Enkät om trivsel i stadsdelen LaRSLagersberg, Råbergstorp och Stenby
Inledning
LaRS-enkäten genomfördes 23/7 till 3/8 2014 inom projektet LaRS med hjälp av fyra
feriepraktikanter, 16-19 år gamla. Samtliga talade svenska och somaliska och två av dem var även
bosatta i LaRS-området. De fyra kompletterades under andra och tredje veckan av en kvinnlig
arabisktalande intervjuare, för att undvika snedfördelning i svaren vad gäller genus/språk (vilket
fungerade, det jämnade ut sig). De fem intervjuarna handleddes av mig, Irène Karlbom Häll och
projektassistenten Simon Ali Dirie från LaRS-projektet.
Syftet med enkäten
Enkäten gjordes som svar på ett direkt direktiv i planen för stadsdelsutveckling antagen av
kommunstyrelsen 2013-02-12, där ett mål är att ”enkäter till boende redovisar höjd trivsel i
stadsdelen”. Vi tog del av enkäter som utdelats av Kommunfastighet och Pagoden till sina
hyresgäster. Dessa handlar dock till största delen om själva fastigheterna, lägenheternas standard,
och service från hyresvärden. Vi beslöt därför göra en egen enkät som mer behandlade området som
helhet och få med de delar över vilka kommunen har direkt inflytande. Vi ville se varifrån folk flyttade
in och vart de eventuellt ville flytta vidare, detta då det är ett önskemål att man ska kunna göra
”bostadskarriär” inom LaRS-stadsdelen. En fråga som ingick handlade om ifall det var bättre, sämre
eller likadant som när hen flyttade in, vilket gör att enkäten i sig kan användas som ett mått på
ökad/minska trivsel. Det är också möjligt att under samma förutsättningar genomföra ytterligare en
enkät till exempel sommaren 2015.
Metod
Att genomföra en enkät i ett område där en så stor del av innevånarna inte behärskar skriven
svenska är en utmaning som vi valde att möta genom att skicka ut fem intervjuare varav tre själva var
bosatta i stadsdelen. De kunde förklara frågorna och anteckna svaren på svenska i egen
direktöversättning. Naturligtvis innebär det att intervjuarna kan påverka en del och att resultaten kan
färgas något men detta tillvägagångssätt gav ändå ett material som hade varit svårt att få på något
annat sätt.
Dörrknackning var en strategi vi snabbt övergav, alltför få boende var hemma dagtid eller öppnade
för obekanta. Intervjuarna rörde sig istället ute området. Det var ett tufft jobb att förmå
förbipasserande offra en stund, och bitvis gick vi handledare in och hjälpte till. Dessa förutsättningar
till trots fick gruppen in 259 ifyllda enkäter under treveckorsperioden. Detta motsvarar 5-10 % av
hela befolkningen i LaRS-stadsdelen. Man kan jämföra med t ex kommunens medborgarenkät, där
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man får svar av 3-500 av Eskilstuna Kommuns befolkning på 100 000. 250 intervjuade ur 10% av
befolkningen ger en felmarginal på c:a +-3,7% förutsatt att intervjupersonerna är slumpmässiga och
representativa, vilket jag menar att de är.1

Resultat och analys.
Utfall
259 personer svarade på enkäten. 118 kom från Lagersberg, 92 från Råbergstorp och 49 från Stenby.
129 var män och 126 kvinnor. Cirka hälften var under trettio år, vilket stämmer hyfsat med
befolkningens åldersfördelning 2009.2 Personer från 10 år och uppåt har intervjuades.
Hur länge man bott och bostadskarriär
De flesta i Lagersberg och Råbergstorp har bott i områdena mindre än fem år: 55 st i Lagersberg hade
bott mindre än 5 år, 34 st hade bott 5-10 år och 10 st mer än 10 år. 42 st i Råbergstorp hade bott
mindre än 5 år, 20 st hade bott 5-10 år och 20 st mer än 10 år. I Stenby rådde det motsatta
förhållandet, där hade 17 bott längre bott mindre än fem år, 14 st hade bott 5-10 år och 21 i mer än
10 år. Det var ett väntat resultat. Det intressanta är de flesta inflyttningarna till Stenby enligt enkäten
skett från övriga LaRS-området, sammanlagt 11 st. På andra plats vad gäller inflyttning till Stenby låg
Nyfors och Borsökna med 5 var.
Tidigare bostadsort
I övrigt slås man av att ingen tidigare bostadsort dominerar- 136 kommer från andra delar av
Eskilstuna Kommun inklusive själva LaRS-området, jämt utspritt. 46 kommer från andra delar av
Sverige, ofta en från varje stad från Kiruna till Flen. Alla har flyttat söderut, ingen norrut. Det som
oftast uppgivits som tidigare boendeort är ”hemland”, LaRS - området är alltså första boendet i
Sverige. Många av de norrländska orterna som uppges kan vara platser med flyktingmottagning. För
många utgör LaRS-området första kontakten med vardagen i Sverige.
Orsak till valet av område
Vad gäller förklaring till att man bor i just Lagersberg dominerar två orsaker stort: ” familjeanknytning” samt ”fick lägenhet snabbt”. Motsvarande svar för Råbergstorp är ”familjeanknytning”,
”lugnt/bra område” samt ”slumpen”. Skillnaden i svar kan bero på att den ena hyresvärden är
kommunal och den andra privat. Kanske ”hänvisas” man mer till Lagersberg medan boendet i
Råbergstorp sker genom andra kanaler. I Stenby leder ”ville ha större/hus” följt av familjeanknytning
och ”ville till bättre område”(4 st varav 3 från Lagersberg).
Trivsel
Här hittar vi en påtaglig skillnad mellan områdena, Lagersberg sticker iväg bland de som svarat
”bättre nu” vilket kan bero på att renoveringen av området kommit längre och en påtaglig förändring
skett. Faktum att den informella mötesplatsen Träffpunkten och även den officiella i biblioteket
ligger i Lagersberg kan också påverkat. De som svarat har bott mellan 1 och 20 år och hur svaren
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fördelar sig mellan dem har inte undersökts. Men som sagt har de flesta bott mindre än fem år så
man kan nog utgå att det är de senaste årens förändringar som avsetts.

Vad är bäst?
I Lagersberg leder gemenskapen med grannar/landsmän/alla tätt följt av utemiljön och
fotbollsplanen samt att området är lugnt/bra. I Råbergstorp leder utemiljön samt att det är
barnvänligt. 11 i Råbergstorp har angett barnvänlighet mot 4 i Lagersberg. Detta trots att
lekplatserna är nya i Lagersberg och nedslitna i Råbergstorp. Däremot är Råbergstorp helt stängt för
trafik, vilket inte är fallet med Lagersberg. Det kan vara orsaken. Att granngemenskapen får så pass
mycket fler svar i Lagersberg (22 mot 2) kan kanske bero på Träffpunkten och närvaron av skola,
bibliotek m fl mötesplatser.
I Stenby leder ”lugnt och bra område”, följt av utemiljö och gemenskap, men även närheten till affär
(ICA) nämns flera gånger. (6 för Stenby, 4 för Råbergstorp och 1 för Lagersberg vilket stämmer väl
överens med det faktiska avståndet till butikerna)

Vad är sämst?
I Lagersberg svarar man ”inget” i 42 fall, i Stenby i 14 fall och i Råbergstorp i 1 fall. Här är skillnaden
så stor att man kan fundera på om de svarande i Lagersberg oftare intervjuats ”i grupp” och påverkat
varandra. Men jag tror att den ändå är signifikant. Det stämmer också med resultatet på frågan om
trivsel ovan.
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Efter det är det sämsta med Lagersberg bråk (8), tvättstugorna (6) och sopor (5). Motsvarande för
Råbergstorp är sopor, nedgångna hus/lägenheter och slitna lekplatser (8 svar vardera). ”Inget att
göra för barn/unga” fick intressant nog 9 svar i Stenby medan ingen enda i Lagersberg/Råbergstorp
svarade så.
Vill man bo kvar?
Påfallande många av de som svarade vill bo kvar på obegränsad tid, 20-30% av de boende vill flytta
på sikt och 10-15% vill flytta genast. Även här stickar Lagersberg ut om än inte lika mycket som på
trivselfrågan. I Stenby ville ingen flytta genast.

Sammanfattning
De viktigaste slutsatserna att dra av enkäten är att trivseln internt i LaRS är hög, att det förekommer
en tydlig bostadskarriär inom området samt att satsningar av den typ som genomförts av
Kommunfastigheter i Lagersberg verkar löna sig- de boende upplever påtagligt ökad trivsel jämfört
med sina grannar i Råbersgtorp vilket inte genomgått samma förvandling. Med tanke på de
renoveringar som nu påbörjats där, och LaRS-projektets ökade fokus på aktiviteter i just Råbergstorp
kunde det vara intressant att upprepa enkäten 2015 för att se om den visar någon förändring.
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