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Samtalen – vilka har deltagit?

Totalt har 93 personer deltagit i samtalen. Av dessa bor 
56 personer i Berga och 37 personer arbetar i stadsdelen 
eller har anknytning till Berga på annat sätt. 
De yngsta som deltog i samtalen var 13 år och den 
äldste var 85 år. Hälften var kvinnor/flickor och hälften 
var män/pojkar.
Av de 56 boende i Berga som deltog i samtalen bor 10 i 
villa eller radhus, 2 bor i bostadsrätt och 44 bor i 
hyresrätt.  



Hur rekryterades deltagare till samtalen? 

Inledningsvis kontaktades personer som samverkanrådet 
i Berga rekommenderade. Utgångspunkten var att hitta 
personer i olika åldrar, en blandning av boende och 
verksamma, näringsidkare i centrum, representanter för 
föreningar i Berga och personer med olika etniskt 
ursprung.
I slutet av varje samtal ställdes frågan om hen hade 
förslag på någon mer person som vi borde samtala med. 
På så sätt fylldes listan på med fler och fler namn.   



Samtalen – så gjorde vi 

• Vi som lyssnat till berättelserna representerar olika 
delar av kommunens förvaltningar och bolag.  

• Personerna vi samtalade med valde själva plats för 
samtalen

• De flesta samtal genomfördes enskilt men några i 
grupp

• Frågan som ställdes var:

• Samtalen varade mellan 40 och 60 minuter
• Alla samtal är anonymiserade 

Hur ser du på att leva 
och bo i Berga?



Identifierade teman
• Natur och närhet
• Tillsammans
• Platser för möten
• Centrum
• Trygghet
• Ett mixat Berga
• Boende
• Arbete och sysselsättning – sammanhang är viktigt 
• Stolthet och trivsel
• Kommunens ansvar

Observera att varken dessa 
teman eller efterföljande 
beskrivningar av perspektiv ska 
betraktas som sanningar. Detta 
bör snarare betraktas som 
underlag till fortsatta möten och 
samtal. 



Natur och Närhet

Berga är en nära stadsdel. Det är nära till city, det är 
cykelavstånd till det mesta i Linköping och dessutom är 
det nära till natur, vatten och natursköna omgivningar. 
Närheten till väl fungerande kollektivtrafik och 
samhällsservice av olika slag uppskattas men inte av 
alla. Innergårdarna är gröna och väl tilltagna. Vetskapen 
om utbyggnadsplaner och att detta kan försämra de 
positiva värdena med Berga oroar. Trafiksituationen 
beskrivs som problematisk på flera platser i stadsdelen.  



Från samtalen:
”Vi kan cykla överallt och behöver inte ha bil. Det är viktigt för oss. 
Det är nära till förskolan och till centrum”

”Jag tycker att Berga är en fin blandning av boendeformer och 
mycket natur och fint med bäcken ner till stan”

”Badplatsen från förr är nu en skräpig damm för Kanadagäss”

”Jag är orolig för trafiksituationen när det ska byggas på tomten 
utanför oss. Rödljusen är inte dimensionerade för så många bilar 
som ska in och ut. Vägen är för smal. Två bilar kan knappast mötas”

”Jag har bett Stångåstaden att sätta upp en skylt med förhyrda P-
platser men det har dom inte gjort. När jag kommer hem från jobbet 
är det vanligt att någon står på min P-plats och jag får ställa mig på 
besöksparkeringen och betala.”

”Trafiksituationen är kaotisk i korsningen Söderleden-Vistvägen”

”Jag tycker inte att det ska byggas bort natur. Vi vill ha naturen och 
allt som är vackert”



Tillsammans

Livet tillsammans i Berga påverkas av människors olika 
vanor och beteenden. Olika syn på föräldraskap, 
barnuppfostran och gränssättning men också tyckanden 
och åsikter om varandra som individer och grupper. Det 
finns grupperingar som känner stor gemenskap inom 
gruppen men som sällan eller aldrig möter andra 
grupper. Det tycks finnas en tydlig hierarki mellan 
befolkningsgrupperna i Berga. Bristande respekt för 
gemensamma ytor och regler beskrivs som ett 
återkommande problem, exempelvis nedskräpade 
gårdar, sopor som slängs var som helst, okynnesåkande 
på gårdarna och tvättstugeregler som inte följs.



Från samtalen:
”Det är många social koder som krockar – det är viktigt för alla att 
lära sig svenska och även de svenska sociala koderna”

”Jag har en somalisk hobbykompis. Jag träffade honom på fältet 
nedanför där vi bor. Jag hade aldrig träffat honom om jag inte bodde 
där vi gör.”

”Invandrarna är väldigt högljudda och det är mycket barn ute på 
gårdarna” …. ”Det är väldigt tydligt att det finns en inre klassordning 
bland invandrare” …det finns tjuriga svenska pensionärer som 
klagar på barnen”

”Somalierna månar verkligen om att deras barn ska lära sig mycket 
och att de ska få det bra i Sverige. De vill att nästa generation ska 
klara sig” 

”Jag tycker det är svårt med somaliernas lagar och regler som dom 
följer, typ Sharialagar. Dom slår exempelvis sina barn vilket är 
olagligt i Sverige. Vad gör man med sånt?”

”Jag anser att allt för många inte följer regler. Det gäller både 
sophusen som blir överfulla, felsorterade och äckliga 
till att stänga dörrarna”



Platser för möten

Det finns flera viktiga och väl fungerande mötesplatser i 
Berga men det behövs fler. Särskilt efterfrågas ett 
bibliotek. Ett bibliotek tros kunna bli en viktig mötesplats 
mellan olika grupper och åldrar men anses även viktigt 
för att kunna utveckla svenska språket. Det finns många 
idéer om aktiviteter och satsningar hos boende och hos 
föreningslivet men det saknas lokaler att vara i. 
Utomhusmiljöer används i stor utsträckning som sociala 
mötesplatser. Det finns också ett uttalat behov av 
volontärer och ledare till olika satsningar och 
verksamheter. 



”I somras när det var utomhusbio kom det även en del från villa-
Berga - det är roligt när det blandas”

”Saknaden av ett bibliotek är stort”

”Förr fanns ett bibliotek i centrum. Det saknar jag väldigt mycket”

”Det finns bra samlingsplatser för föräldrar men inga mötesplatser för 
andra vuxna”

”Saker som jag saknar i Berga är gymnastiksalar och bibliotek”

”Det skulle behövas ett allaktivitetshus, det är viktigt att barn och 
ungdomar har något att göra”

”Det finns en del tjejer som inte får komma hit till Slottet för sina 
föräldrar. Jag fick inte det heller innan. Jag följde med min brorsa, då 
var det ok.”

”Vi vill ha en stor lokal så att vi kan ha fester och så med”

Från samtalen:



Centrum

Stadsdelscentrumet i Berga uppskattas. Sedan 
Stångåstaden sålde centrumet upplever boende och 
verksamma att underhållet och skötseln har försämrats 
avsevärt. Näringsidkarna tar ett stort ansvar för att göra 
det bästa av situationen men tålamodet tryter. Olika 
grupper använder centrumet som mötesplats. På dagtid 
träffas många äldre vid bänkarna inomhus och på kvällen 
intar ungdomsgäng centrum, framförallt utomhus utanför 
vårdcentralen. 



Från samtalen:
”Många i samverkansrådet ser det som svårt att få prata med 
centrumägaren. Han verkar inte bry sig om området alls”

”men ägaren av Berga centrum verkar inte ha några som helst 
visioner. Han bryr sig inte om vad som händer”.

” Det är en utmaning med segregationen i Berga. Jag önskar ett 
centrum som ännu mer fick bli en god mötesplats.”

”Centrumet känns lite grått… en känsla av att det är nedgånget. Ett 
bageri vore bra eller ett café! För hur man än gör så är ju centrumet 
hjärtat i stadelen”

”Härom kvällen förekom stenkastning mot väktarna. De åker numera 
två och två när dom ska hjälpa oss att stänga och därefter följa min 
personal till sina bilar. Väktarna börjar bli rädda och vill inte ha 
uppdraget. Det är inte rimligt. Det är en stor kostnad som jag som 
enskild företagare drabbas av.”



Trygghet

Berga upplevs som en trygg och trivsam stadsdel men 
det finns undantag. Berga centrum kan upplevas otryggt, 
särskilt på kvällstid när det är ungdomsgrupper som 
hänger i och runt centrum. Det händer att personal som 
jobbar nära centrum känner sig rädda när de ska gå hem 
från jobbet. Det finns en uttalad rädsla för ”gänget” och 
oro för att det förekommer droghandel kring centrum. En 
större polisnärvaro i Berga efterlyses.



Från samtalen:
”Själv känner jag mig aldrig otrygg…att gå ut på kvällarna”

”Det är ett problem att ungdomarna inte har någon annanstans att 
vara på än att hänga i centrumet. Speciellt 16-plussarna tycker jag 
det är tuffast för. Dom kan inte heller vara hos varandra för att de är 
så trångbodda”.

”Jag tycker faktiskt det var värre på vår tid då Bergagänget härjade. 
Då råkade fler illa ut med inbrott och stölder”

”Det finns ju knarkförsäljning och så i centrum”

”Jag har ju hund och då blir man mer social med andra. Jag går med 
hunden vid centrum varje dag, tycker det är ett bra centrum och 
känner mig trygg där. Jag märker aldrig att det är våldsamt på något 
sätt.”

”Kanske dags med närpolis igen?”



Ett mixat Berga

Berga är en mixad stadsdel där människor lever sida vid 
sida, men sällan möts. Att bo i en mixad och 
mångkulturell stadsdel som speglar samhället i stort, 
uppskattas av många och är ett medvetet val. Trots att 
man bor i en mixad stadsdel saknas möjligheten att välja 
en mixad förskola eller skola för sina barn vilket man ser 
som en stor nackdel. Det fria skolvalet anges som en 
bidragande orsak till att det blivit som det har.



Från samtalen:
”Vi flyttade medvetet till Berga för att vi ville bo i ett område med 
blandad variation av människor”

”Jag känner mig närmare tiggarna utanför ICA som jag pratar lite 
med än somalierna som jag aldrig träffar. Det är tråkigt”

”Det är ett splittrat Berga. Det är en klassmässig gräns”

”Nyanlända vill inte sätta sina barn på Bäckskolan för dom tror inte 
att barnen lär sig svenska då”

”När jag går till Bäckskolan känns det inte som att jag är i Sverige”

”Men jag har märkt att det kan vara väldigt uppdelat på lekplatserna”

”Vi visste att vi flyttade till ett mixat område. Det var ett medvetet val. 
Det är bra för våra barn att växa upp och få kompisar från olika 
kulturer. Det är ett värdegrundat beslut … det lät väl präktigt va ”

” …det är mångfald i Berga men inte i skolorna. Det är nog det enda 
som skulle få oss att flytta” 



Boende

Människor bor gärna kvar länge i Berga. Närheten till 
Berga kyrka har blivit viktigt för många kristna med 
invandrarbakgrund som därför väljer att bosätta sig i 
Berga eller Vidingsjö. Trångboddheten är stor i delar av 
Berga och bristen på lediga bostäder samt ekonomiska 
förutsättningar kan begränsa möjligheterna att göra 
bostadskarriär och flytta inom stadsdelen. Det 
förekommer att personer bor i en lägenhet i Berga men 
är skrivna på en annan adress men också det omvända 
förekommer. Det finns personer i Berga som lever 
”gömda”. 



Från samtalen:
”Jag besöker dom i lägenheterna och då kan det finnas 8-10 
madrasser i ett rum” 

”Många familjer har många barn och många bor i andra hand. 
Bostadsbristen är stor. Det är svårt att få tag på boende för 
familjerna. De flesta går på socialbidrag”

”Personer får inte stå i bostadskö hos Stångåstaden under tiden 
man ansöker om uppehållstillstånd vilket gör att personer saknar kö-
poäng den dagen man beviljas uppehållstillstånd – det är ett 
problem”

”Många i församlingen upplever en stress över sin boendesituation 
då man inte har möjligheten att byta lägenhet till rätt storlek p.g.a. 
bostadsbrist eller ekonomi”

”Jag vill gärna bo i hus men då tappar man det multietniska. Det är 
jobbigt att bo i lägenhet men härligt att bo med dessa människor”

”Vi bor i radhus och tycker det är fint. Vi har ingen bil och vill inte ha 
det heller. Vi har skaffat elcyklar”.



Arbete och sysselsättning – sammanhang 
är viktigt  

Arbetslöshet och sysslolöshet skapar oro och avsaknad 
av sammanhang för många som bor i Berga. Låga 
inkomstnivåer medför begränsningar i hur man kan leva 
sina liv. Man vill kunna träna men alla har inte råd att 
köpa träningskort. Det är svårt att lära sig det svenska 
språket om man inte finns i sammanhang tillsammans 
med personer som har svenska som modersmål. 



Från samtalen:
”En kvinna sa en gång - Ni gör allt i fel ordning. Man måste ha jobb 
först av allt”

”Många vuxna kämpar med svenskan. Dom får inga jobb för dom 
inte behärskar svenskan. Många har inte ens gått i skolan i Somalia 
och är analfabeter. Men dom flesta vill jobba och slippa socialbidrag. 
Dom vill lära sig svenska. Det finns mycket vilja!”

”Man borde få dom i arbete”

”Jag har jobbat som bagare och drivit pizzeria men nu har jag inget 
jobb. Att sitta hemma och vänta leder ingenstans.”

”Människor blir sjuka av sysslolöshet”

”Det finns en hel del ensamhet bland de äldre svenska 
pensionärerna”

”Jag vill kunna träna. Jag går till  Friskis & Svettis men de flesta har 
inte råd”



Stolthet och trivsel

Många uttrycker stolthet över att bo eller arbeta i Berga 
och menar att stadsdelen har fått ett oförtjänt dåligt rykte. 
Kommunen och andra aktörer sägs bidra till detta genom 
att exempelvis kalla Berga ett utanförskapsområde/ett 
prioriterat område eller benämna nya bostadsprojekt som 
Södra Ekkällan istället för Berga. Det byggs nya bostäder 
och Berga kommer att växa och skapa nya flöden mellan 
människor vilket uppskattas.  



Från samtalen:

”Ett skönt ställe! Vi trivs i Berga!”

”Man får vara som man är”

”Då blev jag kär i Berga”

”Det är bra för alla känner alla i Berga”

”Att få arbeta i Berga är en stolthet”

”När man valt att bo i Berga blir man lätt ifrågasatt. Hur ska det gå 
för barnen i denna mixade kultur?”

”I Berga hejar alla på varandra. Så var det inte i stan. Vi trivs väldigt 
bra – Berga är en stadsdel som fått oförtjänt rykte”

”Jag skulle aldrig se ner på Berga. De flesta som bor här trivs 
jättebra”



Kommunens ansvar

Det är positivt att kommunen har Berga i blickfånget men 
kommunen bidrar också till att stigmatisera stadsdelen. 
Kommunens ansvar vid Stångåstadens försäljningen av 
Berga centrum samt nedläggningen av Berga skola och 
biblioteket kritiseras. Oenighet och otydlighet mellan 
nämnders roller och ansvarsområden skapar svårigheter 
för kommunala verksamheter inom fritidsområdet. 



Från samtalen:
”Kan inte kommunen erkänna att de gjorde fel och köpa tillbaka 
centrum”

”Berga centrum skulle behöva rustas. Drömmen vore nästan att 
kommunen köpte tillbaka centrum”

”Jag bor i ”hyr-radhusen” som kallas för Södra Ekkällan men det är 
ju Berga…”

”Jag kan uppleva att kommunen är lite ”flata” i sin hantering av 
Berga. Att strama åt en meningsfull fritidsverksamhet så starkt så att 
civilsamhället får lösa problematiken som uppstår känns inte helt 
bekvämt. Vi ska självklart bidra, och det gör vi, men lite mer fokus 
från kommunen skulle vara bra….jag blir ofta kontaktad av 
fritidsgården som verkar ha det snävt ekonomiskt och vill att jag ska 
sponsra till grillkvällar och liknande”

”Jag önskar att om kommunen gör något så ska det vara till 100 
procent – det ska vara på riktigt!”



Den fortsatta processen 
Under tre dialogmöten i februari och 
mars diskuteras de teman och 
perspektiv som identifierats i de 
intervjuades berättelser. En 
prioritering av temana genomförs 
och arbetsgrupper bildas. 

Arbetsgrupper tar fram förslag på 
åtgärder och olika parters åtaganden 
diskuteras och formaliseras. 
Vad kan vi göra själva?
Vad kan andra göra? 
Vad gör vi tillsammans?
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