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Inledning
Face the case 2022 var en förslagstävling som anordnades av ungdomsombuden i
Linköpings kommun. Under två dagar fick 11 gymnasieungdomar arbeta i mindre grupper för
att komma fram till lösningar på ett case baserat på ämnet segregation. Detta dokument
sammanfattar gruppernas förslag på lösningar och kommer skickas till politiker och
tjänstepersoner inom kommunen.

Bakgrund och syfte
Ungdomar som inte är röstberättigade påverkas som alla medborgare av de beslut som tas
på kommunnivå. I Linköpings kommun finns två ungdomsombud vars uppgift är att
synliggöra ungas röster och att öka deras inflytande i samhällsfrågor på kommunnivå.
Målgruppen för ungdomsombudens arbete är unga mellan 13-25 år i Linköpings kommun.
Ungdomar kan kontakta ungdomsombuden med åsikter, synpunkter och tankar om allt
möjligt kopplat till kommunen. De kan då få stöttning i att föra sina åsikter vidare, få
kontakter till tjänstepersoner och politiker och få sin åsikt förmedlad vidare inom kommunens
verksamhet.
Face the case är ett initiativ för att öka delaktighet kring segregation som sakfråga och
uppnå en dialog mellan unga, politiker och tjänstepersoner. Deltagarnas förslag och
diskussioner förmedlas vidare för att kunna tas i åtanke i arbetet för att motverka
segregation. Den vinnande gruppen får tre veckors uppdrag som unga kommunutvecklare
där de får vidareutveckla sitt förslag och en inblick i kommunala processer.
Med Face the case vill ungdomsombuden
● Öka delaktigheten och minska distansen mellan ungdomar och politiker och
tjänstepersoner.
● Ge politiker och tjänstepersoner förslag på förbättringar i kommunen utifrån ett
ungdomsperspektiv.

Inflytande och delaktighet
Inom projektet har det varit viktigt för oss att det finns en tydlighet kring hur kommunen tar in
deltagarnas förslag och vilken nivå av inflytande som utlovas. Det har exempelvis inte
funnits någon budget för att genomföra förslagen. Vi har därför i uppgift att informera om vad
som händer med förslagen och hur processen kring efterarbetet ser ut.
En sammanställning av förslagen förmedlas vidare till politiker och berörda tjänstepersoner.
Förslagen presenteras också för SMS-gruppen1 och Kultur och fritidsnämnden. Det är upp
till enskilda politiker och tjänstepersoner hur de väljer att ta tillvara på de idéer och åsikter
som ungdomarna har kommit med.
I processen med att ta fram sammanställningen har deltagarna erbjudits att vara delaktiga.
De har fått utkast skickat till sig och erbjudits att skicka in sina idéer och tankar utöver de
förslag som de tog fram. Kopplat till sammanställningen görs även en utvärderingen och
1

Samordning Mot Segregation
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metodbeskrivningen av eventet i syfte att ungdomsombud framöver kan återuppta och
vidareutveckla konceptet.

Caset
Segregation valdes ut som tema för Face the case 2022. Segregation är en aktuell fråga
som berör ungdomar i hela Linköping men även en fråga där ungas röster inte fått ta
tillräckligt med plats. Caset har tagits fram tillsammans med en utvecklingsstrateg i social
hållbarhet som arbetar med kommunens övergripande arbete mot segregation2. Avsikten är
att ungdomar utifrån sina erfarenheter ges möjlighet att bidra med perspektiv som kan
komplettera åtgärdsplanen, identifiera luckor och bidra med sina åsikter kring arbetet mot
segregation. Målbilden var att caset skulle upplevas som tillräckligt brett för att inte begränsa
men avsmalnat nog för att inte kännas övermäktigt för deltagarna att ta sig an.
Linköpings kommun har tagit fram en åtgärdsplan mot segregation. Den utgör grunden för
Linköpings kommuns fortsatta arbete för att minska den rumsliga segregation som medför
negativa effekter för samhället och individen. De totalt 60 åtgärderna som finns i
åtgärdsplanen är uppdelade i fem utvecklingsområden. Åtgärderna ska inte ses som en
ensam lösning för att minska de negativa effekterna av segregation.
Delaktighet och demokrati handlar om att alla ska ha möjlighet att engagera sig, vara med
och påverka i samhällsfrågor och samhällsutvecklingen. Du som ungdom i Linköping har
egna erfarenheter och perspektiv som du märker saknas för att Linköping ska lösa
utvecklingsområdena. Vad vill du förändra? Vad är din lösning?
Caset för Face the case 2022

Deltagarnas arbetsprocess
Deltagarna fick ta del av caset i början på första dagen. Därefter fick de bekanta sig med
utvecklingsområdena som finns med i åtgärdsplanen. Utvecklingsområdena presenterades i
fem “affischer” med en beskrivning av utvecklingsområdet, statistik samt frågor med syfte att
leda deltagarnas tankar vidare i caset. Exempel på frågor: Vilka platser saknas i Linköping?
Vad innebär trygghet för dig? Hur känns det när man befinner sig i ett meningsfullt
sammanhang? Deltagarna uppmanades att utgå från 1-2 utvecklingsområden för att komma
fram till en lösning på caset.
Under eventet fick deltagarna ta del av föreläsningar kring ämnet segregation, demokrati och
retorik. De träffade också tjänstepersoner och sakkunniga som coachade dem i arbetet med
sina förslag. Under fika och lunch skapades också nya kontakter och spontana diskussioner
uppstod mellan personer som annars kanske inte hade mötts. Efter att ha jobbat med
förslagen höll grupperna presentationer i stadshuset inför en jury som bestod av politiker och
tjänstepersoner. Grupperna presenterade fem olika förslag och juryn utsåg en vinnande
grupp som fick i uppdrag att vidareutveckla sin idé i tre veckor under sommaren.
2

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/hallbara-linkoping/social-hallbarhet/samhallsplanering-for
-en-sammanhallen-kommun/arbetet-mot-segregation/
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Förslagen
Ungdomsdrivna temadagar där elever från olika skolor och områden möts
Segregation är ett stort problem i Linköping och det påverkar alla stadsdelar. Många
ungdomar från områdena Berga, Ryd och Skäggetorp känner en hopplöshet och det är
viktigt att kommunen lyssnar och gör så att ungdomar känna sig sedda och hörda.
Vårt förslag är att anordna temadagar för att
●
●
●
●
●
●

Vidga vyerna för unga i Linköping och arbeta för inklusivitet och gemenskap
Minska segregationen i skolan
Utforska demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet,
Öka närvaron och att göra områden mer levande
Främja ung projektledning och ge unga från områdena en inblick i arbetslivet
Öka kommunpolitikers och tjänstemäns engagemang i ungas tankar och åsikter.

Temadagarna arrangeras två gånger per termin och riktar sig till årskurs två, tre och fyra i
grundskolan. Vi ser detta som en alternativ lösning för projekt som redan finns inom skolan.
Under dagarna hålls roliga aktiviteter såsom sporter, lekar och workshops som utgår från
teman som mänskliga rättigheter, jämställdhet och en sammanbunden stad. Aktiviteter som
fotboll, basket och innebandy kan varvas med pep talks, diskussioner om genus, könsroller
och jämställdhet, demokratins historia och varför segregation är ett problem och hur vi kan
göra för att lösa det. Vi tänker att detta ska arrangeras i grönområden i Ryd, Berga och
Skäggetorp för att se till att barn från olika bostadsområden möts och har en meningsfull
fritid.
Dagarna arrangeras av projektgrupper som består av unga i gymnasieåldern. Dessa får en
timanställning av kommunen för att så småningom bli mer attraktiva för arbetsmarknaden.
Ungdomarna i projektgrupperna jobbar förebyggande och får i uppdrag att lyssna på barnen
från de här områdena och se till att deras röster blir hörda och att de får göra vad de faktiskt
vill. De skapar också en plan för marknadsföring genom affischer och sociala medier såsom
TikTok eller Facebook. De kommer också bjuda in samhället och olika organisationer som
röda korset, ungdomsförbund och KFUM. Man kan också ta hjälp av anställda från UngPuls
samt gymnasieelever som vill vara med mot en timlön för detta arbete.
Projektet behandlar flera av punkterna som står i Åtgärdsplanen mot segregation 2022,
vilket gör att det fungerar som en avlastning av kommunens arbete i frågan. Punkterna som
projektet berör är:
●
●
●
●
●

5.2. Vidareutveckla och stärk Ryds sportcenter som mötesplats
5.3. Utveckla Glyttingebadet
5.5. Utveckla ett koncept och genomför ny pilotverksamhet av utlåning av
fritidsutrustning
5.6. Arbeta systematiskt med att lotsa ungdomar och matcha deras önskemål kring
fritidsaktiviteter med utbud, i samverkan med skolan
5.11 Möjliggör uthyrning av skollokaler för fritidsaktiviteter eller föreningar

5 (11)

Då projektet avser att minska segregation kan detta finansieras av kommunen och till stor
del genomföras med resurser som redan finns tillgängliga.
En bidragande faktor till varför vår stad är så segregerad är skolsegregation där barnens
förutsättningar begränsas redan i tidig ålder. Om vi inför detta projekt så motverkar man
segregationen i ett tidigt stadie och vi tror att det är nyckeln för att utrota segregationen i
samhället. Skolorna har också långa läroplaner och en begränsad tid att uppfylla alla
punkter. Detta projekt underlättar arbetet i och med att det kommer uppfylla kunskapskrav
och planeras utifrån en grund som baseras på demokrati och liknande ämnen
Vi vill framförallt jobba långsiktigt med att motverka stigmatiseringen av områdena och skapa
positiva konnotationer och kopplingar till områdena. Barn, unga, föräldrar men också
skolpersonal, kommun och politiker ska vistas mer i dessa områden vilket kommer leda till
att nya idéer skapas och att flera röster hörs. All kommunal verksamhet som kommer vara
där har ett ansvar att ta besökarnas åsikter vidare. Vi vill också se att unga förebilder
kommer finnas där. Barnen som är med kommer se projektledarna och se en framtid i detta.
De kommer få mer hopp om framtiden och se att det finns möjligheter att lyckas. Vi vill också
uppmuntra barnen att skapa nya kontaktnät vilket på sikt kan leda till en spridningseffekt där
föräldrar binds samman och barn träffar nya vänner.
Avslutningsvis vill vi understryka vikten i att skapa kretsar och göra våra segregerade
områden mer levande. Vi vill skapa mer engagemang, en meningsfull fritid och ett
sammankopplat Linköping. Att lösa detta problem är inte enkelt men det är dags för
makthavare och politiker att prata med oss, inte prata om oss. Vi måste börja ställa oss
frågan vem som egentligen har tolkningsföreträde i dessa frågor. Det behövs flera
infallsvinklar i detta problem och man måste sluta kalla våra bostadsområden för utsatta, för
vi är eftersatta. Det är endast genom att arbeta tillsammans och lyfta rösterna från områdena
som vi kan komma fram till en lösning i framtiden.

Dansbana i Skäggetorp
När vi läste åtgärdsplanen hittade vi en lucka. Det finns inte tillräckliga åtgärder för att få
människor från icke-socioekonomiskt utmanade områden att vilja besöka och ta del av de
mer utmanade områdena. I åtgärdsplanen saknas också en inkludering av äldre människor.
Segregation är ett samhällsproblem som berör alla invånare och alla stadsdelar. För att
motverka situationen behöver hela befolkningen agera tillsammans. Äldre människor är
förebilder för dagens unga och grunden till vårt samhälle. Deras intressen bör användas för
att motverka segregation. Vår åtgärd är därför att bygga en dansbana i Skäggetorp för
trygghet, gemenskap och delaktighet.
En dansbana skulle förändra atmosfären till det bättre samt bidra till ett ökat kulturliv. Det
skulle göra Skäggetorp mer attraktivt och få människor från hela Linköping att mötas där.
Dansbanan ger äldre människor en möjlighet att mötas i en stadsdel som de inte är vana
vid, skapa band och förståelse för varandra. Vi ser att dansbanorna i Ljungsbro och Gamla
Linköping används frekvent av olika dansföreningar och vi kan därför dra slutsatsen att
denna också skulle användas. Redan etablerade dansföreningar skulle boka dansbanan,
samtidigt som dansbanan också öppnar upp möjligheter för nya föreningar eller grupper. Det
skulle också kunna användas till olika typer av träningspass, antingen anordnade av
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kommunen eller redan etablerade föreningar. Skäggetorp är också centralt beläget till
skillnad från Ljungsbro dit det bara går enstaka bussar. Bussförbindelserna till Skäggetorp
möjliggör att människor utan bil enkelt kan ta sig dit.
För att den här dansbanan ska sticka ut och locka människor ska ett kafé drivas i eller i
anknytning till dansbanan under hela sommaren. Detta blir Linköpings första utomhuskafé
som är öppet ända in på natten. Det blir både ett alternativ till att hänga i centrum men också
ett alternativ till att konsumera alkohol på barerna i centrala Linköping. Dansbanan ska vara
utrustad med ett modernt och inbyggt högtalarsystem så att musiken kan strömma oavbrutet
när kaféet är öppet. Till kaféet kan olika talare, författare, poeter, politiker och andra
intressanta personer bjudas in för att erbjuda invånarna i Linköping en bredare kulturell
scen. När sommaren är över får dansbanan väggar så att verksamheten kan fortsätta att
bedrivas under vintern. Ett kafé skulle också skapa jobbmöjligheter för både ungdomar och
vuxna vilket är positivt för Skäggetorps höga arbetslöshet. Ett första jobb i området man bor i
och känner sig hemma i är en bra öppning till arbetsmarknaden.
Hela denna verksamhet skulle kunna vara en vidareutveckling av Agora som redan är
etablerad i Skäggetorp. En dansbana skulle till skillnad från redan befintliga Agora-huset
vara en mer öppen och välkomnande yta. Människor som går förbi skulle stanna till eller till
och med gå dit. Musiken skulle höras i området och skapa en välkomnande miljö. Musik,
dans och kultur för människor samman vilket är precis vad vårt samhälle behöver.

Färgglada papperskorgar och lyktstolpar för minskad otrygghet
Några anledningar till en känsla av otrygghet på kvällen är mörker, en rädsla för att bli utsatt
för brott och en ovisshet i vad som finns i mörkret. Människor undviker att vara ute när det är
mörkt, något som bidrar till minskad fysisk aktivitet, sämre hälsa och att man inte träffar
andra människor lika mycket. När man inte är ute lika mycket och när man är begränsad till
tiden på dygnet så minskar de naturliga mötena mellan människor. Att exempelvis stanna
upp och prata med någon längs med gatan eller att träffa någon som har en hund och
stanna och klappa den sker inte lika ofta. Man ska kunna vara ute ute röra sig och ha
aktivitet som vanligt utan att vara rädd för att gå ut. Våran lösning skulle leda till att fler tar
sig ut även när det är mörkt, att man umgås mer med folk och att man känner sig trygg där
man bor.
Vi vill tänka kreativt och göra något annorlunda för våra områden. När man går ut på gatan
så är det tråkiga lampor och vanliga papperskorgar. Därför tänkte vi att vi ska ha färgglada
papperskorgar, lampor och lyktstolpar. Dessa skulle finnas i Berga, Ryd och Skäggetorp
men också i vissa närliggande skogspartier.
På papperskorgarna kommer det finnas budskap som medborgarna i hela Linköping får vara
med i att ta fram. Då känner människor att de har varit med och skapat något och att man
jobbar tillsammans som en grupp. Papperskorgarna ska också visa på olika mötesplatser
som finns i Linköping, exempelvis Skylten och Ung Puls. Likt den upplysta tunnel som finns
mellan domkyrkan och Konsert och kongress så ska vissa lampor lysa i olika motiv. Detta
kommer göra så att medborgare dras till att besöka och titta på installationerna, lite som
Vinterljus som drar människor från olika områden. Vi kommer också måla om några av de

7 (11)

befintliga lyktstolparna och papperskorgarna så att de blir i samma tema och så att projektet
kan täcka en större yta.
Genom att papperskorgarna blir fler och färgglada samtidigt som de har olika budskap på sig
så syns de bättre och blir finare, vilket också minskar nedskräpningen. I och med att man
kan vara med och skriva budskapen så kommer folk känna sig stolta och mer delaktiga vilket
ger en ökad känsla av samhörigheten.
Detta är ett relativt billigt projekt som ger många fördelar för de som bor i närheten samtidigt
som det drar folk från olika områden. Det blir inte en så stor kostnad för att underhålla
installationerna när de väl är på plats och installationerna är en relativt permanent lösning
som är tillgängliga för alla. Projektet leder till fler upplysta områden och att fler känner sig
säkra när de går ut även när det är mörkt. Det ska ske en samverkan för design
kommunikation kopplat till projektet. Invånarna ska dock ha en stor del i utvecklingen och
skapandet av installationerna. Detta leder till att fler känner sig inkluderade samtidigt som
det blir en större koppling mellan olika områden.

Musikskola och matkurser som för människor samman
Vi har valt att fokusera på kultur & fritid, då vi tror att det i nuläget skulle bidra till störst
skillnad, särskilt nu när det varit en pandemi. Vårt förslag skulle bidra till att olika stadsdelar
integrerar mer med varandra och att segregationen minskar.
Vi anser att det bästa är att försöka dra folk från andra stadsdelar till stadsdelar som
Skäggetorp, Ryd och Berga genom att skapa mötespunkter där man kan träffa nya
människor, skapa en gemenskap och delta i olika aktiviteter. Eftersom Skäggetorp är den
andra största stadsdelen efter innerstaden så anser vi att mötespunkterna får störst
påverkan på hela Linköping om man gör en förändring där. Skäggetorp är även ett ställe i
Linköping där många känner sig otrygga. Genom att få ut folk till stadsdelen kan man uppnå
en större gemenskap och en större mångfald och på så sätt minska otryggheten. Det kan
även senare leda till en dominoeffekt då andra stadsdelar kan ta efter Skäggetorp.
Ett exempel på en sådan mötespunkt är en musikskola som skulle komplettera kulturskolan
inne i stan. Där kan man få testa på olika instrument, få guidning av kompetenta lärare och
få en plats där man kan umgås med människor från olika områden i Linköping. Musikskolan
ska vara gratis eller ha en väldigt låg inträdeskostnad. Enligt åtgärdsplanen är en stor
anledning till att många inte deltar i aktiviteter faktumet att det kostar mycket för
låginkomstfamiljer. Därför är det extra viktigt för oss att det ska vara billigt att delta så att alla
känner sig välkomna. Att göra det här kommer bidra till en ökad dragningskraft till
Skäggetorp, så att fler vill spendera sin fritid där.
Matlagningskurser är ett annat initiativ som kan bidra till gemenskap. De skulle anordnas i
hemkunskapssalar i Skäggetorp, på kvällstid/eftermiddagarna. Där skulle man med hjälp av
lärare kunna utveckla sina färdigheter inom matlagning. Just matlagning är en bra
samlingspunkt eftersom alla har någon form av relation till det. Det kan även hjälpa till
genom att folk får dela sin kultur med andra.
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Kommunen driver just nu både Kulturpuls och Ungpuls som handlar om att skapa en
gemenskap ute i områden som Skäggetorp. Skillnaden med vårt förslag är att vi lägger fokus
på att människor från alla olika stadsdelar i Linköping ska ta sig ut till de här platserna. Vi
anser även att Kulturpuls och UngPuls ofta fokuserar på idrottsaktiviteter, något som alla
kanske inte kan eller vill delta i. Vi vill skapa fler inkluderande aktiviteter som lockar barn,
ungdomar och även vuxna. Aktiviteter för musik och mat ska vara en mötesplats där man
kan komma som man är och bara delta, hitta en gemenskap och ha kul. Att samla
människor som har samma intresse, där de kan prata, lära känna varandra och fördjupa sig i
andras bakgrunder och kultur är ett viktigt steg för att minska fördomar som man har om
andra och bidrar till ett ökat mentalt och socialt välmående.
Alla kan delta på sitt sätt när det kommer till matlagning och musik. Det spelar ingen roll om
man har någon funktionsnedsättning, vilken ålder, vilket kön, religion, etnicitet, bakgrund
eller sexuell läggning man har. Vi har inte valt att fokusera på en specifik åldersgrupp
eftersom vi tror att det ger en större effekt på kortare tid om hela familjer deltar. Både mat
och musik går att ta del av utan att behöva kommunicera på svenska. Att få vara med på
kurserna kan därför bidra till att utveckla språkkunskaper som ny i Sverige. Dessa kurser
kan bidra till att hjälpa människor ur arbetslöshet då du utvecklar dina kunskaper inom mat
och musik.
Kultur- och fritidsnämndens avsatta medel kopplat till segregation och trygghetsskapande
åtgärder skulle kunna gå till den här typen av initiativ. Men vart ska man ha dem? Kurser
och/eller aktiviteter skulle kunna anordnas i hemkunskapssalar på kvällarna och musik
kurserna skulle kunna anordnas i andra tomma lokaler. Vi vill även att alla aktiviteter utgår
efter vad ungdomarna i området vill göra. Det är ungdomarna som ska välja hur
verksamheten ser ut och vad som ska göras. De får även bestämma hur ofta de skulle vilja
anordna den här typen av aktiviteter. Detta är viktigt för att se till att folk aktivt deltar i alla
aktiviteter och för att alla ska få känna att de kan påverka den stad där de bor.
Avslutningsvis är det viktigt att fokusera på marknadsföring för att öka engagemanget. Det
skulle ske genom sociala medier och genom besök ute på skolor. I åtgärdsplanen pratar ni
mycket om tillfälliga kulturinsatser. Vi vill ha permanenta aktiviteter och insatser som finns
där för människor året om. Vi vill ha en långsiktigt hållbar verksamhet.

Regelbundna tillställningar för barn och unga
Barn och unga vill ha mer fritidsaktiviteter men framförallt att man ska kunna känna sig säker
och trygg där man är. Det finns fritidsaktiviteter och aktiviteter vid sidan av skolan men det är
inte alla som vågar gå till dem för att man är rädd för att någonting ska hända.
För att minska segregationen så kan vi ha regelbundna tillställningar/event för barn och unga
för att öka gemenskapen och få mer trygghet mellan olika människor. Barn är grunden för
samhället och framtiden. Barn bryr sig inte om vart andra kommer i från, deras ekonomiska
situation och bakgrund utan de vill bara leka ha roligt och känna en gemenskap. De ser inte
utsidan utan insidan. Därför riktar vi oss till barnen, för att föra människor samman genom
lek.
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Vi vill skapa regelbundna event för alla barn i Linköping där man skulle kunna ha olika teman
för varje event. Vi tänker även att vi varierar aktiviteterna beroende på vilken tid på året det
är. När det är sommar så kan man ha hoppborg, spela fotboll, ha en filmkväll men man kan
även sälja tex popcorn och annat fika. På vintern så kan man till exempel åka pulka och
bygga snögubbar. Eventen ska vara utomhus så att barnen kommer iväg från TV, plattor och
mobiler. Vi vill förbättra barns hälsa och få barn mer aktiva.
När barnen träffar andra barn med olika bakgrunder och kulturer så blir de mer lärorika. Det
stoppar också dåliga tankar, rykten och ideer som man har om varandra och olika områden.
Det ger inte bara en bra påverkan på barnen utan även på nyanlända föräldrarna som kan
tipsa varandra om nya jobb och få en bättre förståelse om hur samhället fungerar. Det blir
även lättare för barn med annat ursprung att lära sig svenska. Det öppnar även upp ny jobb
för ungdomar till att bland annat kunna sälja fika och stå vid hoppborgen. Genom att barn
träffar barn från olika delar av Linköping för att ha roligt och leka tillsammans så leder det till
att man får en trygghet och en gemenskap med sina nya vänner som man annars inte hade
träffat. Detta ger en fördel till Linköpings kommun genom att det kan leda till en minskning av
kriminalitet eftersom att barnet bygger relationer och får en ny gemenskap med andra så att
man inte känner utanförskap. Tack vare att man nu inte längre kategoriserar människor så
kan man på ett nytt sätt umgås med andra och våga flytta till andra platser där man kanske
inte skulle bott förut.
Om det behövs stöd med ekonomin finns olika föreningar och organisationer som skulle
kunna hjälpa till, bland andra Barnombudsmannen och Allmänna arvsfonden. Vår tanke är
att inträde ska var gratis men att fika ska kosta pengar. Tanken är att föräldrarna ska vilja få
med sina barn ut och leka, istället för att sitta inne med tv, mobilen eller plattan. Detta är mer
hälsosamt och leder till ett aktivt samhälle. Marknadsföring sker på skolor och dagis där
föräldrar och barn befinner sig regelbundet. Eftersom att eventen anordnas regelbundet så
kommer de växa med tiden eftersom att människor berättar för andra om hur det var och
säger att de också borde gå.

Diskussion
Förslagen visar på ett brett perspektiv och berör flera förvaltningar inom kommunens
verksamhet. Flera av förslagen syftar till att få till fler möten mellan människor från olika
bostadsområden. Det finns även med i flera av förslagen att få fler Linköpingsbor att ta del
av stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp oavsett om man bor där eller inte.
Något som har diskuterats under Face the case är huruvida benämningen utsatta områden
bör användas när vi pratar om områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Det finns åsikter om
att den ger en negativ bild av stadsdelarna och de som bor där. Områdena skulle istället
kunna benämnas med en mer positiv klang med mer hopp om framtiden. Enligt deltagare är
det också lätt för unga att identifiera sig med sitt bostadsområde. Därför kan även unga
påverkas av benämningen och synen som allmänheten har på deras bostadsområde.
Deltagarna har även poängterat hur viktigt det är att prata med ungdomar kring beslut som
berör deras liv och vardag. Inte minst i områden där många kommunala insatser sker.
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I början av Face the case fick deltagarna svara på vad deras uppfattning av segregation var.
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