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ESKILSTUNAEVOLUTION*

Gamla staden som speglar 
sig i Eskilstunaån är en av 
Eskilstunas mest fotograferade 
vyer. Eskilstunaån binder ihop 
Hjälmaren med Mälaren. 
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Vi i Eskilstuna vill alltid framåt. 

I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första slagen i 
Rademachersmedjorna i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och 
förbättra. Vi väntar inte på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör 
själva och hjälper på så vis evolutionen på traven.

Vi gör helt enkelt evolution, varje dag.

Det är därför uppfinningar som har förändrat världens industrier har 
utvecklats i Eskilstuna och att vi idag är ett centrum för innovationsutveckling 
i Mälardalen. Det är därför vi utvecklar en av världens mest miljösmarta 
städer. Det är därför vi är en levande industristad med musik och idrott som 
samlar och utvecklar människor. 

Vår anda bygger på att vi alltid har varit öppna för nya människor, influenser 
och idéer. Vi vet att vi måste vara omtänksamma både mot varandra och vår 
miljö för att vara en attraktiv stad att leva, bo och verka i.

Eskilstunas Evolutionslära är ett magasin som beskriver några av 
Eskilstunas riktigt starka sidor; industri och innovation, musik och idrott, 
miljö och hållbarhet. Du får möta människor som brinner för Eskilstuna, 
som drivs av att göra staden ännu bättre och som belyser Eskilstunas 
evolution. Vill du dela med dig av berättelserna? Då hittar du dem på 
www.eskilstunaevolution.se och självklart kan du få fler magasin att 
dela ut. Kanske kan magasinet stärka ditt företags eller din förenings 
attraktionskraft.

Eskilstuna växer och vi har passerat 100 000 invånare. Vi gör det som en 
del av Sveriges mest expansiva tillväxtområde – Stockholm Mälardalen. 
Vi gör det för att vi som bor, verkar och lever i Eskilstuna helt enkelt gör 
evolution varje dag. Vi vill inget annat och om just det handlar Eskilstunas 
evolutionslära. 

Låt dig inspireras av läsningen och välkommen att göra evolution du också! 

INSpIRERAS AV ESKILSTUNAS EVOLUTIONSLÄRA!
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*Det är ingen slump att Kent och Tikkle Me 
kommer från Eskilstuna eller att vi varit såväl 
Årets popstad som Årets jazzstad. Vi har 
Sveriges äldsta musikskola och vi har utvecklat 
ett av Europas största musikhus med 70 
replokaler där det verkar över 100 band.  
Vi kallar det MusikEvolution.  

ESKILSTUNA GÖR
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Eskilstunas elektroniska musikkollektiv Tikkle Me vill med konstens 
gränsöverskridande mångfald visa att samarbete mellan olika 
konstyttringar skapar någonting större och viktigare än en slutprodukt. 
Det skapar samhörighet och en oas att ösa innovativa idéer ur.

Som många andra industristäder har 
Eskilstuna ett rikt föreningsliv och 
ett starkt samarbetsklimat. Indu-

strimiljön och andan som finns i städer 
som Eskilstuna föder också kreativitet. 
Hos Tikkle Me manifesteras kreativiteten 
inte bara i musiken utan även i bandets 
visuella uttryck. 

– Vi är inspirerade av olika typer av 
gränsöverskridande konstyttringar där 
vi talar till flera sinnen än bara hör-
selintrycken. Genom att arbeta med det 
visuella i kläder och i musikvideos så blir 
det tillsammans en större helhet. Det 
är mycket ett experiment för oss, där vi 
ser vad som händer när vi tillför andra 
element, berättar Frida Herchenröther, 
en av bandmedlemmarna i Tikkle Me.

Det goda samarbetsklimatet skapar en 
grogrund för mångfalden och samhörig-
heten. Frida nämner Balsta musikslott 
som exempel. Alla som vill har möjlighet 
att skapa musik eller andra konst- 

yttringar tack vare ett samarbete mellan 
studieförbunden och Eskilstuna kommun. 
Det är inte unikt i sig, det unika är att 
Balsta musikslott* är stort och till- 
 handahåller mängder med möjligheter. 

– När du är nybörjare och inte har så 
mycket egna resurser och pengar så 
kan du skapa musik genom att gå via 
studieförbunden. På Balsta kan du låna 
instrument och få tillgång till utrustade 
replokaler. När vi själva var nybörjare 
så hade vi stor nytta av den möjligheten, 
säger Frida. 

Du behöver alltså inte äga ett instru-
ment för att kunna få ut din kreativitet. 
Under åren har olika musikstilar och 
konstellationer samlats under ett och 
samma tak. 

– Det vinnande receptet att nå fram-
gång är alltså samarbete. För vår del 
innebär det att lyfta fram varandras 
insatser. Att vara öppna för varandras 
idéer så att alla känner sig delaktiga.

MUSIKEVOLUTION*

Fritt spelrum  
suddar ut gränser
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BALSTA MUSIKSLOTT
*Många av Eskilstunas band har 
startat sina karriärer på Balsta 
musikslott. Det ligger centralt i 
Eskilstuna och är ett av Europas 
största musikhus. Här har musiken 
varit i fokus i mer än 30 år.
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Anni-Frid Lyngstads första 
engelskpråkiga LP Something’s 
going on, producerad av Phil 
Collins, blev kritikerrosad. LP:n 
är med sina 1,5 miljoner sålda 
exemplar den bäst säljande 
soloskivan av en ABBA-medlem.  

19821980

Ett av Eskilstunas många hård-
rocksband var Crystal Pride, 
här med en singel från 1980.  
I denna upplaga av bandet satt 
Fredrik ”Bongo” Lindström 
bakom trummorna.

MUSIKEVOLUTION*

Stenkaka med strängkvartetten 
Glada Fyran, Eskilstunas första 
skivsläpp 1923.

Per Grundén har släppt fler än  
16 vinyler och medverkat i en rad 
filmer och tv-serier, kanske mest 
känd som Wall-Enberg i filmerna 
om Jönssonligan.

1923 1958 1967

Towa Carson och singeln Tammy 
från 1958. Sammanlagt hade hon 
över 25 låtar på Svensktoppen. 

Eskilstuna har alltid levererat musik av världsklass. Vi kan liksom
andra industristäder som Manchester, Liverpool och Detroit skryta med
många artistframgångar inom vitt skilda musikgenrer. Att Eskilstuna har 
Sveriges äldsta kommunala musikskola har betytt mycket för musiklivet 
och vi har haft äran att vara såväl Årets popstad som Årets jazzstad.

Made in Eskilstuna
– ett sekel av musik

1975

Curt Görans, Eskilstunas dans- 
bandskungar med hundratusen-
tals sålda album. Omslagsbilden 
är från Eskilstuna flygplats och 
flygplanet är deras eget.
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Nutidsklassikern ”Vapen & 
Ammunition” kom 2002. Kent är 
Eskilstunas och Sveriges största 
rockband med 19 grammisar och 
11 fullängdsalbum, som snart 
sålt tre miljoner exemplar. 

Eskilstunas svar på Halmstads 
Gyllene tider, turnerade flitigt 
och fyllde folkparkerna med 
skrikande ungdomar i början  
av 80-talet. 

1980

1989

2002

Ingo & Floyds debutsingel, ”Jag 
har soul” från 1989 med bröderna 
Heikki och Hannu Kiviaho och 
Jörgen Wall från Eskilstuna. De 
släppte sammanlagt tre album.

ESKILSTUNAEVOLUTION     11



Det som en gång var ett bortglömt hörn i Eskilstuna är idag en 
myllrande samlingspunkt. Här träffas människor av en enda 
anledning – att krydda vardagen. Café Norr är beviset på att 
enkla medel som god mat, gott vin och trevligt bemötande 
faktiskt för människor samman. Och har caféet en liten 
musikscen med livemusik varje fredag är den kompletta 
vardagslyxen ett faktum. Vi kallar det MusikEvolution.
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MUSIKEVOLUTION*



MUSIKEVOLUTION* 
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*Kent, Pain of Salvation, Christer 
Lindarw och Cecilia Ringkvist är några 
av Eskilstuna kommuns musikprista-
gare. Eskilstuna har en lång tradition 
som musikstad och en respektingiv- 
ande bredd av duktiga musiker. Den 
senaste musikpristagaren har sålt 400 
miljoner skivor och haft topplacering-
ar på världens musiklistor. Anni-Frid 
Lyngstad växte upp i Torshälla och 
startade sin sångkarriär redan som 
11-åring. Hon sjöng i dansband och 
storband och bildade Anni-Frid Four. 
Hennes djupa sångintresse och vilja 
att utvecklas ledde så småningom till 
stora framgångar som en av medlem-
marna i ABBA.

*Här finns Sveriges äldsta musiksko-
la som varje vecka undervisar cirka 
1800 barn, ungdomar och unga vuxna 
i musik och ger artistisk coachning. 
Och det ger resultat. Varje år berikas 
Eskilstunas kulturliv med cirka 160 
framträdanden av Musikskolans alla 
ensembler, körer och orkestrar. Och 
när Europamästerskapen i friidrott för 
juniorer avgörs på Ekängen i Eskils- 
tuna, ja då är det Musikskolan som har 
komponerat musiken. 

*Alla som älskar blues i Eskilstuna 
har hittat sitt vattenhål i Josef’s House 
of Blues. Med blues som utgångs-
punkt gör arrangören Josef Makdesi 
sitt bästa för att både artister och 
publik ska trivas. Josef har ett stort 
kontaktnät ute i världen och ett antal 
stora internationella artister har beri-
kat Eskilstunas musikliv, till exempel 
Albert Lee, Chuck Hall och Stones- 
gitarristen Mick Taylor. Josef’s House 
of Blues är dessutom en av anledning-
arna till att det finns så många lokala 
bluesband i Eskilstuna.

400 000 000 +

MUSIKEN ÄR EN DEL 
AV ESKILSTUNAS DNA

JOSEF’S HOUSE  
OF BLUES

14     ESKILSTUNAEVOLUTION  



MUSIKEVOLUTION*

ESKILSTUNAEVOLUTION     15

”We are happy from Eskilstuna”, där 70 invånare i olika 
åldrar och olika stadsdelar dansar till musik av pharell 
Williams. Let ś Move, Bolivianska föreningen, Eskilstuna 
United, Eskilstunagymnasterna och ZeroOneSix är några 
av föreningarna som är med och dansar.
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IDROTTSEVOLUTION*
HÅLLBAREVOLUTION*

INNOVATIONSEVOLUTION*

MILJÖEVOLUTION*
 
*Eskilstuna driver miljöarbetet längre än de 
flesta andra städer och är en förebild inter- 
nationellt. Här finns världens mest avancerade 
optiska sopsortering. Vi leder utvecklingen 
av energieffektiva städer i Europa. Vi har 
Sveriges största anlagda våtmark som renar 
avloppsvatten och dessutom är ett naturskönt 
rekreationsområde. Vi kallar det MiljöEvolution. 

ESKILSTUNA GÖR
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När Eskilstuna införde optisk färgsortering 2011 kom det att 
påverka även andra städers syn på återvinning och avfallshantering. 
Lösningen som innebär att du sorterar olika slags avfall i olikfärgade 
påsar har haft en direkt påverkan på utsorteringsgraden som ökat 
med 50 procent bland villahushållen. Familjen Flink i Eskilstuna 
beskriver satsningen som en fullträff. 
– Vi var redan duktiga på att sortera men med färgsorteringen blev 
det ännu lättare, säger Johan Flink. 

MILJÖEVOLUTION*

Omkring 20 000 hushåll i Eskils- 
tuna sorterar sitt avfall med 
hjälp av de färgade påsarna som 

delar upp matavfall, pappersförpack-
ningar, plastförpackningar, tidningar, 
metaller samt övrigt avfall direkt 
i soptunnan. Metoden var en given 
succé som visade sig öka utsorte-
ringsgraden bland villahushållen med 
hela 50 procent. 

Familjen Flink i Hållsta var till en 
början skeptiska innan metoden 
infördes 2011. Det äldre köket var inte 
alls anpassat efter flera kärl och det 
verkade minst sagt jobbigt med alla 
dessa påsar, något som de snabbt 
skulle ändra uppfattning om. 

– Så fort vi kom igång upptäckte vi 
att det är hur smart som helst! säger 
Nina Flink, inköpare och inredare på 
inredningsbutiken Store i Västerås. 

Och lättare skulle det bli – när 

familjen renoverade köket planerade 
de för att lådan under vasken skulle 
rymma samtliga kärl.

– Nu får alla plats. Vi har två större 
kärl för de som byts ofta och fyra 
mindre kärl till de övriga, berättar 
Johan, snickare på Tottes Bygg i 
Eskilstuna. 

Enligt Nina har de alltid varit miljö-
medvetna och sorterat papper, plast, 
metall, batterier och glödlampor. 

– Vi var nog ganska noggranna 
redan innan den nya sopsorteringen 
infördes. Det som blev nytt var att vi 
numera även sorterar matavfall. 

Det har heller inte varit några 
problem att få med familjens barn på 
tåget.

– Alla i familjen är engagerade och 
vet vad som gäller. Färgsorteringen 
har gjort det enklare att göra rätt, 
säger Nina. 

”Färgsorteringen 
har gjort det enklare 
att göra rätt”



*2011 blev Eskilstuna först i Europa 
med att införa optisk färgsortering av 
hushållsavfall, en unik och innovativ 
återvinningsmodell där villahushåll sor-
terar sex olika materialslag i olikfärgade 
plastpåsar. Satsningen har förenklat och 
effektiviserat materialåtervinningen och 
bland annat bidragit till att Eskilstuna 
tilldelades den prestigefyllda utmärkel-
sen som årets återvinningskommun. 

*Men succén sträcker sig långt utanför 
Eskilstunas gränser. Den uppmärksam-
made innovativa lösningen har med sin 
framgång gjort att utvecklingen gått 
framåt även i andra länder. Anläggning-
en tar ofta emot studiebesök, från såväl 
Sverige som internationellt, i syfte att 
ge inspiration till andra städer i deras 
utvecklingsarbete. 

*Så går det till: Färgsorteringen innebär 
att mat, tidningar, förpackningar och 
övrigt hushållsavfall slängs i samma 
soptunna, men uppdelade i olika påsar. 
Påsarna sorteras maskinellt genom 
optik som läser av påsens färg. Därefter 
blir förpackningarna till nya förpack-
ningar, matavfallet blir till biogas och 
övrigt avfall går till förbränning. 

*Cirka 20 000 villor och fritidshus an-
vänder de färgade soppåsarna och det är 
ett noggrant arbete de utför – renhets-
graden ligger på 95-98 procent. Även 
andelen människor som sorterar har 
ökat genom det nya systemet med hela 
50 procent. 

ÅTERVINNINGSLÖSNING 
SOM INSPIRERAR  
VÄRLDEN
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MILJÖEVOLUTION*

Gallerian beräknas öppna i augusti 
2015 och är en del av den krets-
loppspark där det även ska ingå en 

ny återvinningscentral.
– Tanken är att ReTuna ska bli en plats 

där invånarna kan lämna in produkter till 
återbruk, men också köpa andra föremål 
som lämnats in eller återskapats av 
begagnat material. Det är också en direkt 
informationskanal för miljöfrågor och 

cirkulär ekonomi som invånarna kan ta 
del av, berättar Anna Bergström. 

En inlämnad vara kan ta flera vägar i 
gallerian. Om varan är hel kan den gå 
direkt till försäljning och om behovet 
finns kan den repareras. Materialet 
kan också bli en del av något nytt. Flera 
företag ska arbeta på plats med recycle 
design där begagnat material används för 

Recycle regerar
Begagnat material får nytt liv när en av världens mest moderna och 
hållbara galleria slår upp portarna sommaren 2015. Med ReTuna 
skapas en helt unik marknad för vintage och återbruk där besökare 
kan handla nya varor som återskapats av inlämnade produkter.
– Det gäller att handla smartare, inte mindre, säger centrumledaren 
Anna Bergström.
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att skapa helt nya produkter.
– Bland annat kommer Folkhögskolans 

program Recycle Design ha sin verk-
samhet här och arbeta med att omvandla 
material till något helt annat. Deras utbild-
ning kopplar samman hantverk och design 
med miljömedvetenhet och konsumtions-
frågor, berättar Anna Bergström.

Det råder en stark hållbarhetstrend inom 
mode- och designvärlden. Anna Berg-
ström hoppas att ReTuna ska medföra en 
ännu större medvetenhet om återbruk.

– Det finns många som redan intresse-
rar sig för att handla begagnat, men vi vill 
öka statusen ytterligare. Det ska vara lika 
naturligt att åka och shoppa på ReTuna 
som vilken annan galleria som helst. 

Anna Bergström poängterar att hållbar 
konsumtion inte alltid innebär minskad 
handel.

– Det behöver inte betyda att vi ska 
handla mindre, vi måste bara lära oss att 
handla smartare. Med ReTuna gör vi det 
enkelt för invånarna att göra medvetna 
val. 

Återvinnings- och vintagetrenden är på 
stark frammarsch internationellt med 
Sverige som föregångsland. Satsningen i 
Eskilstuna har uppmärksammats natio-
nellt och intresset från andra kommuner 
är stort, något som inte överraskar Anna 
Bergström. 

– Vi är kända för att göra modiga 
satsningar och vi är redan en av värl-
dens bästa städer på att sortera avfall. 
Det finns en del kretsloppsparker, men 
vi vill ta det till en högre nivå genom att 
skapa en galleria som helt fokuserar på 
återbruk. Det är det ingen annan stad 
som har.

MILJÖEVOLUTION*



MILJÖEVOLUTION*

EN PLATS FULL AV LIV
*I Ekeby våtmark myllrar det av liv. 
Här finns en rik flora av växter och 
en mångfald av djur och insekter 
som trivs särskilt bra i våtmarker. 
Knölsvan, havsörn, fiskgjuse är några 
exempel på de drygt 150 fågelarter 
som trivs i Ekeby.

*Men den konstgjorda våtmarken är 
mer än ett vackert promenadstråk – 
den är framför allt framtagen för att 
på ett naturligt sätt rena Eskilstunas 
avloppsvatten. Våtmarkens renings-
process tar tillvara på näringsämnen 
i avloppsvattnet och förhindrar 
därför uppkomst av algblomning, 
syrebrist och försurning i Mälaren. 
Det minskar våra utsläpp av kväve 
med cirka 75 ton varje år.

*Anläggningen som stod klar 1999 
är Sveriges största konstgjorda 
våtmark. Den återställer till viss del 
den biologiska balansen som rubbats 
när Sveriges naturliga våtmarker 
minskat på grund av 1800-talets 
utdikning. Tack vare satsningar som 
Ekeby kan vi rädda det särskilda 
växt- och djurliv som är beroende av 
dessa områden.
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Den vackra Eskilstunaån är livsnerven i Eskilstuna. Förutom 
att den förbinder Hjälmaren i södra Eskilstuna med Mälaren 
i norra delen av kommunen, så förser den invånarna med ett 
av Sveriges bästa dricksvatten. Hyndevadsvattnet har t.o.m. 
sålts buteljerat. Här ser vi Tors Bockar skapad av konstnären 
Allan Ebeling verksam i Torshälla.
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*De flesta vet att vi måste hushålla 
med jordens resurser, men hur 
får man människor att förändra 
sitt beteende? Parken Zoo arbetar 
med bevarandet av den biologiska 
mångfalden bland annat genom 
bevarandeavelsprogram. Men också 
genom att lära grundskolelever att 
tänka miljösmart. Parken Zoo är en 
av initiativtagarna till utbildningen 
Eco Friends vars syfte är att ge ung-
domar en ökad medvetenhet om hur 
våra levnadsvanor påverkar klimatet, 
naturen och djuren omkring oss.

*Eskilstuna har ett prisat miljöarbete 
i världsklass. Det är därför ingen 
tillfällighet att vi 2012 utsågs till 
miljöbästa kommun och åren efter 
toppat placeringarna. 2013 och 2014 
hamnade vi på en hedrande andra 
plats och samma år har vi snuddat 
på mållinjen att bli Årets klimatstad 
i Världsnaturfondens (WWF) Earth 
hour city challenge. Med årets miljö-
bästa kommun, årets cykelstad och 
årets återvinningskommun i bagaget 
visar vi vägen för ett framgångsrikt 
miljöarbete.

*När Europa ville utveckla energi- 
smart infrastruktur vände de sig 
till Eskilstuna. Vi är därför ”leading 
partner” i det EU-projekt som ska 
utveckla framtidens energieffek-
tiva städer. Genom forskning och 
innovativ praktik i skön förening löser 
vi utmaningar inom energianvänd-
ningen tillsammans med mellanstora 
städer runt om i Europa. ”Planning 
for Energy efficient cities” ska bidra 
till EU:s och Sveriges mål att minska 
energianvändningen med 20 procent.

ECO FRIENDS GER  
ÖKAD MEDVETENHET

MILJÖBÄSTA KOMMUN

ENERGIEFFEKTIVITET 
I FRAMTIDEN



MILJÖEVOLUTION*
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INDUSTRIEVOLUTION*
 
*Eskilstuna har ett stolt industriarv som 
lever kvar i form av vackra industrihistoriska 
byggnader och modern tillverkningsindustri. 
Här tillverkas alltifrån bordtennisracketar och 
avancerade styrsystem för fordonsindustrin 
till handsmidda kirurgiska instrument och 
rörsystem för bevattning av brännheta öknar.  
Vi kallar det IndustriEvolution. 
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ESKILSTUNA GÖR
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Volvo Construction Equipment är det äldsta industriföretaget i 
världen som fortfarande är aktivt i anläggningsbranschen. Och 
det har hänt mycket sedan grundaren Johan Theofron Munktell 
startade sin mekaniska verkstad 1832. Idag är företagets produkter 
marknadsledande på många världsmarknader och ett av de vinnande 
koncepten är utvecklingen av extremt energieffektiva hjullastare.

INDUSTRIEVOLUTION*

Intelligent  
grön teknik

Maskinerna är tillverkade i 
material som till 95 procent 
är återvinningsbara och med 

mycket låga emissioner. De klassiska 
gula hjullastarna från Volvo har helt 
enkelt blivit alltmer gröna. 

– Det är en stor fördel för Volvo CE att vi 
utvecklar alla komponenter till hjullastar-
na och anpassar motorerna i Eskilstuna. 
Här finns inte bara vårt utvecklings- och 
democenter, utan även företagets själ och 
massor med kunskaper om marknadens 
behov i fråga om kund- och miljökrav, 
berättar Tommy Streipel som är globalt 
ansvarig för Volvos produktportfölj av 
hjullastare.

Och utvecklingen går mot alltmer 
bränslesnåla maskiner tack vare att 
kunderna ställer allt högre krav på 
bränsleeffektiviteten. Målet är till exem-
pel att en hjullastare som ofta arbetar i 
ett stenbrott eller grustag ska flytta så 
stora massor som möjligt för varje liter 
förbränd bränsle. 

– Det är en win-win-situation som 
driver utvecklingen mot allt mer miljö-
vänliga maskiner, säger Tommy Streipel.

Volvo CE väntar inte på nya lagkrav 
utan driver ständigt utvecklingen på 

miljöområdet genom att fintrimma olika 
komponenter i maskinerna och genom att 
lansera nya energisnåla system. 

– Vi lanserade nyligen en helt ny 
generation av motorer och efterbe-
handlingssystem för lägre emissioner. 
Vårt miljötänk genomsyrar även andra 
delar med nyutvecklade partikelfilter 
och tekniker som Optishift där maskinen 
gör flera av körmomenten effektivare. 
Den intelligenta tekniken aktiverar till 
exempel bromsarna automatiskt vid rikt-
ningsbyte istället för att slira bort energi 
i drivlinan. Det gör att hjullastaren går 
mer bränslesnålt och miljövänligt samti-
digt som produktiviteten ökar, poängterar 
Tommy Streipel. 

Volvo CE tillhandahåller biologiskt 
nedbrytbara oljor som tillval och på an-
läggningen i Eskilstuna, där hjullastarnas 
axlar och växellådor tillverkas, jobbar de 
med att få till så låga utsläpp som möjligt 
per producerad enhet. Arbetet med att 
utveckla, förfina och förbättra ger resul-
tat menar Tommy Streipel. 

– Vi är globalt bättre än våra konkur-
renter när det gäller effektivitet och 
miljöhänseende. Våra gula hjullastare är 
och förblir gröna.
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INDUSTRIEVOLUTION*

GRÖNA VOLVO CE
*Volvo CE finns i Eskilstuna, 
Arvika, Hallsberg, och Braås.

*I Eskilstuna finns utvecklings-
avdelning, produktion av axlar 
och transmissioner samt 
marknad och försäljning, 
inklusive ett democenter som 
varje år tar emot tusentals 
inbjudna besökare från hela 
världen. 

*Miljö är ett av Volvo CE’s 
kärnvärden där miljöhänsyn 
tas genom produkternas 
hela livscykel, vilket 
inkluderar produktutveckling, 
design, materialval, 
tillverkningsprocess, 
användning och återvinning.
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Den innovativa industristaden – plats för framgång. Marknadsledande 
Westermo skapar unika högteknologiska datakommunikationsprodukter 
för företag med driftkritiska system. Det handlar om system som måste 
fungera. Alltid. Oavsett väder och vind. 

A llt började i ASEA-ingenjören Tore An-
derssons garage i Västerås, där han höll 
till med sitt hobbyprojekt. Garaget blev 

dock snart för trångt för innovationslusten och 
1975 lämnade han både garaget och ASEA för 
att starta eget i Västermo, bygden där han hade 
sina rötter. Här, i staden där innovationer som 
Sveriges första lokomotiv och första tryckpress 
sett dagens ljus, ville han lägga grund för det 
företag som sedan dess framgångsrikt skapat 
unika datakommunikationslösningar för trygg-
hetstörstande industrikunder världen över.

– En av våra stora utmaningar är att korsa 

innovation med trygghet, säger vd:n Lars-Ola 
Lundkvist. Våra kunder vill ha trygghet. Därför 
måste vi kunna tänka kreativt utifrån beprövad 
teknik.

Det är onekligen något de lyckas med. Gång på 
gång. Det går så bra att den aktuella expan-
sionsplanen innehåller nya investeringar på 
175 miljoner kronor, något som bland annat ska 
leda till ett femtiotal nya anställda. Ytterligare 
ett tecken på att den innovativa industristaden 
Eskilstuna behåller sin kraft och förmåga att 
fortsätta utvecklas.

Trygghet sätts i system
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Eskilstunaföretaget säljer bordtennis-
produkter till mer än 160 länder och 
utvecklingen sker tillsammans med 

den yppersta världseliten. Under 90-talet när 
Sverige var ledande inom sporten med bland 
annat fixstjärnorna Jan-Ove Waldner och 
Jörgen Persson, var svenska landslaget Stiga 
Sports utvecklingsavdelning. Idag består ex-
perterna, det vill säga de som granskar och 
testar Stiga Sports racketstommar, nästan 
uteslutande av pingisspelare från Kinas 
landslag. 

– Inom pingisen tittar man på vad de bästa 
spelarna använder. Och idag kommer de 
bästa från Kina. Såväl världsettan som 

världstrean på herrsidan spelar med våra 
stommar, säger Mats Bandstigen, vd på Stiga 
Sports.

Företaget är ett exempel på devisen Made in 
Sweden där produktutvecklingen och stora 
delar av tillverkningen sker på hemmaplan. 

– Det viktiga är att hitta rätt kombination 
av fart och kontroll samt känsla och vikt. En 
stomme till ett bordtennisracket får inte väga 
mer än 100 gram. Det är därför vi ständigt 
utvecklar nya stommar som ska vara stenhår-
da och lätta. Vår senaste stomme består av 
samma exklusiva karbonmaterial som finns 
i de flesta av dagens Formel 1-bilar, berättar 
Mats Bandstigen. 

Stiga Sports – Eskilstunas 
eget superbrand
Ett internationellt välkänt varumärke som utvecklar och tillverkar 
stommar till bordtennisracketar som används av världens skickligaste 
spelare i en av världens största sporter. 
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Stiga Sports – Eskilstunas 
eget superbrand

80 MILJONER  
UTÖVARE I KINA
*De kinesiska världsstjärnorna 
besöker gärna Eskilstuna för 
att testa produktnyheter men 
också för att känna lugnet, åka 
och fiska och vara anonyma. 
I Kina är världsettan Xu Xin 
och världstrean Fan Zhendong 
landets mest kända ansikten 
och har svårt att röra sig på 
allmänna platser. Marknaden 
för bordtennisprodukter är 
enorm, inte minst i Kina där man 
uppskattar att det finns uppemot 
80 miljoner spelare, ingen vet 
säkert.

Stiga Sports viktigaste konkurrensfördel 
är att vara ledande på produktutveckling. 
Företaget har kanske världens mest moderna 
produktion av racketstommar. En produktion 
som skyddas noggrant från konkurrenter och 
pirattillverkare. 

– Vår produktion av racketar är och förblir 
hemlig. Vi släpper inte in några obehöriga, 
till anläggningen. Vi måste vara försiktiga 
eftersom våra produkter kopieras så snart 
de når marknaden, betonar Mats Bandstigen.  

Företaget är också med varumärket Stiga 
Games världsledande på att utveckla och 
tillverka pulkor, snowracers och hockeyspel. 
2012 flyttade företaget delar av sin tillverk-
ning av pulkor från Kina till Eskilstuna och 
fler modeller ska tillbaka till Sverige. Strate-
gin för pulkor och snowracers är densamma 
som för bordtennisprodukterna. 

– Stiga Sports adderar ett värde genom att 
ständigt utveckla produkterna, oavsett om 
det är en avancerad stomme till ett pingis-
racket eller en pulka. När det gäller pulkor 
så ser många andra leverantörer det bara 
som en plastbit. Vi gör pulkorna säkra, en 
babypulka ska till exempel inte välta och den 
ska ha reflexer så att den syns. Dessutom 
kan vi vid en snörik vinter få fram fler pulkor 

på kort tid, eftersom vi styr tillverkningen 
själva, berättar Mats Bandstigen.

Att Stiga Sports har utveckling och tillverk-
ning i Eskilstuna ser Mats Bandstigen som 
en stor fördel, inte minst för kompetens-
försörjningen och Eskilstunas DNA som 
industristad.  

– Vi har bra kontakter med kommunen 
och för en löpande dialog kring vår verk-
samhet. Dessutom har Eskilstuna mycket 
kompetens i att utveckla produkter och inom 
industritillverkning. 

– Stiga Sports gör det som EU pratar om, 
säger Marit Finch Westin, näringslivsdirektör 
i Eskilstuna. Marit har tio års erfarenhet från 
arbete i olika företag i Europa, exempelvis 
General Electric och Unilever.

Marit syftar på EU:s högt satta mål när det 
gäller återindustrialiseringen av Europa, att 
få tillbaka industrin från låglöneländer. 

– I Eskilstuna finns mycket goda förut-
sättningar, vi har framförallt en gedigen 
kompetens inom tillverkningsindustrin. 
Mitt fokus ligger på att underlätta för de 
företag som redan finns i Eskilstuna, det är 
så vi skapar ett rykte om Eskilstuna som 
en intressant etableringsort med ett gott 
näringslivsklimat.
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Ali Afrouz kom till Eskilstuna från Teheran 
1964 och började sin anställning på Bolinder 
Munktell 1965. Han läste till ingenjör vid 
Tekniska högskolan i Eskilstuna och blev 
produktspecialist som felsökte hjul- och 
grävlastare med hela världen som arbetsfält. 
Alireza gick i pension 2009 i företaget som  
då hette Volvo Construction Equipment.



*Ända sedan 1659, då kungen förlade Rademacher-
smedjorna till Eskilstuna, har vi tillverkat saker. 
Smedjorna ansågs vara landets främsta leverantör  
av finsmide under lång tid. 
    1771 grundades Sveriges första fristad i Eskilstuna. 
Småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller 
metallförädling fick fritt bedriva sin verksamhet, 
fria från skråtvång och tullavgifter. I Fristaden till-
verkades alltifrån lås, knivar och saxar till husgeråd, 
svärdsklingor och vapen. 1853 kunde Munktells 
Mekaniska Verkstad presentera Sveriges första 
ånglokomotiv, Förstlingen. 
    Idag lever Eskilstunas fascinerande historia kvar 
i form av vackra industrihistoriska byggnader men 
framför allt i modern tillverkningsindustri. Bolinder 
Munktell blev Volvo BM, sedemera Volvo CE, de gamla 
smideslåsen är idag moderna låskonstruktioner och 
levereras av Assa Abloy.

FINSMIDE FRÅN FRISTADEN

*Finns det några ädlare medaljer än de som delas ut till 
nobelpristagare den 10 december varje år? Alltsedan de 
första medaljerna präglades 1901 av Kungliga mynt-
verket har de tillverkats i Eskilstuna, men numera av 
Eskilstunaföretaget Svenska medalj. Guldet ska valsas, 
stansas, präglas, graveras, och förgyllas. Mellan 1901 
och 2014 har nobelpris och ekonomipris delats ut  
 sammanlagt 472 gånger.

*Mellan 1930-talet och 1960-talet flyttades stora delar 
av den svenska kirurgiska instrumenttillverkningen från 
Stockholm till Eskilstuna. Det är därför ingen tillfällighet 
att vi idag exporterar instrument av högsta kvalitet till 
kirurger världen över. Företaget STILLE står för världs-
ledande tillverkning av handsmidda instrument med 
gracil design och unik känsla. En handsmidd kirurgisk 
perfektion skulle man kunna kalla det. 

*När Stockholms mest centralt belägna konferensan-
läggning skulle byggas ville arkitekten kröna den med en 
spektakulär Mälarkrona. Den karaktäristiska byggnaden 
ståtar idag ikapp med det anrika Stadshuset. Men det är 
få som vet att kronan är klädd i stål som har processats 
hos Outokumpu i Eskilstuna. 21 kilometer rostfria stål-
stavar från anläggningen i Torshälla pryder Stockholm 
Waterfront Congress Center. 

472 GÅNGER AV ÄDLASTE VALÖR

HANDSMIDD PERFEKTION

SPEKTAKULÄR MÄLARKRONA
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INNOVATIONSEVOLUTION*

 
*Uppfinningar som förändrat världens industrier har  
i århundranden utvecklats i Eskilstuna. Så det är 
ingen tillfällighet att vi idag utvecklar alltifrån system 
som kan rena vatten för miljontals människor till 
världens mest miljösmarta hjullastare.  
Vi kallar det InnovationsEvolution. 
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ESKILSTUNA GÖR
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Eskilstuna har en lång tradition av stora innovatörer. Därför är det 
ingen tillfällighet att Munktell Science Park idag är ett centrum för 
innovationsutveckling i Mälardalen. Här arbetar några av landets 
främsta innovationsexperter och här utvecklar bland annat Volvo CE 
och Parken Zoo sin innovationskraft.

Munktell Science Park är en levan-
de mötesplats för entreprenörer, 
innovatörer, nätverk, närings-

liv, kommun och akademi. Såväl stora 
företag som tillväxtföretag använder 
kompetensen, nätverken och expertisen 
inom Munktell Science Park för att öka 
sin organisations och sina medarbetares 
innovationskapacitet.

 –  Våra forskare utvecklar metoder 
och modeller där innovationer blir en 
naturlig del av företagens egna utveck-
lingsarbeten och dessutom hjälper vi dem 
praktiskt att implementera processerna. 
Till exempel samarbetar vi med Volvo CE 
inom företagets globala innovationspro-
gram och Parken Zoo har utvecklat nya 
parkupplevelser i vår kreativa och inno-
vativa miljö, säger Stina Adolfson Kiviaho, 
vice vd för Munktell Science Park.

Med olika typer av övningar skapas 
färdigheter i innovationsarbete och nya 
spännande lösningar. Det handlar om 
coachning, innovationstävlingar och att 
skapa team av människor som föder idéer 
och arbetar tillsammans. Målet är att 
öppna upp för att hitta de allra bästa 

idéerna från vem som helst och var som 
helst i världen.

 – Ett exempel på spännande samar-
beten är att vi tillsammans med Svenska 
institutet anordnat tävlingen Smart Living 
Challenge för att hitta nya idéer som 
kan möjliggöra en mer hållbar livsstil. 
Tävlingen samlade genom våra ambas-
sader över 70 aktörer från universitet och 
större företag världen över till kreativa 
workshops. Vi fick in många fantastiska 
idéer till hur man kan äta, bo och färdas 
på ett hållbart sätt, berättar Stina  
Adolfson Kiviaho.

Munktell Science Park samarbetar 
också lokalt med Mälardalens högskola, 
bland annat med den kreativa plattfor-
men IdéLab där studenter, medarbetare 
och forskare bollar idéer och kan omsät-
ta idéerna till verklighet.

 – I vår snabbt föränderliga tid utgör 
innovationskompetens den kanske störs-
ta framgångsfaktorn både för företag och 
enskilda individer. Vår vision är att skapa 
hjärtat i Sveriges ledande innovations- 
och entreprenörsregion, säger Stina 
Adolfson Kiviaho.

INNOVATIONSEVOLUTION*

Munktell Science Park
– en innovationsmiljö  
av världsklass



INNOVATIONSEVOLUTION*
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*Munktell Science Parks 
team av forskare och experter 
hjälper människor, företag och 
organisationer att öka sin innova-
tionskapacitet. Genom samverkan 
med företagsinkubatorn Create 
finns målsättningen att skapa 
globala tillväxtföretag. Utöver 
anpassade metoder och modeller 
för innovationsutveckling er-
bjuder parken arbetsplatser och 
kontor med fokus på kunskapsba-
serade verksamheter.  

*Munktell Science Park erbjuder 
dessutom affärsutveckling och 
kapitalmöjlighet för såväl nystar-
tade som etablerade företag.  

*Munktell Science Park har 
sitt namn efter Johan Theofron 
Munktell, en av Sveriges största 
innovatörer med bas i Eskilstuna.

HJÄLPANDE HAND



40     ESKILSTUNAEVOLUTION  

I en stad som gett Sverige allt från dess 
första mudderverk till dess första 
löständer står innovationskraftens 

värde i centrum. Mälardalen Industrial 
Technology Center (MITC), Idélab och In-
nofacture är bara några exempel på hur 
Mälardalens högskola (MDH) arbetar för 
att ta till vara den drivkraft och kompe-
tens som finns hos studenter, forskare, 
medarbetare, företag och organisa- 

tioner i regionen. Här är samverkan ett 
nyckelord.

– Samverkansprojektet MITC kom till 
när högskolan och regionens industri-
företag ville hitta nya sätt att omsätta 
och implementera forskares kompe-
tens i näringslivet, berättar skolans 
avdelningschef och programsamord-
nare Anders Hellström. På samma sätt 
skapade vi forskarskolan Innofacture 

En historia fylld av innovationer, som förnyat såväl jordbruk och 
infrastruktur som sociala reformer, har satt sin prägel på Eskilstuna. På 
Mälardalens högskola fortsätter nyfikenheten och längtan efter att skapa 
nya innovativa och bra lösningar att löpa som en röd tråd på väg mot 
framtiden. Och man är i gott sällskap!

Goda idéer behöver 
gott sällskap

INNOVATIONSEVOLUTION*
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BLI INNOVATÖR PÅ MDH
*Det är lätt och enkelt att trivas som 
student i Eskilstuna. Mälardalens 
högskola är en av Sveriges största 
högskolor, med 13 000 studenter 
och 900 anställda. En modern 
högskola, med campus mitt i centrala 
Eskilstuna! Här är det alltid nära till 
allt. Restauranger, kaféer, kultur, 
butiker, kommunikationer, företag, 
myndigheter, natur. Allt finns ”runt 
hörnet”. År 2012/2013 utnämnde 
Sveriges förenade studentkårer 
Eskilstuna till ”Årets studentstad”.

*Du som blir MDH-student behöver 
inte heller oroa dig för boendet. 
Eskilstuna kommun garanterar att 
alla studenter som flyttar till orten får 
bostad. Och studenter betalar oftast 
bara tio månaders hyra, eftersom 
sommarmånaderna är fria.

tillsammans med några av landets 
största tillverkningsföretag för att 
stärka svensk konkurrenskraft globalt.

MDH har en unik ställning när det gäller 
samverkan med omgivande samhälle. 
Utvecklingen av utbildningar sker i nära 
samarbete med näringsliv och offentlig 
sektor. Med nyfiken, engagerad och inn-
ovativ inställning har man lyckats skapa 
en positiv spiral av samverkan. 

Det gör inte bara utbildningarna att-
raktiva för studenter – statistiken visar 
att det också gör studenterna attrak-
tiva på arbetsmarknaden. Närmare 80 
procent av högskolans studenter får 
jobb inom sitt område inom ett år efter 
examen. Av de som läst en ingenjörsut-
bildning inom innovation är siffran cirka 
90 procent. Enligt Svenskt Näringsliv 
rankas många av MDH:s utbildningar i 
topp när det gäller samverkan.

Det är ofta i mötet mellan människor 
och verksamheter som nya idéer upp-
står. Det har man tagit vara på och den 

kreativa plattformen Idélab är idag ett 
självklart nav på MDH. Här kan studen-
ter, medarbetare och forskare bolla 
idéer och få hjälp att omsätta idéerna till 
verklighet.

Innovativt tänkande genomsyrar hela 
MDH, inte bara innovationsprogram-
men. Även andra utbildningsprogram 
tar vara på studenternas innovativa 
tänkande. Här samverkar till exempel 
blivande sjuksköterskor och ingenjörer 
för teknisk utveckling inom sjukvården 
och studenter inom textdesign möter 
designprocesser som bidrar till att 
utveckla innovativa arbetssätt.

Tillsammans med Eskilstuna kommun 
banar MDH nu väg för en ny verklighet 
för sina studenter. Man bygger ett helt 
nytt campus, med målet att skapa ännu 
större möjligheter till utveckling och 
samverkan. Det ska bli mer flexibelt och 
modernt än idag – och ligga lika centralt. 
Allt för att fortsätta stimulera innova-
tionskraften hos företag och invånare.

INNOVATIONSEVOLUTION*
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Saltvatten blir rent 
vatten för miljontals 
människor
Tänk dig en anordning som tar havsvatten eller förorenat vatten och 
omvandlar det till rent drickbart vatten. Eskilstunabon och innovatören 
Rolf Ingeson tog sig an en av vår tids största utmaningar – hur man kan 
förse världen med rent vatten. Och hans innovation kan innebära bättre 
livskvalité för miljontals människor.

Rolf Ingeson är ekonom men intresserad av 
fysik och teknik. Efter en hel del tänk-
ande och research kring sin idé vaknade 

Rolf en natt och skissade på sin anordning för 
vattenrening. Skisserna blev sedan grunden till 
en innovation som skulle kunna förse miljon-
tals människor med rent vatten, inte minst i 
utvecklingsländer. 

– Det kändes som en Newtonsk upplevelse. 
Idéerna kring vattenrening hade rullat i mitt 
medvetande sedan 2010. Jag har länge funderat 
på varför tre miljarder människor lider i brist på 
vatten när jorden till 71 procent består av just 
vatten. Kreativiteten slog till mitt i natten och jag 
gick upp och gjorde de första skisserna, berättar 
Rolf Ingeson. 

Anordningen som Rolf skissade fram finns nu 
framtagen och fungerar dels genom förångning 
och dels genom en form av katalysering. Hettan 
tar död på bakterierna och vattnet förångas. 
Ångan kyls sedan ner och blir till rent vatten. 

En anläggning kan rena olika stora mängder 
vatten per dygn beroende på vattnets salthalt.  
Det finns andra metoder som arbetar med vatten- 
tryck och membran, vilket ger spillvatten. Rolf 
Ingesons anordning tar istället vara på allt vatten 
som går in i anordningen, vilket är extremt viktigt 
i områden med begränsad tillgång till vatten.  

– Marknaden är enorm både i u-länder och 
i-länder som ska förse sina invånare med rent 
vatten, men också exempelvis handels- och 
fiskeflottor som ligger ute till havs i veckor och 
behöver rena havsvatten, berättar Rolf Ingeson.

I Eskilstuna finns en infrastruktur för att ut-
veckla idéer och innovationer som sedan ska nå 

internationella marknader. Rolf Ingesons projekt 
som går under namnet ”Water to billions” 
samarbetar med innovationscentret Munktell 
Science Park som knutit affärsutvecklare, 
Mälardalens Högskola och flera industriföre-
tag i Eskilstuna till projektet. Målet är att ta 
fram en funktionell design och en metod för 
serietillverkning. 

Behovet av vattenrening ute i världen är enormt. 
Företaget har bland annat fått inbjudan från Na-
tionalförsamlinglarna i Djibouti och Somaliland 
för att diskutera satsningar på vattenrening. En 
av de stora utmaningarna är vattenförsörjningen 
och Rolf Ingesons anordning presenteras som en 
tänkbar lösning. Även länder som Kina har visat 
intresse eftersom behovet av att rena vatten-
ledningsvattnet i bostäderna är stort. I båda 
exemplen rör det sig om framtida beställningar 
på hundratusentals enheter. 

– Nu har vi bevisat att metoden fungerar. Vi 
skickade prover med vatten från västkusten som 
hade hög salt- och bakteriehalt och som renats 
med vår anordning för att mäta reningsgraden. 
Resultaten från testerna i Eskilstuna Energi & 
Miljös laboratorium visar att salthalten är sänkt 
från 24 000 till 150 milligram per liter och att 
bakteriehalten inte ens är mätbar, berättar Rolf 
Ingeson. 

Nu väntar finansiering i större skala med 
serietillverkning av vattenreningsenheten för 
att börja tillgodose den närmast obegränsade 
efterfrågan på världsmarknaden. Rolf Ingesons 
egen drivkraft är som tidigare en vilja att ändra 
levnadsförhållandena till det bättre för miljon-
tals människor.
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Volvo CE samarbetar sedan 2012 
med innovationsforskarna på 
Munktell Science park i Eskilstuna 
för att engagera sin organisation i 
det nödvändiga innovationsarbetet.
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*Sweden Robot Hack är en nationell 
robottävling som samlar Sveriges 
skarpaste hjärnor och morgonda-
gens innovatörer på ett och samma 
ställe. Att premiären för Robothack 
sker i Eskilstuna är ingen tillfällighet. 
Här finns samarbete mellan exem-
pelvis Munktell Science Park och 
Robotdalen. Robotdalen arbetar med 
robotteknik inom bland annat vård och 
omsorg. I Eskilstuna gör vi industri-
evolution hela tiden.

*”There are only two people I take  
off my hat to. One is the president of 
the United States and the other is  
Mr. Johansson from Sweden”, uttalan-
det lär ha gjorts av Henry M Leland, 
grundaren av Cadillac Automobile 
Company i Detroit. Mått-Johanssons 
välkända måttsats revolutionerade 
tillverkningsindustrin och har betydel-
se än idag. Leland var först med att 
importera en kombinationsmåttsats 
från Eskilstuna till USA på tidigt 1920-
tal och hans konkurrent Henry Ford 
gjorde snart detsamma.

SWEDEN ROBOT HACK

VÄRLDSREVOLUTION

*För att främja företag som arbetar 
med energieffektiv och klimatsmart 
teknik har Eskilstuna infört projektet 
Testbäddar där företag under 
en tvåårsperiod kan testa sina 
produkter i Eskilstuna kommuns 
verksamhet. Bland annat testas 
just nu en miljösmart dusch från 
Orbital Systems där vattnet renas och 
recirkulerar mellan golvbrunn och 
duschmunstycke. Ett annat exempel 
är de pedagogiska vågarna från Grace 
Organic som testas i skolmatsalar i 
syfte att minska matsvinnet.

TESTBÄDDAR FÖR  
SNABB UTVECKLING
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MUSIKEVOLUTION*
MILJÖEVOLUTION*

INDUSTRIEVOLUTION*

IDROTTSEVOLUTION*
HÅLLBAREVOLUTION*

INNOVATIONSEVOLUTION*

HÅLLBAREVOLUTION*
 
*Vi har gett oss tusan på att vi bättre än någon annan 
kan utveckla en hållbar stad. Det är därför ingen 
tillfällighet att vårt jämställdhetsarbete och våra 
flyktingguider är föredömen för andra eller att vi 
serverar KRAV-certifierad mat och arrangerar sedan 
2007 en av Sveriges första lokala HBTQ-festivaler.  
Vi kallar det HållbarEvolution.
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ESKILSTUNA GÖR



HÅLLBAREVOLUTION*

Eskilstuna arbetar för att samtliga av kommunens kök ska bli KRAV-certifierade, 
ett viktigt steg för att nå målen med ökade ekologiska inköp och minskat matsvinn. 
Detta eftersträvas redan av en stor del av Eskilstunas förskolor, bland annat Stenby 
förskola där 70 procent av maten är ekologisk. Vi har besökt den prisbelönta för-
skolan för att träffa kockarna som kryddar maten med både kärlek och pedagogik.  

”Vår matlagning  
kommer från hjärtat”
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Det flyger mer mjöl än vanligt i 
luften vid dagens brödbak på 
Stenby förskola. Det är kockarna 

Tida Wally och Anne Åkerblom som 
idag fått hjälp av sexåringarna Louise 
Jepsen och Denat Llumnica i köket. 
Att barnen får ta del i matlagningen 
är ingen ovanlig syn på förskolan. När 
vädret tillåter äter de ofta lunch ute 
i naturen med maten tillagad på en 
muurikka. 

– Barnen älskar att vara med och 
samlas runt maten. De sitter som små 
ljus, även de barn som har svårt att 
vara stilla, berättar Tida. 

2012 blev förskolan utnämnd till 
Raketförskola för sitt nya synsätt på 
barnens upplevelser kring maten och 
naturen. Det ledde till att förskolan fick 
kontakt med Karin Ericson, som driver 
ett ekologiskt lantbruk. Tida berättar 
att förskolan gör återkommande besök 
på gården. 

– Vi har tittat på deras spannmåls- 
odlingar, hälsat på lammungar och 
även klippt fåren. Vi vill göra barnen 
medvetna om miljön och ekologiska 
livsmedel – de ska lära sig var maten 
kommer ifrån. 

Att standarden i köket är hög råder 
inga tvivel om. 

– Vi lagar bra mat från grunden och 
planerar menyn utifrån vad barnen 
tycker om. Dessutom är ungefär 70 
procent av våra inköp ekologiska. 
Tvärtom vad många tror är det inte 
dyrare. Vi ser till att anpassa och 
handla råvarorna efter säsong när de 
är billigare, säger Tida.

– Vi har också bra chefer som ger 
oss fria händer. Här har vi förutsätt-
ningar som gör att vår matlagning 
kommer från hjärtat, avslutar Anne. 
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Eskilstuna har som mål att bli en av landets mest jämställda städer 
där kvinnor och män har samma makt att forma sina liv. Och vi är på 
god väg – Eskilstuna har lyfts fram som ett föredöme både i Sverige 
och internationellt. En av de uppmärksammade satsningarna är 
verksamheten Vi Andas Samma Luft som arbetar för jämställdhet för 
personer med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Eskilstunas tidiga engagemang 
för jämställdhet har lett till att 
vi idag uppmärksammas för vårt 

utvecklingsarbete. Dels är Eskilstu-
na delaktiga i forskningsprojekt men 
staden har också blivit utvald av Sveri-
ges Kommuner och Landsting att delta 
i ett nordiskt samarbete med målet att 
göra de nordiska länderna ledande i 
Europa på jämställdhet. 

Ett sätt att uppnå jämställdhetsmå-
len är att sprida kunskap om makt och 
genus. Petronella Svensson är en av 
sju personer som arbetar inom verk-
samheten Vi Andas Samma Luft som 
utbildar personer med intellektuella 
eller psykiska funktionsnedsättningar 
och medarbetare i jämställdhet. Det 
som gör utbildningen unik är att den 
leds av personer med egen erfarenhet 
av att leva med funktionsnedsättningar.

– Petronella och hennes kollegor 
har blivit mycket kunniga i jämställd-
hetsfrågor och har dessutom en viktig 
kompetens genom sina egna erfaren- 
heter om funktionsnedsättning, be-
rättar Anna Fridell, utvecklare inom 
Vård- och omsorgsförvaltningen.

Det framgångsrika upplägget har 
uppmärksammats på olika sätt. Vi 
Andas Samma Luft var till exempel ett 
av nio goda exempel på en nationell 
konferens 2014. Petronella berättar att 
de sedan starten utbildat både politiker, 
chefer och övriga medarbetare i olika 
kommuner i Sverige.

– Vi har också haft studiebesök från 
bland annat Serbien och Kosovo. Vi har 
även haft besök från Arbetsmarknads-
departementet. Det är väldigt roligt att 
folk vill träffa oss! 

Vägen till ett  
jämställt Eskilstuna
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Vi bär med oss en grundmurad tro på människors lika värde 
och vi bygger vår stad på den grundstenen. Därför är det ingen 
tillfällighet att vi idag uppmärksammas för vårt arbete för 
jämställdhet och jämlikhet. Det är inte heller en tillfällighet att 
en av Sveriges första lokala HBTQ-festival startade här 2007. 
Springpride Eskilstuna har sedan dess färgat staden i regnbågens 
färger varje vår och bjuder tusentals besökare på folkfest där 
mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter står i fokus. 

HÅLLBAREVOLUTION*
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”Vi är ett klockrent 
exempel på hur 
integration fungerar  
i praktiken”
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Romina Aziz kom till Eskilstuna från Syrien 2013 
utan att känna någon annan än sin nyblivna man 
Simon. För att lära sig språket snabbare och för 

att få mer kunskap om Sverige ansökte hon om att få en 
språkvän – en person som hon kunde prata med om sitt 
nya hemland.  

Språkvänner är ett koncept som tagits fram i Eskilstu-
na och syftar till att bygga broar mellan nyanlända och 
etablerade personer. Det innebär att invånare med svens-
ka språk- och kulturkunskaper ansöker om kontakt med 
nyanlända och sedan matchas ihop utifrån gemensamma 
erfarenheter, intressen samt egna önskemål. Verksam-
heten har varit framgångsrik och går nu på export till 
resten av Sverige. 

En kort tid efter att Romina ansökt om en språkvän fick 
hon kontakt med Camilla Anglemark. Deras första plane-
rade träff var på ett kafé. 

– Romina var nervös och hade tagit med sig sin man 
Simon som pratade flytande svenska. Men vi kom fram 
till att det här är något som Romina måste klara på 
egen hand och han lämnade oss ganska snart, berättar 
Camilla. 

– Jag var orolig att hon skulle prata för snabbt så jag 
inte skulle förstå. Jag hade precis börjat på SFI och kunde 
inte alls mycket svenska, förklarar Romina.

De fortsatte att träffas och med tiden växte en stark 
vänskap fram. 

– Vi har varit med om så roliga saker, som när vi firade 
Rominas första midsommar tillsammans eller när vi 
bakade lussebullar till jul. Vi gör det som alla vänner gör 
tillsammans – vi fikar, shoppar, lagar mat, bakar och gör 
utflykter. Det är viktigt att inte krångla till det utan att 
göra saker med glädje. Vi är det klockrena exemplet på 
hur integration fungerar i praktiken, säger Camilla.  

De säger sig vara familj snarare än vänner – något som 
betytt mycket för Romina vars egen familj är utspridd 
över världen. 

– Rominas mamma som bor i Libanon har hört av sig 
till mig och tackat för att jag finns där för henne. Men det 
är lika mycket Romina som finns där för mig, berättar 
Camilla. 

– Hon hjälper mig på så många olika sätt, inte bara med 
språket. Jag kallar henne för min extramamma, säger 
Romina.

Främlingar blir vänner i Eskilstunas integrationssatsning 
språkvänner, ett framgångsrikt koncept som nu går på 
export till övriga Sverige. Camilla Anglemark och Romina 
Aziz möttes genom verksamheten och har på två år blivit en 
del av varandras familjer.
– Det var match made in heaven, säger Camilla Anglemark. SPRÅKVÄNNER 

INFÖRS I HELA 
LANDET 
*Arbetet med språkvänner 
handlar om att bygga 
broar mellan nyanlända 
och etablerade personer 
i Eskilstuna. I december 
2014 firade vi att 1 000 
språkvänner är engagera-
de i arbetet. 

*Rabie Aldeeb är inte-
grationsstrateg och en av 
verksamhetens eldsjälar. 
Han är även nationell 
samordnare och verkar 
för att verksamheten ska 
sprida sig vidare till fler 
kommuner. Arbetet har 
gett resultat och nu håller 
ett 30-tal kommuner 
på att starta upp egna 
verksamheter.  

*Språkvänner – så går 
det till: 
1. Efter anmält intresse 
görs en matchning utifrån 
gemensamma erfaren-
heter, intressen, ålder, 
familjesituation samt 
individuella önskemål.

2. Samordnaren ordnar 
ett första möte mellan 
språkvän och nyanländ. 
Därefter sköter man 
kontakten själv och träffas 
så ofta man kan och vill. 
Samordnaren kan alltid 
kontaktas vid behov.

3. Den första månaden 
träffas personerna på 
försök. Sedan väljer par-
terna om de vill fortsätta 
eller avbryta kontakten. 
Detta kan också ske 
senare. Kontakten avslu-
tas normalt efter ett år. 
Den som vill kan då få en 
ny matchning.
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Eskilstuna satsar på hållbara transporter. Ett exempel 
är stadsbussarna som går på biogas. Över hälften av 
gasen produceras lokalt av Eskilstuna Energi och miljö. 
Svealandsbanan med snabbtåg till och från Stockholm 
invigdes 1997.



*Eskilstuna innerstad bestod för 100 
år sedan uteslutande av industrier. 
Successivt har den omvandlas till att bli 
en vacker och levande innerstad, kantad 
av Eskilstunaåns mäktiga vattenflöde. 
Men en levande innerstad skapas inte 
enbart genom infrastruktursatsningar. 
När det centrala Fristadstorget byggdes 
om gjordes det i bred samverkan mellan 
många olika aktörer. Torget ses idag som 
en av Eskilstunas viktigaste arenor för 
möten, kultur och fritid. Varje dag, året 
om arrangeras konserter, skridskoåk-
ning, matmarknader, julklappsöppning 
och andra aktiviteter. En levande och 
trygg innerstad skapas genom möten och 
där ska Fristadstorget vara invånarnas 
vardagsrum.

*Under industriepoken växte ett slags 
förortssamhälle fram i Eskilstuna med 
mindre enklaver runt stadskärnan. Hit 
är det idag svårt att ta sig med något 
annat än en bil och barriärer har vuxit 
fram mellan människor och stadsdelar. 
Eskilstuna växer med över 1000 invånare 
varje år och när vi ska utveckla staden 
gör vi det genom ”stadsläkning”. Gång- 
och cykelvägnätet förbättras, försköning 
av områdena utvecklas och förtätning 
med bostäder byggs för att läka ihop 
stadsdelarna med övriga staden för en 
hållbar socioekonomisk utveckling.

*I Eskilstuna finns ett av Sveriges mest 
jämställda kultur- och fritidsutbud. Det 
gäller allt från hur omklädningsrummen 
vid träningsanläggningar är rustade och 
fritidsgårdarnas programutbud till hur 
Stadsmuseet skildrar stadens historia. 
2013 belönades Eskilstuna med priset 
Årets jämställdhetsarbete. Och det är 
ingen tillfällighet. I Eskilstuna arbetar 
vi systematiskt med att säkra att flickor 
och pojkar, kvinnor och män ska få en 
likvärdig service och utbud av tjänster.

LEVANDE INDUSTRISTAD

PÅGÅENDE 
STADSLÄKNING

DEN JÄMSTÄLLDA 
STADEN

ESKILSTUNAEVOLUTION     57



MUSIKEVOLUTION*
MILJÖEVOLUTION*
INDUSTRIEVOLUTION*

IDROTTSEVOLUTION*
HÅLLBAREVOLUTION*
INNOVATIONSEVOLUTION*

 
*Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en 
stark förenings- och idrottstradition med stor bredd som skapat 
flera elitföreningar inom sporter som handboll, fotboll, speedway 
och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar 
stora idrottsevenemang på nationell och internationell nivå.  
Vi kallar det IdrottsEvolution.

IDROTTSEVOLUTION*
ESKILSTUNA GÖR
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IDROTTSEVOLUTION*

Speedway är skit under naglarna, eld under däcken och öronbedövande 
motorljud. För att inte tala om de episka klubbnamnen som andas 
kamp och mystik som om speedwayförarna kom från andra planeter. 
”Piraterna”, ”Indianerna”, ”Vargarna” och så Ikaros Smederna.

Smederna är en del av Eskilstunas 
idrottssjäl och har länge varit en 
vital del av stadens motorelit med en 

gedigen meritlista. 11 gånger har de intagit 
prispallen och även stått som segrare ett 
flertal gånger i Elitserien. Att Ikaros Smed-
erna bidragit stort till att sätta Eskilstuna 
på kartan inom motorsporten är inte 
mycket att orda om. Men vad har Eskil-
stuna betytt för Smederna? Vi träffade 
Smedernas smed Jimmy ”JJ” Jansson.

— Klivet tillbaka till Elitserien var riktigt 
efterlängtat. Mycket tack vare långsiktigt 
hårt arbete mellan förening, kommun och 
näringsliv, berättar Jimmy Jansson, sport-

chef i Smederna. Sedan en tid tillbaka har 
också Smederna samarbetat med Ikaros 
Cleantech AB som huvudsponsor. En lycko-
sam och fruktsam fusion har det visat sig.

– Speedway är en folksport i Eskilstuna 
som ger eko såväl lokalt som interna-
tionellt. En match kan locka en miljon 
TV-tittare, vilket innebär klirr i kassan för 
både förening och kommun. Vi vill vara ett 
föredöme och inspiration för engagemang 
och sann idrottsanda för såväl gammal 
som ung. Och vi vet att vi har folket med 
oss. Det syns på våra matcher, säger 
Jimmy Jansson. 

Eskilstuna älskar  
speedway och tvärtom
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Ikaros Smederna vill ta en aktiv roll 
för Eskilstunas utveckling såväl sports-
mässigt som att bidra till en hållbar 
utveckling. 

– Föreningen följer inte bara sitt för- 
bunds, Svemos, Miljöpolicy utan har 
med stöd av sin huvudsponsor fokus på 
miljösäkerheten genom att bland annat 
använda produkter som förhindrar miljö- 
påverkan vid underhåll, transport, tävling 
och tankning, fortsätter Jimmy Jansson.  
Med deras stöd kan vi bli det första speed- 
waystallet i världen som miljösäkrar 
verksamheten. Bra för Eskilstuna och bra 
för oss.

Ikaros Smederna och kommunen har  
satsat mycket tillsammans som bland 
annat resulterat i Sveriges modernaste 
speedwayanläggning.

– Vi ser också ett tydligt intresse och 
engagemang från kommunen att arrang-
era större nationella och internationella 
evenemang som till exempel Best Pairs, 
GP och isracing, berättar Jimmy Jansson. 
Vi kan stoltsera med en miljövänlig motor- 
sport som skapar gemenskap och spän-
ning. Speedway är kultur.

 

IKAROS SMEDERNA
*Smederna skapades 1951 på
Tunavallens B-Plan. En stor
del av det första laget kom från 
Griparna i Nyköping. I den första 
truppen hittar man bland annat  
Joel Jansson och Olle Segerström 
som vann Par-SM 1954. 

Många förare har kört för Smed-
erna, men det namn som kanske 
sticker ut mest är Tommy Jansson 
som tragiskt omkom i en olycka på 
Gubbängen 1976 (bror till dagens 
A-lagledare Jimmy Jansson).

*Andra kända förare är Peter
Nahlin som är expertkommentator
åt SVT idag, Bert Lindarw som 
tog individuellet silver respektive 
brons i SM 1952-53 samt världs-
mästare som Mark Loram, Billy 
Hamill och Nicki Pedersen.

IDROTTSEVOLUTION*
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Munktellarenan är en av 
Sveriges mest kompletta 
idrottsanläggningar. Det är en 

idrottsmiljö utöver det vanliga – som 
springer ur en enorm satsning på idrott 
och kulturliv som förmodligen saknar 
motsvarighet i övriga Sverige.

Multiarenan är öppen 360 dagar om 
året och har cirka 1 500 besökare varje 
dag. Här möts tyngdlyftare, pistol-

skyttar, bågskyttar, kampsportare, 
friidrottare, bangolfare, boule- och 
bordtennisspelare – flickor som pojkar, 
unga som gamla, motionärer som 
elitidrottare. Med eller utan rullstolar 
och/eller andra hjälpmedel. Det är en 
kreativ idrottsmiljö. Här är det lätt att 
prova på och få inblick i olika idrotter. 

– Inom kommunen hade vi en mål- 
sättning att både kunna utveckla bredd- 
idrotten och skapa en arena för elit- 

IDROTTSEVOLUTION*

Munktellarenan var bara början! Eskilstuna är inne i en starkt 
expansiv fas. Med visionen om en samlande plats för idrott, kultur, 
kunskap och näringsliv fortsätter Eskilstuna att utveckla och 
tillgängliggöra Munktellstadens anrika industriområde.

Kreativ miljö 
välkomnar alla
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evenemang, berättar Eva Königsson,  
förvaltningschef på kultur- och fritids- 
förvaltningen.

Munktellarenan är en del av Munk-
tellstaden. Att befinna sig i området 
är att andas industrihistoria. Här har 
bland annat Sveriges första lokomo-
tiv och första tryckpress sett dagens 
ljus. Berättelsen om Munktellarenan 
är berättelsen om hur Eskilstuna 
kommun lät Volvo BM:s uttjänta indus-
trifastighet fyllas med nytt liv. Idag är 
Munktellarenan förutom en idrotts- 
arena också en modern arbetsplats, 
en mix som gör arenan unik.

– Munktellarenan var den första 
byggnaden vi fick när Volvo började 
flytta sin produktion till modernare 
lokaler, fortsätter Eva Königsson. 
Men planerna för Munktellstaden 
var större än så och snart fylldes 
övriga tegelbyggnader med museer, 
multifunktionella scener och olika 

mötesplatser för kulturella och affärs-
drivande evenemang. Inom Munktell 
Science Park kan till exempel nya och 
etablerade företag mötas, ut- 
vecklas och skapa nya affärer.

Arbete med att ytterligare utveckla 
Munktellstaden pågår. Det ska bland 
annat bli bostäder och ett nytt badhus 
med en 50-metersbassäng, något som 
få svenska städer har. Dessutom blir det 
ytterligare en arena med fyra tränings-
hallar, mäss- och eventhall. Bygget av 
badhuset är redan igång och beräknas 
vara i drift april 2016. Den nya arenan 
kan stå färdig i början av 2017.

– Tanken är att de nya anläggning-
arna ska bidra till att göra stadsdelen 
ännu mer levande, säger Eva  
Königsson. Det är fantastiskt med den 
dynamik och de synergier som uppstår 
när olika verksamheter blandas 
och möts i ett så anrikt och vackert 
område.

IDROTTSEVOLUTION*
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Vilken resa! Vad gör man om man vill nå allsvenskan men inte ensam har det 
som krävs för att nå dit? Man tänker om och man tänker nytt. Sedan Eskilstuna 
United DFF bildades 2002 har laget gått från klarhet till klarhet. 2014 spelade 
laget sin första säsong i damallsvenskan – med publiksiffror som slår allt 
annat med hästlängder! Och nu ska de bli ännu starkare.

Eskilstuna United DFF är den enda 
elitfotbollsföreningen för kvinnor  
i Södermanland. Grunden till 

föreningen hittar vi i ungdomsföreningen 
Slagsta IK och elitföreningen Tunafors SK. 
Genom att välja samarbete framför kon-
kurrens har de lyckats skapa ett vinnande 
koncept och nått sitt långsiktiga mål: spel 
i damallsvenskan.

– Vi ville skapa bättre förutsättning-
ar för elitfotboll i Eskilstuna, berättar 
Bengt Gustafsson, marknadsansvarig hos 
Eskilstuna United. En sammanslagning av 
klubbarna blev ett första steg. Vi vill skapa 
ett klimat där vi kan hjälpas åt. Det är bara 
så vi kan växa på ett bra sätt.

Elitsatsningen fick även sponsorn 
Sparbanken Rekarne att tänka nytt. Med 
vetskapen om det vanliga scenariot ”man 
kommer in och åker sedan ut”, bestämde 
man sig för en storsatsning för att un-
derlätta lagets möjligheter till allsvensk 
etablering.

– Vi har funnits i Eskilstuna sedan 1827 
och en av våra grundidéer är att låta visst 
överskott gå tillbaka till bygden, berättar 
marknadschefen Hans Kindahl. Vi tycker 
idrott är en rolig sak att samlas runt i en 
kommun. Om det går bra för ett lag blir 
det en positiv spiral som stärker vi-käns-

lan. Vi har fått mycket uppskattning för vår 
satsning på United. Vi stöttar även andra 
elitlag i Eskilstuna, som till exempel inom 
handboll, speedway och gymnastik. 

– Under vårt första år som allsvenskt  
lag hittade vi en ny publik, fortsätter 
Bengt Gustafsson. Även de som inte varit 
särskilt intresserade av fotboll kommer 
för att stödja spelarna. Det är fantas-
tiskt! Vi har idag bästa publiken, oavsett 
idrott för damer, i hela landet. Det gillar 
spelarna, som naturligtvis vill skapa ännu 
bättre resultat i framtiden. Målet för 2015 
är topp fem och 2018 topp tre, vilket borde 
kunna innebära spel även i Europa. Men 
det måste vi också se till att klara på ett 
bra sätt ekonomiskt.

– United har arbetat hårt och målmed-
vetet för att slå sig in i en av världens bästa 
ligor, menar Hans Kindahl. Inte bara på 
plan. De har arbetat stenhårt även med 
marknadsföring och att jaga fler spon-
sorer, vilket vi välkomnar. Det är viktigt 
att de fortsätter att stärka sin lokala för-
ankring. Modellen de skapat i Eskilstuna, 
med spelare som gör sig tillgängliga och 
möter människor i alla tänkbara samman-
hang, är fantastisk. Laget är idag viktigt, 
inte bara för staden, utan  även för hela 
regionen. 

Tillsammans mot 
högt ställda mål
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*Eskilstuna United har som 
nykomling i damallsvenskan 
ett publiksnitt på strax över 
2000 personer. Att jämföra 
med seriens snitt på 807 
personer. Rekordpubliken 
på 3656 personer imponerar 
även på förbundskapten Pia 
Sundhage som hoppas att 
publiken kan känna samma 
stolthet och glädje även 
när landslaget kommer till 
Tunavallen. 

 

VILKEN PUBLIK!
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*Vissa saker hör helt enkelt ihop. 
Senap och ketchup, Tom och Jerry, 
och Eskilstuna Guif och Röda havet. 
Handbollslagets supporterklubb har 
fått sitt namn efter färgen på sina 
tröjor. Det röda folkhavet hejar, stöttar 
och skapar god stämning på Eskilstuna 
Guifs matcher, borta som hemma. 
Mer kärleksevolution till folket. 
#älskaintehata

*Det är ingen slump att Europa-
mästerskapen i friidrott för juniorer 
avgörs i Eskilstuna. Eskilstuna har 
under många år varit ett viktigt nav 
för Svensk friidrott. Här finns flera 
framgångsrika friidrottsföreningar 
och åtskilliga svenska mästerskap har 
avgjorts på Ekängen och i Munktell- 
arenan. När junior-EM i friidrott 
avgörs kämpar 1600 tävlande och 
ledare från drygt 40 länder för att 
kamma hem de åtråvärda med-
aljerna. Bland de tävlande finns 
morgondagens friidrottsstjärnor, 
framtidens Isinbajeva, Klüft, Zelezny 
och Edwards.

*Tänk svensk artistisk gymnastik 
och du tänker Eskilstuna. Här har 
idrotten sitt nationella centrum 
och i Eskilstuna gymnastikförening 
tränar merparten av den svenska 
kvinnliga eliten. Stjärnor som Jonna 
Adlerteg och Veronica Wagner har 
sin klubbtillhörighet i Eskilstuna och 
här har Sveriges olympiska kom-
mitté förlagt sin satsning inför OS i 
Rio 2016. Och det är inte bara svensk 
uppmärksamhet som riktas mot 
träningsanläggningen. Svensk idrotts-
pedagogik går på export och det gäller 
inte minst gymnastiken.

RÖDA HAVET BÖLJAR

JUNIOR-EM AVGÖRS  
I ESKILSTUNA

SATSNING INFÖR 
OS I RIO 2016
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ESKILSTUNA GÖR EVOLUTION!
*Det är ingen tillfällighet att Sveriges första 
lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid 
framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, 
ända sedan de första smederna slog sina slag i 
mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och 
förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart 
industristad med musik och idrott i vårt DNA. Vi 
leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer 
och industrier genom innovationer och nydanande 
miljösatsningar. Vi väntar inte på att någon annan 
ska komma med lösningar. Vi gör själva och hjälper 
på så vis evolutionen på traven.

Vi gör helt enkelt evolution, varje dag.

www.eskilstunaevolution.se


