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Hur säkra trivsel och delaktighet i en nybyggd stadsdel?
Förutsättningar
Vi befinner oss i år 2025, då allt och alla är uppkopplade med sensorer av olika slag,
i något som kan kallas Networked Society.
Under slutet av 10-talet och början av 20-talet har problemet med utanförskap
förstärkts, i synnerhet hos olika ungdomsgrupper. Konflikter och
klimatförändringar har därtill bidragit till en allt kraftigare migration, och en stor
andel av ungdomarna som upplever utanförskap tillhör gruppen migranter.
Problemen visar sig bl.a. genom olika former av vandalism.
EU försöker motarbeta utanförskapet genom att premiera de städer som arbetar
mest aktivt med integration. Varje år belönar EU-kommissionen de fem nybyggda
stadsdelar som lyckas bäst med detta genom att ersätta hälften av byggkostnaderna.
Utmaningarna med migrationen förstärks då oroligheter och översvämmade
kustdelar i både Nord- och Sydamerika förväntas leda till en kraftig flyktingvåg de
närmaste 1-2 åren.

Uppdraget
En ny stadsdel, med plats för 8000 invånare, ska byggas söder om Stockholm.
Stadsdelen deltar i EU-kommissionens tävling genom att en fjärdedel av dem som
flyttar in ska tillhöra den förväntade flyktingvågen.
Ni är ett team från Ericsson som fått i uppdrag av det ansvariga fastighetsbolaget att
komplettera de fysiska byggplanerna med digitala lösningar som i största möjliga
mån bidrar till trivsel och delaktighet livskvalitet för ungdomar i åldrarna 15-25.
I uppdraget ingår att:

√ Identifiera vad som avses med trivsel och delaktighet
√ Identifiera ett antal konkreta kommunikationssituationer där teamets
förslag till lösningar bidrar till ökad trivsel och delaktighet.

Källor att inspireras av:

√ Filmer som visar Ericssons Networked Society-koncept:
°
°

http://www.youtube.com/watch?v=I9L79_xEQ-U
http://www.youtube.com/watch?v=chP2mKGm2pk

Läs mer om Ericsson på www.ericsson.com/se
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