konst som finns 
utomhus. Ingen info om konsthallens öppettider på programmet för 2022, bara för Galleri Maja.  
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Svar på synpunkter om Konsthallen 2022 

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

Synpunkt Svar 

Abstrakt konst Vi har haft flera konstnärer som målat abstrakt 

under åren. 

Textila 

Textil 

Textilutställning 

Vävnätet Dalarna hade utställning i augusti.  

2023 januari visar Monica Gallon textil konst.  

 

Rymdteam, mer återvinning Tack för tipset.  

Modern konst  År 2024 kommer Ylva Skarp att visa kalligrafi 

på ett nytt sätt.  

Bra konst, konsthantverk, glas 

 

 

 

Konst på glas och akvarell. 

Varje år har Konst runt Möckeln 

samlingsutställning, variation på konst och 

konsthantverk.  

 

Glaskonstnären, Jeanette Lennartsdotter kommer 

år 2025. 

Lokal konst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationell och mångkulturell konst, skulptur.  

 

Vi visar lokala konstnärer i Galleri Maja, men 

även under Karlskoga Konstförening samt 

föreningen, Konst runt Möckeln visas lokala 

konstnärer.  

Karlskoga skulptörerna Nicklas och Jessica 

Fännick 2024. 

Karlskoga konstnären, Fotograf Therese 

Johansson kommer 2024. 

 

Internationella konstnärer är svårare att bjuda in 

eftersom vi inte har de resurser som krävs för 

det. 

Mångkulturell konst visas 2023 i Galleri Maja, 

Maja Alfateck, samt 2025 av Degerfors 

skulptören Asghar Modirassari.  

Linn Sjösteds, skulpturer ”broccoli” 2023. 

Pontus Enhörning, stenskulptur 2024. 

Torbjörn Skogqvist  

Stina Wolter 

Göran Löfstedt  

 

Popkonst 

Tack för tips.  

 

 

 

Spännande, det ska vi kolla upp.  

Svenskt måleri.  

Fint svenskt måleri. 

Nästa år kommer Anders Ståhl, målar 

svenskalandskap samt 

Roine Jansson, skildrar svenska arbetare och 

miljöer. 

Något som sticker ut och väcker tankar.  Vi har visat diskborstar, högklass på vävteknik, 

och i december kommer Jonas Classon fotograf, 

fåglar. 
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Fråga 13. Övriga synpunkter 

Synpunkt Svar 

Kommunens websida skulle behöva bilder.  Kommunikationsavdelningen ansvarar och 

sköter om kommunens websida. 

Instagram; förbättring kan vara på sin plats.  Tack. Vi tar till oss er åsikt.  

Artist talk- mycket bra! 

Bra med musik ibland. 

 

 

Mer musik och öka antalet då ” Artist talk” ges.  

 

 

 

 

 

Mer musik och att det finns med i konsthallens 

program.  

 

Mer musik, föredrag 

Tack. Roligt att ni uppskattar det nya konceptet, 

Artist talk, konstnärsprat med konstnär och med 

musiker.  

 

Under Artisttalk kan sittande besökare bli färre, 

beroende på hur utställningen ser ut. Tex om det 

är skulpturer som kräves större yta.  

Artist talk med musik, ordnas i samråd med 

konstnären.  

 

Artist talk, kommer att finnas med i nästa års 

program.  

 

Föredrag ordnar Karlskoga konstförening.  

Skulle vilja se mer tydligt att det är öppet  

( t.ex på längre avstånd)  

Vi har ”öppet” vimplar som hängs ut vid 

fastigheten. Det kommer komma upp en ny 

anslagstavla mot Värmlandsvägen.  

Låt den vara kvar här i den trevliga lokalen och 

den finaste perennrabatten i stan på utsidan! 

Det finns inga planer på att konsthallen ska 

flyttas.  

Mer beskrivet om konstnär och konstverken.  Information om konstnären finns alltid att tillgå 

vid utställning arrangerad av Karlskoga 

kommun 

Att stänga klockan 14 på en lördag är alldeles 

för tidigt.  

 

Kvällstid någon gång i veckan. 

 

Om man inte är ” dagledig” kan man inte besöka 

Konsthallen på vardagar, det är synd. 

 

Vi tar till oss era synpunkter om öppettiderna.  

Jag besöker ofta konsthallen i samband med att 

jag lämnar in bilen på tvätt på Central bilvård.  

Förslag: försök få till ett samarbete med att 

annonsera utställningar där.  

Så trevligt att ni besöker konsthallen den tiden.  

Bra tips, men våra resurser räcker inte till att 

annonserna.   

Skulle det kunna bli ett kafè i anslutning skulle 

vara fint! 

Tack för förslaget. Det är tyvärr för liten yta i 

Konsthallens foajé för kaféverksamhet.  

Annonsering i tidningen.  Vi har reportage om varje utställning i 

Karlskoga tidningen, samt via sociala medier 

marknadsför vi utställningarna.  

Gör en förslagslåda för besökare Tack för feedback. Vi får titta på detta.   

Lång tid mellan varje utställning Vi har 9-10 utställningar varje år i Konsthallen, 

samt 8-10 i Galleri Maja.  

Tycker inte om att verken hängs i trådar. Verken 

lutar ut från väggen, inte bra!  

Tycker det är tråkigt att man enbart måste hänga 

konsten i trådar. 

Tavellisten gör upphängningen av en utställning 

snabbare och är mer kostnadseffektiv. Vi 

upplever att utställningar blir mer enhetliga och 

ger ett professionellt uttryck.  

Besviken på det ytters enkla bladet om 

utomhuskonsten i staden.  

Tack för er synpunkt. Vi arbetar med 

broschyren. 
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Hittar inte information om konstköp på 

kommunens hemsida.  

 

Hittar inte info om var kommunens konstverk 

finns och hur jag som kommuninvånare kan ta 

del av den.  

Avser inte konst som finns utomhus.  

 

Ingen information om konsthallens öppettider på 

programmet för 2022, bara för  

Galleri Maja.      

Konstköpen läggs in en Konstdatabas, detta 

finns att hitta på nätet om man googlar på det.  

Det kommer att komma ut på kommunens 

websida så småningom.  

 

 

 

 

Tack för synpunkt. Det är ordnat 
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