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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.

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!



ESKILSTUNAEVOLUTION     3

Eskilstunas Evolutionslära ges ut av Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB | produktion: aStory Kommunikationsbyrå och Happify | Fotografer: Jonas Linell, pierre pocs
Tack till: Jan ovland, Global Happy people | Tack till medverkande på evolutionsbilderna: MusikEvolution, sid 4-5, Frida Herchenröther, MiljöEvolution, sid 6-7, Richard Alun, IndustriEvolution, 
sid 8-9, Lovisa Estberg, Emmy Haavisto, InnovationsEvolution, sid 10-11, Anna-Maria Hilborn, HållbarEvolution, sid 12-13, Emma Flink, Hugo Besterman, Lisa Gahnfelt, Lisa Eriksson, Agnes 
Besterman, Linn Johansson, Vanesa Backeliv, IdrottsEvolution, sid 14-15, Daniel Henderson, Magnus Zetterström | omslagsfoto: Jonas Linell  |  Tryck: Arkitektkopia, 341 810Östertälje Tryckeri AB • Miljömärkt Trycksak • Licens 341 342



4     ESKILSTUNAEVOLUTION  

*Kent, pain of Salvation, Christer 
Lindarw och Cecilia Ringkvist är 
några av Eskilstuna kommuns 
musikpristagare. Eskilstuna har en 
lång tradition som musikstad och en 
respektingivande bredd av duktiga 
musiker. Den senaste musikprista-
garen har sålt 400 miljoner skivor 
och haft topplaceringar 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 med-
lemmarna i ABBA.

*Här finns Sveriges äldsta musik-
skola 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 kultur-
liv med cirka 160 framträdanden av 
Musikskolans alla ensembler, körer 
och orkestrar. och när Europamäs-
terskapen i friidrott för juniorer 
avgörs på Ekängen i Eskilstuna, ja då 
är det Musikskolan som har kompo-
nerat musiken. 

*Alla som älskar blues i Eskilstuna 
har hittat sitt vattenhål i Josef’s 
House of Blues. Med blues som 
utgångspunkt gör arrangören Josef 
Makdesi sitt bästa för att både artis-
ter och publik ska trivas. Josef har 
ett stort kontaktnät ute i världen och 
ett antal stora internationella artis-
ter har berikat Eskilstunas musikliv, 
till exempel Albert Lee, Chuck Hall 
och Stonesgitarristen Mick Taylor. 
Josef’s House of Blues är dessut-
om en av anledningarna 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



MUSIKEVOLUTION*
 
*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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MILJÖEVOLUTION*
 
*Eskilstuna driver miljöarbetet längre än de flesta andra städer och 
är en förebild internationellt. 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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*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



 
*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. 

INDUSTRIEVOLUTION*
ESKILSTUNA GÖR
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*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

*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. 

*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.

472 GÅNGER AV äDLASTE VALöR

HANDSMIDD pERFEKTIoN

SpEKTAKULäR MäLARKRoNA
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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



 
*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. 

INNOVATIONSEVOLUTION*
ESKILSTUNA GÖR
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*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
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*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.

HÅLLBAREVOLUTION*
ESKILSTUNA GÖR
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*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



*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 Munk-
tellarenan. 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 
kommitté förlagt sin satsning inför 
oS i Rio 2016. och det är inte bara 
svensk uppmärksamhet som riktas 
mot träningsanläggningen. Svensk 
idrottspedagogik går på export och 
det gäller inte minst gymnastiken.

*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

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


