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Inledning
Eskilstuna kommun är en av fyra kommuner som deltar i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) pilotprojekt om 
medborgardialog i den komplexa frågan trygghet. Under perioden maj 2020 till juni 2021 genomförs en medborgardialog om 
trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och Myrtorp samt delar av Västermalm, Brunnsbacken och 
Hovängen. Under piloten genomför kommunen medborgardialogen genom att använda SKRs metod för medborgardialog i 
komplexa frågor.

Eskilstuna har en låg upplevd trygghet i SCB:s årliga medborgarundersökning och att öka den upplevda tryggheten är en av 
kommunkoncernens mest prioriterade frågor. Pilotprojektet är en del av Eskilstunas övergripande och långsiktiga arbete för ökad 
trygghet där målsättningen är att på längre sikt öka skolans kunskapsresultat, få fler i jobb, öka tilliten och tryggheten samt 
utveckla attraktiva offentliga miljöer och stadsdelar.

Trygghet är en komplex fråga och grundar sig i en individuell upplevelse. En målsättning med medborgardialogen är att genom 
djupare samtal om vad trygghet faktiskt innebär tillsammans kunna diskutera, hitta förståelse eller lösningar tillsammans. Under 
hösten och vintern har samtal förts med cirka 200 personer om frågan ”vad innebär trygghet för dig”. Följande sammanställning
ger en bild av vad som har kommit fram i dessa samtal. Sammanställningen ger en bild av vad som sägs och upplevs bland de 
människor som har deltagit i samtalen. Underlaget är ett levande arbetsmaterial och har sin utgångspunkt i läget som upplevdes 
när samtalet ägde rum.

I sammanställningen finns åtta olika temaområden baserade på de samtal och insikter som kommit fram. Sammanställningen 
ska fungera som ett diskussionsunderlag för att tillsammans närma oss orsaker och möjliga vägar för de olika områdena. 
Temaområdena kommer att ligga till grund för djupare dialoger under våren tillsammans med berörda parter.



Medborgardialogens faser

Beslut

juni 2021

Beslut om åtgärder tas i 
olika forum. Olika 
åtgärder kräver olika 
beslutsfattare. Det kan 
vara invånare, föreningar, 
myndigheter, kommun 
med flera.

Förslag

maj 2021

Förslagen på åtgärder 
sammanställs inför 
beslut.

Dialog

februari-maj 2021

Fördjupad analys av 
sammanställningen 
genomförs. 
Fördjupningen leder 
sedan till breda dialoger 
utifrån olika 
frågeställningar.

Sammanställ

feb 2021

Tankar, perspektiv och 
åsikter analyseras och 
sammanställs. 

Lyssna

okt-feb 2021

Vi lyssnar in tankar, 
perspektiv och åsikter från 
alla som påverkar eller 
påverkas av trygghet i 
området. 



Sammanfattning av samtal
• 200 personer

• 6 samtalsledare

• 5 olika språk (svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska)

• 12 ytterligare utbildade samtalsledare

Samtalen har genomförts med en bred representation och jämn fördelning mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar.

I samtalen har bland annat boende, näringsidkare i Fröslunda, Bellmansplan, Lagersberg
och Stenby, kyrkor, föreningar, fastighetsägare/bostadsföretag, anställda i Eskilstuna 
kommunkoncern, förtroendevalda i nämnder, KSAU och bolag, polis och lokal media 
deltagit. 



Temaområden
Under perioden oktober 2020 till februari 2021 har vårt dialogteam lyssnat in tankar, perspektiv och åsikter från cirka 200 
personer som påverkar eller påverkas av trygghet i området. Utifrån deras tankar, perspektiv och åsikter har vi identifierat åtta 
temaområden som vi genomför dialoger inom. Underlaget är ett levande arbetsmaterial och har sin utgångspunkt i läget som 
upplevdes när samtalet ägde rum. Vi väljer att fokusera djupare på två temaområden – föräldraskap och segregation.

Många av perspektiven och de dilemman som framkommit har en hög igenkänning oavsett var i Eskilstuna eller Sverige som du 
bor. Pratbubblorna innehåller en sammanfattning av röster från området men är inga exakta citat.

Temaområden
• Arbete minskar risken för kriminalitet
• Arbete ger egenvärde och egen makt – entreprenörskap och innovation
• Ojämlik tillgång till utbildning och skola
• Många barn är utan fritidsaktiviteter
• Misstro till samhället
• Området och platsen utarmas
• Segregation och isolering men god kontakt mellan oss som bor här
• Oro och föräldraskapets svårigheter



Arbete minskar risken för 
kriminalitet
Många i stadsdelarna beskriver en känsla av hopplöshet, 
särskilt ungdomar och unga vuxna. Att ha ett arbete beskrivs 

som en skyddsfaktor mot kriminalitet.

Kriminella i området rekryterar barn och ungdomar och brist 
på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar beskrivs som en 

fara för att hamna i kriminalitet.

Många saknar pengar och en faktor till att unga lockas in till 

kriminalitet är genom möjligheten till snabba pengar. 

Unga söker snabba 
pengar. Unga måste 

få en chans att 
komma in på 

arbetsmarknaden 
och förstå värdet av 

att arbeta.

Det finns många 
ungdomar i Fröslunda. 

De låter mycket och 
syns ofta ute. Om man 

inte känner dem så 
kan det kännas 

otryggt.

De kriminella 
rekryterar barn till 

springpojkar. 
Barnen blir stolta 
och känner sig 

sedda.



Arbete ger egenvärde och egen makt

– entreprenörskap och innovation
Människor upplever att det finns en brist på jobb och att 

utbildningsmöjligheter inte är tillgängliga i området. Vissa 

uttrycker att det saknas kunskap om att starta och driva företag 

saknas och att det finns en osäkerhet kring förutsättningar för 

att driva företag i området eller i Eskilstuna.

Samtidigt som det finns intresse för att det ska finnas fler butiker 

och företag i området så upplever det befintliga näringslivet en låg 
köpkraft i området och att det inte kommer eskilstunabor från 

andra områden till deras butiker. 

Vi fick visa vad vi kunde, lagade 
god mat till Folk och Kultur. Då 
fick vi hopp om att få stöd att 

öppna en restaurang, men det 
är många år sen nu. 

Det är för många liknande 
butiker, konkurrensen är 

för stor. Samtidigt vill 
ingen åka hit och handla.

Är man 
arbetslös 
har man 

ingen chans 
att påverka 

sitt liv.



Ojämlik tillgång till utbildning 
och skola
Skolgång och utbildning beskrivs som viktigt. Det beskrivs att 

det finns en låg utbildningsnivå i området. Ett perspektiv är att 

det är för att det finns en sämre tillgång till god utbildning i 

området och för de som bor i området. Barn i andra delar av 

staden upplevs ha tillgång till bättre utbildning.

Områdesskolan beskrivs som segregerad och föräldrar saknar 

svenska elever i skolan. För att barnen ska klara skolan bättre 

upplever en del att de måste byta skola för att träffa fler svenska 

barn.

Det är svårt 
att komma in 

på en 
utbildning.

Många väljer bort 
områdesskolan på 
grund av många 

nysvenskar. 
Undervisningen 
har dåligt rykte.

Föräldrarna vill 
ha sina barn 
nära och då 

väljer de skolan 
som ligger 
närmast.



Många barn är utan 
fritidsaktiviteter
Ett perspektiv är att det i området finns många barn och 

ungdomar. En del av dem har ingen fritidssyssla och driver 

därför runt i området tillsammans med kompisar utan någon 

vuxens närvaro.

Å ena sidan upplevs det svårt att ha råd med kostsamma 
fritidsaktiviteter till sina barn. Å andra sidan efterfrågas fler 

föräldrar som engagerar sig som ledare för att deras barn ska 

kunna ha en fritidsaktivitet att gå till.

Tillvaron upplevs inte som jämställd mellan flickor och pojkar. 

Flickor får inte vara på 
fritidsaktiviteter. 

Föräldrarna är oroliga 
eller så behöver de hjälpa 

till hemma.

Många barn är ute utan 
tillsyn. Då blir det att de 

kastar sten och är stökiga. 
De beter sig illa mot vuxna 

som säger ifrån.

Det finns inga 
aktiviteter för barn 
och unga, därför 
driver de runt.



Misstro till samhället
Människor uttrycker en rädsla för att anmäla eller vittna. Det 

finns också en upplevelse hos vissa att man inte vill anmäla 

vänner eller släktingar. Du anger inte någon som du känner. 

Det finns en bild av att polisen har gjort en ordentlig satsning i 
området och att det blivit bättre. Däremot så uttrycks ändå en 

misstro mot myndigheter generellt.

Försörjningsstöds-
handläggaren har större makt 

över mitt liv än jag. Det är 
oförutsägbart om jag får 

pengar eller inte. Alla 
handläggare vill inte hjälpa 

till.

Jag skulle nog tänka mig för 
innan jag vittnade. Vet en som 

fick sin postlåda sprängd. 
Polisen har inte behörighet att 

göra något. 

Polisen har gjort 
ett bra jobb med 
att få bort buset. 
De är här oftare 
nu, det är bra.



Området och platsen utarmas

Människor uttrycker att det är ett bekymmer att kommunen 

flyttar verksamheter och kontorsplatser från stadsdelen. 

De lyfter också att butiker har behövt att stänga ner och att 

företag har svårt att överleva.

Samtidigt så flyttar människor som får jobb ifrån 

stadsdelarna så snart de har möjlighet.

Det kommer också fram att det finns statusskillnader inom 

området där vägar skiljer områden och människor med olika 

social status.

Ungdomar hänger i 
trapphusen, skräpar 

ner. Röker, dricker, en 
del tar droger.

Nu sker utveckling i 
positiv riktning. Alla 
lokaler är uthyrda, 

familjecentral på väg, 
många söker lägenhet i 

området… Det är 
informationsbrist 

– folk vet inte 
hur de ska göra 
med soporna.



Segregation och isolering men
god kontakt mellan oss som bor 
här
Många beskriver att de trivs i området. Samtidigt så finns det 

ett perspektiv om att de som bor i området är isolerade från 

övriga samhället. Det beskrivs som segregationen har ökat och 

fördjupats. Det upplevs att det saknas en blandning mellan 

svenskar och invandrare.

Samtidigt finns det en god kontakt mellan grannar, att det 

uppskattas att många med samma kultur bor i området och 

många har sin familj i närområdet vilket känns tryggt.

Det finns många 
ungdomar i 

Fröslunda. De syns 
och hörs. Känner 
man dem inte kan 
det kännas otryggt.

Det är tryggt att ha 
familjen nära och att 

det bor människor från 
samma kultur här. Vi 

förstår varandra.

Det finns olika 
världar i området: 
Hovängens villor 
och Fröslunda

centrum.



Oro och föräldraskapets 
svårigheter 
Å ena sidan beskrivs en god kontakt mellan föräldrar och att 

grannar gärna hjälper till och värnar barnen. Dessutom vill 

föräldrarna att barnen ska få goda chanser till ett bra liv och få 

en god utbildning. Å andra sidan beskrivs föräldrar som tappat 
kontrollen, inte bryr sig om sina barn eller att de själva mår så 

psykiskt dåligt att de inte mäktar med att hantera sina barn som 

är på väg att spåra ut.

En del föräldrar skäms över att deras barn är på väg åt fel håll. 

De förnekar att barnen gör dåliga saker och går därigenom 
miste om stöd och hjälp.

Familjen måste 
ta kontrollen. Det 
behöver ställas 

krav på föräldrar 
att ta sitt ansvar.

Det finns en bra kontakt 
mellan föräldrar. Vi 

hjälper varandra och litar 
på varandra.

Alla föräldrar säger inte 
sanningen. De skäms för 
att deras barn gör fel och 

nekar. Föräldrarna har 
förlorat sitt mandat.



Nästa steg
Nu fortsätter dialogerna och arbetet tillsammans med boende, 
föreningsliv och näringsliv. Tillsammans försöker vi hitta lösningar och 
förbättringar.

Vill du vara med? Har du frågor? 
Kontakta oss via mejl på dinstadsdel@eskilstuna.se

Tack till alla som deltar!

mailto:dinstadsdel@eskilstuna.se

	Sammanfattning av samtal
	Bildnummer 2
	Medborgardialogens faser
	Sammanfattning av samtal
	Temaområden 
	Arbete minskar risken för kriminalitet
	Arbete ger egenvärde och egen makt� – entreprenörskap och innovation
	Ojämlik tillgång till utbildning och skola�
	Många barn är utan fritidsaktiviteter�
	Misstro till samhället�
	Området och platsen utarmas�
	Segregation och isolering men �god kontakt mellan oss som bor här
	Oro och föräldraskapets svårigheter �
	Nästa steg

