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Eskilstuna kommuns nyårsceremoni 2018
Sammanfattad rapport, resultat av enkät
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Inledning
Eskilstuna kommun arrangerar sedan ett antal år tillbaka ett officiellt nyårsevenemang på nyårsafton,
med nyårshälsning, diktuppläsning och musik. Evenemanget avslutas med ett fyrverkeri, ett
fyrverkeri som justerades inför år 2018, genom att vara mer ljuddämpat (dock ej tyst). En enkät om
arrangemanget genomfördes 20 februari – 11 mars, 2019. Syftet med enkäten var att mäta vad
invånarna/besökarna tycker om kommunens officiella nyårsarrangemang, där resultatet kommer att
bli en del av underlaget inför beslut om officiellt nyårsarrangemang 2019.
Enkäten distribuerades via Eskilstuna kommuns hemsida genom att besökare till webbplatsen kunde
klicka på en webblänk för att delta i enkäten. Allt deltagande skedde anonymt och frivilligt. Länken
var cookiesbaserad vilket innebar att enkäten enbart kunde besvaras en gång från vald dator. (Dock
är det möjligt att rensa datorns cookies och på så sätt kan respondenten besvara enkäten flera gånger
om så önskas.)
Detta är en sammanfattande version av den ursprungliga rapporten. Denna version fokuserar enbart
på avsnitten ”Vad tycker du om att Eskilstuna kommun arrangerade nyårsceremoni?” Samt ”Besöka
en framtida nyårsceremoni”.
Av de individer som besökte Eskilstuna kommuns hemsida (www.eskilstuna.se) under perioden 20 februari
– 11 mars 2019. Alla svar från denna undersökning bygger på dessa individers åsikter och är därmed inte
applicerbart på kommunens invånare som helhet. Det är även viktigt att ta hänsyn till att vissa
redovisningsgrupper, exempelvis personer mellan 0-18 år, de som anger ”Annat/Vill ej svara” på frågan
om könstillhörighet samt personer som är bosatta utanför Eskilstuna kommun har ett lågt deltagande i
enkäten, av den anledningen omnämns inte deras resultat i denna sammanfattning. Tillhörande diagram
visas ej utan återfinns i originalrapporten.
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I korta drag visar undersökningen
• De som deltog på plats (Klosters kyrka) tenderar att svara positivare i berörda enkätfrågor än övriga
respondenter, följt av de som deltog digitalt och sist de som inte deltog alls i firandet.
• Redovisat på kön tenderar män att generellt svara positivt i högre grad på berörda frågor jämfört med
kvinnor. Redovisningsgruppen ”Annat/vill ej svara” är för liten för att redovisning ska kunna ske.
• Redovisat på område tenderar de som bor inom Eskilstuna tätort att svara positivare i berörda
enkätfrågor jämfört med respondenter som anger att de bor inom kommunen men utanför
tätortsområdet. Redovisningsgruppen ”Utanför Eskilstuna kommun” är för liten för att redovisning
ska kunna ske.
• I fritextsvaren är ett återkommande önskemål att Eskilstuna kommun ska införa ljusshow istället för
fyrverkerier, motiveringen till detta är oftast miljöeffekter eller hänsyn till djur.
Vad tycker du om att Eskilstuna kommun arrangerar nyårsceremoni?
Av de tillfrågade besvarade 912 respondenter frågan. En majoritet (58%) av respondenterna anser att det
är bra att Eskilstuna kommun arrangerar nyårsceremoni, 22% anser det dåligt och en femtedel (20%) anger
alternativet ingen åsikt.
Redovisat på ålderskategori ser det först ut som att respondenterna i ålderskategorin 19-30 år är minst
positivt inställda till arrangemanget då 51 % av respondenterna svarar ”bra” jämfört med övriga grupper
som har 60 % andel ”bra” svar. Men det råder stora variationer mellan redovisningsgrupperna på
svarsalternativet ”vet ej”. Om fokus läggs på respondenternas svarsandel ”Dåligt” visar det sig vara
ålderskategorin 65 år eller äldre som är mest negativt inställda (26%) till arrangemanget av nyårsceremonin
följt av ålderskategorin 31-64 år (22%) och därefter ålderskategorin 19-30 år (21%).
När frågan redovisas utefter hur respondenten deltog i 2018 års nyårsfirande finns en större variation i
svaren. Av de som inte deltog i firandet angav 41 % att de tyckte att det var bra att kommunen arrangerade
nyårsceremoni medan 33 % svarade dåligt och 26 % angav ingen åsikt. För de som deltog via digital
sändning (exempelvis Eskilstuna-Kurirens sändning) var motsvarande siffror 69% bra, 12% dåligt och 20%
hade ingen åsikt. De som besökte firandet på plats vid Klosters kyrka är mest positiva i sina svar med 85%
bra, 5 % dåligt och 10 % ingen åsikt.
När svaren redovisas utifrån av respondenten angivet bostadsområde (inom Eskilstuna tätort/utanför
Eskilstuna tätort men inom kommunen) ansåg en något större andel av de som bor inom Eskilstuna tätort
att det var bra (59% jämfört med 56%). Ungefär en femtedel (21%) av de som bor inom Eskilstuna
tätortsområde ansåg att det var dåligt jämfört med en fjärdedel (25%) av dem som bor utanför tätort men
inom Eskilstuna kommun (25%). Redovisat på kön är män mer positiva till arrangemanget (63% bra och
18% dåligt) än kvinnor (55% bra och 24% dåligt).
Totalt är det 58% av de tillfrågade som ansåg att det var bra att kommunen arrangerade nyårsceremoni.
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Besöka en framtida nyårsceremoni
Totalt besvarade 862 personer huruvida de skulle besöka en framtida kommunalt arrangerad
nyårsceremoni. Av de tillfrågade anger 72% att de skulle kunna tänka sig att besöka arrangemanget medan
en femtedel (20%) inte vet och 8% svarar att de inte vill.
När resultatet bryts ner på de olika ålderskategorierna så anger 71 % av de som är 31-64 år att de kan tänka
sig att besöka arrangemanget i framtiden, tät följt av 19-30 år (71%) och 65 år eller äldre (69%). De som är
äldre (65+) anger svarsalternativet nej i något högre utsträckning än övriga ålderskategorier (12 % jämfört
med 8%).
När frågan redovisas utefter hur respondenten deltog i nyårsfirandet framgår det att de som deltog på plats
vid Klosters kyrka är mer benägna att delta i kommande framtida arrangemang. Av de tillfrågade i denna
redovisningsgrupp angav 90% svarsalternativet ”Ja” på denna fråga (nej 35%, vet ej 7%). Av de
respondenter som deltog digitalt var motsvarande siffra 69% för ja, 12 % för nej och 18% för vet ej.
61 % av de som inte deltog i 2018 års arrangemang svarade att de skulle besöka arrangemanget i framtiden
medan 12% sa nej och mer än en fjärdedel (27%) angav att svarsalternativet ”Vet ej”.
Vid redovisning utifrån av respondenten angivet bostadsområde svarar de som bor i Eskilstuna
tätortsområde i högre utsträckning, än de som bor utanför tätorten men inom kommunen, att de skulle
besöka framtida nyårsarrangemang. Svarsfördelningen för respondenter inom Eskilstuna kommun är 73%
ja, 8% nej och 19% vet ej. Motsvarande siffror för de som anger att de bor utanför tätort men inom
kommunen är 67% ja, 10% nej och 23% vet ej.
Vid redovisning på kön anger 93% av männen att de skulle besöka framtida arrangemang medan 88% av
kvinnorna svarar ja på frågan. Kvinnor har dock i högre grad än män svarat ”Vet ej” på denna fråga och
andelen kvinnor som anger svarsalternativet ”Nej” är marginellt mindre än män (kvinnor 2% och män 3%
nej svar). Med andra ord är kvinnorna som deltog i undersökningen mer tveksamma till om de skulle
besöka ett framtida arrangemang än män.
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