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OM DIALOGEN

Projekt Stora torget syftar till att ta fram 
ett förslag för torgets framtida användning 
och utformning. Målet är att skapa ett 
trivsamt, tillgängligt och attraktivt torg som 
Karlstadsborna är stolta över och som bidrar 
till en levande stadskärna. Stor vikt läggs vid 
medborgadialog. Projektet ger oss möjlighet 
att utveckla kommunens dialogarbete och 
testa nya metoder. Processen ska tillvarata 
Karlstadsbornas erfarenheter och kunskap 
samt bidra till bättre förutsättningar för ökat 
förtroende för kommunen bland medborgarna. 
Detta förutsätter en öppen, transparent process 
där Karlstadsbornas kunskap och idéer utgör en 
utgångspunkt i arbetet.

Det första steget i medborgardialogen 
genomfördes under september 2015 
och fokuserade på nuläget. Vad tycker 
Karlstadsborna om torget idag?

Samma frågor ställdes både på plats på torget 
och på webben. På plats i containern fick vi 
möjlighet att möta Karlstadsborna och få en 
bredare bild genom samtalen. Webbenkäten gav 
oss möjlighet att nå fler. 

Metoderna krävde lite olika grepp om frågorna. I 
webbenkäten gav vi fler frågor svarsalternativ för 
att göra materialet hanterbart. I containern fick 
Karlstadsborna svara fritt på öppet formulerade 
frågor. 

På följande sidor redovisas en sammanställning 
av Karlstadsbornas svar på frågorna.

Beskriv torget med ett ord

För mig är torget mest... 

Är du stolt eller missnöjd?

Vad är bra?

Vad är dåligt?

Vad brukar du göra på torget?

Materialet från containern och webbenkäten 
ger något olika, men kompletterande bilder. 
Generellt var man mer positiv på plats än på 
webben. En möjlig slutsats är att metoderna 
attraherar olika grupper, men också att bilden av 
torget är sämre än upplevelsen på plats.

Sammantaget ger den första dialogen ett rikt 
material, där de olika frågorna både breddar och 
fördjupar bilden av Karlstadsbornas upplevelse 
av torget idag. Svarsmotivationerna ger oss en 
djupare förståelse och möjlighet att gå tillbaka i 
materialet för att söka svar.

Dialogen på plats genomfördes under fyra dagar 
i slutet av september 2015. Torsdag- söndag, 
öppet kl 11-18 på veckodagar och 11-16 på 
helgdagar. Webbenkäten låg uppe under drygt 
två veckor, mellan den 23 september och 11 
oktober 2015. 



CENTRUM

TÄTORT

KOMMUN

VÄRMLAND

VÄRLDEN

KVINNA

MAN

ANNAT

0-10år

11-20 år

21-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70

71-80

650 personer svarade på webbenkäten. 
En överraskande stor majoritet är kvinnor 
(69%). Åldersfördelningen är relativt bra. Flest 
är 21-30 år. De allra yngsta och äldsta är 
underrepresenterade. 83% av de svarande bor 
i Karlstad tätort och centrum. 1% bor utanför 
Värmland.

I containern fördes inte någon statistik över 
besökare. Vi bedömer att det kom minst lika 
många som svarade på webenkäten. Besökarna 
var av blandad ålder och både kvinnor och män, 
som kom förbi då man passerade eller väntade 
på bussen.

WEBBENKÄTCONTAINER



SAMMANLAGT



BESKRIV TORGET MED ETT ORD

Var sjätte person väljer att beskriva torget som 
tråkigt. Många säger stort, tomt, öppet, ödsligt 
och grått. Bland de ord som färre personer valt 
finns en stor variation och många motsatspar, 
så som fint och fult, mysigt och omysigt, levande 
och livlöst. 

Upplevelsen av torget är alltså väldigt 
diversifierad, Karlstadsborna tycker väldigt olika. 
Torget har kvalitéer att ta vara på, men det finns 
också mycket som kan bli bättre. 

Tråkigt        (112)
Tomt        (41)
Stort        (40)
Grått        (28)
Öppet  
Ödsligt  
Fint        (25)
Trist        (19)
Mötesplats      (17)
Kalt        (13)

Stenöken        (12)
OK        (11)
Mysigt        (10)
Stelt  
Bra        (9)
Dött        (8)
Kallt  
Outnyttjat  
Rörigt  
Vackert  

Fult        (7)
Omysigt  

Nice        (6)
Stenigt  
Trevligt  
Öde  

Centrum        (5)
Intetsägande 
Levande 
Livlöst  
Roligt  

Kullersten        (4)
Lagom  
Oinspirerande 
Passage  
Samlingsplats 
Trivsamt  

Chill           (3)
Dystert 
Färglöst 
Livfullt 
Ogästvänligt 
Opersonligt 
Pampigt 
Platt 
Potential 
Rymligt 
Samlingspunkt 
Sterilt 
Väntplats 

Alldagligt          (2)
Användbart 
Busstorg 
Centralt 
Enkelt 
Folktomt 
Fridligt 
Gammalt 
Guppigt 
Händelselöst 
Jättefint 
Karlstad 
Klassiskt 
Knutpunkt 
Livlig 
Luftigt 
Mörkt 
Ostrukturerat 
Otillgänglig 
Otryggt 
Rörelse 
Stolt 
Trafik 
Tryggt 
Urtråkigt 
Utvecklingsbart 
Vanligt 

Andningshål      (1)
Anrikt 
Antiken 
Askkopp 
Average 
Bedrövligt 
Beige 
Betongtråkigt 
Buckligt 
Buss 
Bussar 
Busshållsplats 
Bäst 
Crossroad 
Dö-yta 
Fartfyllt 
Fattigt 
Festligt 
Fredsgudinnan 
Fulsnyggt 
Fyrkantigt 
Fölk 
Genuint 
Regnigt 
Gulligt 
Halvfärdigt 
Halvtråkigt 
Harmonisk 
Hederligt 
Hemma 
Hjuldiskriminerande 
Hjärtat 
Huga 
Härligt 
Hösttrist 
Imponerande 
Jättebra 
Kaos 
Kargt 
Klackovänligt 
Knas 
Konstigt 

Kärnan 
Litet 
Livaktigt 
Ljust  
Långtråkigt 
Lättillgängligt 
Magnifikt 
Marknadsplats 
Mitt 
Mittpunkt 
Mys 
Mångfaciterat 
Människor 
Möjligheter 
Nja 
Nära 
Oacceptabel 
Oanvänt 
Oattraktivt 
Ocharmigt 
Odefinierbart 
Ofärdigt 
Ointressant 
Ojämnt  
Oplanerat  
Ospännande 
Osynligt  
Osäkert 
Otrivsamt 
Parkeringssvårt 
Perfekt 
Rogivande 
Rymd 
Sad 
Simpelt 
Skapligt 
Skittråkigt 
Skräpigt 
Smidigt 
Sommar 
Sorgligt 
Splittrat 

Spretigt 
Stadsoas 
Stadsödsligt 
Stillsamt 
Stilrent 
Stimmigt 
Strikt 
Super 
Sådär 
Tillgängligt 
Torg 
Torghandlare 
Torgigt 
Torglikt 
Torgskräck 
Traditionellt 
Tragiskt 
Trottoar 
Träd 
Träffpunkt 
Tydligt  
Underbart  
Underskattat 
Unikt 
Welcoming 
Väntan 
Yta 
Övergivet 
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LEVANDE

TOMT

ROFYLLT

ÖDSLIGT

FINTFULT

TRYGGT

OTRYGGT

ORDNAT

RÖRIGT

GRÖNT

GRÅTT

OTRIVSAMT
TRIVSAMT

För att fördjupa bilden av upplevelsen av 
torget bad vi Karlstadsborna välja mellan olika 
beskrivande motsatsord. Svaren ger en splittrad 
bild. Webbenkät och containersvar skiljer sig 
också något från varandra. I containern är man 
mer positiv och tendensen lutar mot att torget är 
trivsamt, levande och fint. I webbenkäten tycker 
man tvärt om att torget är mer otrivsamt, tomt 
och fult. Mer överrens är man om att torget är 
ödsligt, tryggt och ordnat. Det man är mest enig 
om är att torget är grått.

Variationen är påtaglig och lite svår att hantera. 

FÖR MIG ÄR TORGET MEST...

WEBBENKÄT





Ett formulerat mål med projekt Stora torget, 
kopplat till strategisk plan, är att skapa ett 
trivsamt och attraktivt torg som Karlstadsborna 
är stolta över. Som en barometer på vad 
Karlstadsborna känner inför torget idag ställdes 
frågan; är du stolt eller missnöjd? 

I containern svarade nästan 70% att man är mer 
stolt än missnöjd.

I webbenkäten gav vi fler alternativ, med 
en skala mellan 1-5. Nästan hälften valde 
möjligheten att svara neutralt, 3 på skalan. Var 
tionde person som besvarade webbenkäten 
beskriver sig som riktigt missnöjd. 

Om vi tar bort de som svarat neutralt och väger 
samman de mer stolta respektive de mer 
missnöjda är förhållandet nästan motsatt det 
i containern; på webben är nästan 60% mer 
missnöjda (se diagram i högra hörnet). 

Om vi lägger ihop detta förhållande med svaren 
från containern är det sammanlagda svaret att 
54% är mer stolta än missnöjda.

Det här var en svår fråga att besvara. I 
containern uttryckte många att man hellre ville 
vara stolt och positiv, alltså svarade man stolt. 
Helst hade man velat ha ett mittalternativ som 
avspeglar att man både är stolt och missnöjd. 

ÄR DU STOLT ELLER MISSNÖJD?

WEBBENKÄT WEBBENKÄT

CONTAINER

STOLT

MISSNÖJD

STOLT

MISSNÖJD
BÅDE OCH  

VARKEN ELLER

1 5

2

3
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SAMMANLAGT

STOLT

MISSNÖJD



Allt
BRA SOM DET ÄR

CONTAINER

BRA DÅLIGT



Svaren från webbenkäten och containern är 
relativt lika, men värderar vissa poster olika. 
I webbenkäten där man fick svarsalternativ, 
kommer det också fram några saker som inte 
nämns i containern.

När man väger samman svaren är det som 
Karlstadsborna tycker är bäst med dagens torg 
storleken, torghandeln och busshållplatsen. Det 
man tycker är bra med storleken är att torget är 
öppet och bra för evenemang. Om torghandeln 
säger man att man vill ha mer, att den är trevlig 
och ger liv till torget. Man tycker att det är bra 
att det finns en busshållplats här, att den är bra 
ordnad och ger liv. 

Man lyfter också flera apekter av torget som 
mötesplats, att det finns liv och rörelse, att 
man kan hänga med vänner, stämma träff och 
titta på folk. Många tycker om aktiviteterna 
på torget, som evenemang och firanden och 
att det händer saker generellt. Särskilt bra är 
sommarhalvårets aktiviteter. Atmosfären upplevs 
positivt av många, som beskriver torget som fint, 
trevligt, roligt och tryggt. Man tycker också att 
placeringen är en fördel. Torget beskrivs som 
en mittpunkt som är lätt att hitta och passera 
naturligt. Torgets grönska med vackra träd och 
blomsterarrangemang lyfts fram. Det gör också 
Solacykeln som beskrivs som en bra service. 
Flera tycker att det är bra att det finns en fontän 
och att den är fin. Fredsmonumentet väcker 
olika känslor. Flera Karlstadsbor lyfter fram att 
monumentet är fint och har ett historiskt värde. 
Några av torgets möbler får god kritik. Här lyfts 
sittskulpturen och cykelpumpen fram. Flera 
tycker också att kioskerna är en bra service och 
att stenbeläggningen är fin.

Det som bara lyfts fram i webbenkäten är att 
torget är stängt för biltrafik, uteserveringarna, 
julgranen, kaféerna och restaurangerna samt 
skötseln. Dessa är lätt att inte tänka på på 
plats. Julgranen var det fel säsong för. Skötseln 
och att torget är stängt för biltrafik kan kännas 
självklara. Uteserveringar och kaféer är det lätt 
att inte räkna till torget. 

I webbenkäten ger frågan om vad som är bra 
respektive vad som är bäst lite olika bilder. Vissa 
ämnen lyfts tydligare fram när vi frågar om vad 
som är bäst. Detta gäller vistelsen, konsten och 
kaféerna. Andra ämnen viktas tvärt om lägre när 
vi frågar om vad som är bäst, som gångstråken 
och skötseln. 

Det som beskrivs som bra är främst det som 
genererar liv på torget, bidrar till att man träffar 
eller ser andra människor. Också element som 
gör torget till en trivsammare plats att vara 
på lyfts fram, t.ex. atmosfären, grönskan och 
fontänen. Storleken skiljer ut sig lite, men är 
en förutsättning för att kunna samlas i stora 
grupper.

Det som lyfts fram som bra med torget är....

VAD ÄR BRA ?

STORLEKEN

TORGHANDELN

BUSSHÅLLPLATSEN

MÖTESPLATSEN

AKTIVITETERNA

ATMOSFÄREN

PLACERINGEN

GRÖNSKAN

SOLACYKELN

FONTÄNEN

FREDSMONUMENTET

MÖBLERNA

KIOSKERNA

STENBELÄGGNINGEN

SAMMANSTÄLLT



Storleken

Atmosfären

Livet och rörelsen

Sommarhalvårets aktiviteter

Vinterhalvårets aktiviteter

Skötseln
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Sittplatserna

Konsten och utsmyckningen

Fontänen

Träden

Planteringarna

Cykelparkeringen

Belysningen

Papperskorgarna

Markbeläggningen

Julgranen

-600-500-400-300-200-1000100200300400500600

Gångstråken

Cykelstråken

Tillgängligheten

Stängt för biltrafik
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MÖBLER & UTSMYCKNING

ATT RÖRA SIG

Butikerna

Vistelsen / att bara vara

Kioskerna

Demonstrationerna och 
spontana aktiviteter

Kaféerna och restaurangen

Evenemangen

Cykelutlåningen

Uteserveringarna

Busshållplatsen

Torghandeln
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BRA DÅLIGT

ANVÄNDNINGEN

ANVÄNDNING

BRA   DÅLIGT

WEBBENKÄT

Storleken

Torghandeln

Att det är stängt för 
biltrafik

Busshållplatsen

Sommarhalvårets 
aktiviteter

Uteserveringarna

Julgranen

Livet och rörelsen

Fontänen

Tillgängligheten

Träden

Kaféerna och 
restaurangerna

Vistelsen / att bara vara

Planteringarna

Atmosfären

Evenemangen

Skötseln

Cykelutlåningen

Demonstrationer och 
spontana aktiviteter

Konsten och 
utsmyckningen

Kioskerna

Sittplatserna
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Markbeläggningen

Cykelstråken

Belysningen

Gångstråken

Vinterhalvårets aktiviteter
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I listan över vad Karlstadsborna tycker är dåligt 
med torget idag känner vi igen mycket från vad 
som utpekats som bra. 

Sammanvägda svar från webbenkäten och 
containern visar att det man tycker är sämst är 
atmosfären och sittplatserna. Torget upplevs 
som tråkigt, grått och tomt. Karlstadsborna lyfter 
fram bristen på sittplatser och beskriver de som 
finns som obekväma, hårda och kalla. 

Torghandeln återfinns också på den negativa 
lista. Karlstadborna beskriver att det finns för lite 
torghandel, att den som finns har fel utbud och 
är stökig och ful. Stenbeläggningen får också 
mycket kritik för att vara ojämn, otillgänglig 
och hal och för att vattenpölar samlas när det 
regnar. Många tycker att fredsmonumentet är 
fult och en negativ symbol. Dessutom är det flera 
som saknar muren runt monumentet. Några 
tycker att busshållplatsen borde flyttas, medan 
andra främst saknar väderskydd, sittplatser 
och tidtabellstavlor. Belysningen får mycket 
kritik och torget beskrivs som mörkt och otryggt. 
Många lyfter fram bristen på aktiviteter, särskilt 
vintertid. Man tycker att det händer för lite och 
är för få evenemang. Många tycker också att 
det finns för lite grönska. Några lyfter också 
fram att träden skymmer vid evenemang. Flera 
problem kring trafiken tas upp. Mest kritik får 
cykelstråken och att det uppstår konflikt mellan 
gång- och cykeltrafik vid övergångsställen. Några 
tycker också att det råder brist på bilparkering 
och kritiserar att torget är stängt för biltrafik. 

Torget som mötesplats kritiseras också. Man 
saknar anledning att stanna upp och vara på 
torget och några saknar aktiviteter för barn. 
Uteserveringarna får viss kritik för utformning, 
placering och öppettider. Några tycker också att 
torget känns för stort.

I webbenkäten lyfts dessutom skötseln och 
kioskerna. I containern lyfts bristen på toaletter 
och att gatorna känns som barriärer.

I webbenkäten ger också frågan om vad som 
är dåligt respektive vad som är sämst lite 
olika bilder. Vissa ämnen lyfts tydligare fram 
när vi frågar om vad som är sämst. Detta 
gäller busshållplatsen, uteserveringarna, 
markbeläggningen, cykelstråken, livet och 
rörelsen. Andra ämnen blir tvärt om mindre 
viktiga när vi frågar om vad som är sämst, t.ex. 
gångstråken. 

Det som lyfts fram som dåligt med torget är....

VAD ÄR DÅLIGT ?

ATMOSFÄREN

SITTPLATSERNA

TORGHANDELN

STENBELÄGGNINGEN

FREDSMONUMENTET

BUSSHÅLLPLATSEN

BELYSNINGEN

AKTIVITETERNA

GRÖNSKAN

TRAFIKEN

MÖTESPLATSEN

UTESERVERINGARNA

STORLEKEN

SAMMANSTÄLLT
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PASSERA

ÅKA BUSSSTÄMMA 
TRÄFF

ÄTA

HANDLA

VILA

ANNATSvaren från container och webbenkät stämmer 
väl överens med varandra. Att passera och 
vänta på bussen är de vanligaste aktiviteterna. 
Därefter kommer att stämma träff, gå på kafé 
och handla. Att gå på evenemang och vila/titta 
på folk kommer sist.

I kategorin Annat nämns aktiviteter som att leka, 
äta glass, besöka ungdomsbussen, låna cykel 
och känna in staden. 

Utöver att passera är bussen den största 
anledningen till att man är på torget. Detta är 
förstås viktigt i samband med diskussioner om 
förändrade busstrukturer i centrum. Kaféer, 
barer och restauranger är en annan viktig 
dragare. Många stämmer träff på torget. Det är 
en kvalitet att stärka.Fortsatt arbete behöver 
dock ge fler attraktiva anledningar att stanna 
upp och vistas på torget.

VAD BRUKAR DU GÖRA PÅ TORGET ?

WEBBENKÄT




