
Redovisning av enkätsvar från 

Mångfaldsfestivalen 2019

Vad behöver du för att trivas och må bra och känna dig som en del av samhället?
För utlandsfödda är att bli en del av samhället det centrala för trivseln och måendet, och här är 

ett arbete den enskilt viktigaste faktorn. Ett arbete ger en inkomst, öppnar upp möjligheter för 

att lära sig språket, känna kulturen och få förståelse för hur samhället fungerar. Att få möta 

andra människor (kulturer) samt natur, gröna miljöer nämns också som viktiga för måendet

-Skapa goda möjligheter för nyetableringar och utveckling av befintliga verksamheter! (Ger      

arbetstillfällen)

-Skapa miljöer (mötesplatser) där människor från olika kulturer möts på ett naturligt sätt!

-Skapa närhet till gröna miljöer, vatten!

Vad behöver du för att trivas och må bra där du bor?
Mest vanligt förekommande svaret, berör kollektivtrafiken. Lekmiljöer, utemiljöer för barn där 
möjligheter också finns för vuxna att umgås och dela erfarenheter är också viktiga för trivseln. 
Nära till grönytor, naturområden, aktivitetsytor och träning och vatten har också betydelse. 
Tillgång till grillplatser förekommer ofta i svaren. 

-God tillgänglighet till kollektivtrafik
-Mötesplatser (gröna med grillmöjlighet)

http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/
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Vad behöver du för att trivas och må bra på din fritid?
En mängd olika aktiviteter nämns som viktiga! Fotboll, schack, tillgång till utegym, pingis etc. 
Även här nämns grillplatser och behovet av en utvecklad kollektivtrafik. Få simma/badhus 
(särskilda tider/dagar för enbart kvinnor). Språkcaféer, festivaler, caféer kulturhus med spektra. 
Utveckla Karlstad på fler platser. Komma bort från ”vi” och ”dom”.

-Främja fysisk aktivitet, rörelse och idrottande!
-Mötesplatser av olika slag!

Hur reser du i dag?
För utlandsfödda är det tydligt att bilanvändningen är låg. De allra flesta svarar gång och cykel 
och/eller buss när det gäller det vardagliga resandet (till skola, arbete, aktiviteter). Flera svar 
anger att familjen saknar bil. Inget svar avser färdmedel om att man åker på semester. 

Hur tror du man kommer att resa i framtiden?
Här handlar svaren ofta om hur man själv kommer att resa i framtiden, och ofta nämns den egna 
bilen!

-God tillgänglighet till kollektivtrafik!
-God  tillgänglighet till GC-vägar! 
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