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Sammanfattning
Årets undersökning visar goda resultat i förhållande till andra 
kommuner och dessutom har resultaten förbättrats sedan tidigare 
undersökningar (2016 och 2014) på i stort sett alla punkter. Hjoborna 
tycker att Hjo är en bättre plats att leva på nu än tidigare och man är 
också nöjdare med den kommunala verksamheten.

-Detta är ett kvitto på att vi håller fast vid vår värdegrund "Det goda mötet" 
och att vi hela tiden strävar efter att uppnå vår vision "Tillsammans skapar 
vi framtidens Hjo. Jag är stolt och tacksam över Hjo kommuns personal som 
genom sina insatser bidragit till våra goda resultat", säger Lisbeth Göthberg 
som nu har ett arbete framför sig att analysera resultatet.



Bakgrund
• Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna  

18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 48 
procent enkäten (genomsnitt 41%)

• Vi har högre andel äldre som svarar än genomsnittet.
• Svar ges på skalan 1-10  (10 är högsta betyg)
• Resultat redovisas som betygsindex 0-100 
• Betygsindex under 40 = inte godkänt

55-75 = nöjd
över 75 = mycket nöjd



Medborgarundersökningens tre delar
• NRI - Nöjd-Region-Index, med frågor om 

kommunen som en plats att bo och leva 
på.

• NMI - Nöjd-Medborgar-Index, med frågor 
om kommunens olika verksamheter.

• NII - Nöjd-Inflytande-Index, med frågor om 
medborgarnas inflytande



NÖJD REGION INDEX 
(NRI)

Hur nöjda medborgarna är med Hjo kommun som en plats att bo 
och leva på



Hur nöjda är Hjoborna med Hjo 
som en plats att bo och leva på? 
• Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index 

(NRI), som bedömer Hjo kommun som en plats att bo 
och leva på, blev 67. Detta ska jämföras med 
genomsnittsbetyget 62. Det betyder att i Hjo är man 
nöjdare än genomsnittet. Fler än genomsnittet kan 
rekommendera Hjo som en plats att leva på. Både 
bostäder, utbildningsmöjligheter och fritidsmöjligheter 
rankas högre än genomsnittet. Kommersiellt utbud och 
kommunikationer får däremot ett lägre betyg än 
genomsnittskommunen, vilket är vanligt i en kommun av 
vår storlek. Både kommunikationer och kommersiellt 
utbud får dock ett högre betyg än i de tidigare 
undersökningarna 2016 och 2014.



DEL A: Nöjd Region Index Hjo 
2018

Småkom
-muner

Alla

NRI-Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva 
på? Uppfyller platsen förväntningarna? Hur nära idealet?

67 61 62

Rekommendation-Kan du rekommendera bekanta att flytta hit? 71 65 66

Arbetsmöjligheter-möjlighet att få arbete inom rimligt avstånd? 61 54 58

Utbildningsmöjligheter-tillgång eftergymnasial utb inom rimligt 
avstånd?

65 53 61

Bostäder - möjlighet att hitta bra boende, utbud av boendeformer, 
trivsam bebyggelse?

60 53 53

Kommunikationer - tillgång till GC-vägar, möjlighet att använda 
kollektivtrafik, förbindelser för längre resor, enkelt kunna 
transportera sig med bil?

54 55 60

Kommersiellt utbud -utbud av livsmedelsaffär, andra affärer samt 
service inom rimligt avstånd? Caféer/barer/restauranger?

57 57 63

Fritidsmöjligheter - tillgång till parker, grönområden och natur? 
Möjlighet utöva fritidsintressen sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv, 
tillgång idrotts- och kulturevenemang? Nöjesutbud?

64 57 61

Trygghet - utomhus på kvällar och nätter? Hot, rån och 
misshandel? Inbrott i hemmet?

62 63 58





NÖJD MEDBORGAR INDEX 
(NMI)

Hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Hjo 
kommun



Hur ser medborgarna på Hjo 
kommuns verksamheter?

Det sammanfattande betyget för kommunens 
verksamheter är högre än genomsnittskommunen, 
vilket är mycket glädjande. Räddningstjänst och 
skolverksamhet får ett lägre betyg än vid tidigare 
mätningar, men i övrigt ges verksamheterna ett 
högre betyg än tidigare. Bemötande och 
tillgänglighet ges ett högt betyg liksom 
kulturverksamhet, miljöarbetet, renhållningen, VA-
verksamheten och stödet för utsatta personer.



NMI

Nöjd Medborgarindex –
Hur nöjd är du med….

Hjo2018 Småkommuner 2018 
<10000

Samtliga 
2018

Nöjd Medborgarindex (total) 62 55 56

Bemötande och tillgänglighet 62 60 57

Förskolan 66 66 64

Grundskolan 57 60 59

Gymnasieskolan 48 55 59

Äldreomsorgen 54 55 52

Stöd för utsatta personer 57 51 50

Räddningstjänsten 69 76 77

Gång och cykelvägar 57 53 55

Gator och vägar 56 51 54

Idrotts och motionsanläggningar 62 60 61

Kultur 66 59 62

Miljöarbete 60 53 56

Renhållning och sophämtning 75 66 66

Vatten och Avlopp 86 79 78





NÖJD INFLYTANDE INDEX
NII - Hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande 



Hur ser medborgarna på sitt 
inflytande i Hjo kommun?

I frågor som rör medborgarnas inflytande 
på kommunala beslut och verksamheter 
får Hjo kommun ett mycket gott betyg. 
Kontaktmöjligheterna, informationen, 
förtroendet för politikerna och 
möjligheten att vara med och påverka får 
alla betyg långt över genomsnittet.



Nöjd Inflytande index Hjo 
2018 

Småkom
2018

Alla
2018

NII (Hur nöjd är du med insyn och inflytande över kommunen? 
Hur väl uppfylls dina förväntningar på insyn/inflytande? Hur nära 
idealet är din kommun?)

50 43 42

Kontakten med politiker? 63 57 52

Information (…tillgången till information om kommunen, 
tydligheten i den, i hur god tid informerar kommunen om viktiga 
frågor, hur nöjd är du med webplatsen?) 

61 56 56

Påverkan …hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas    
synpunkter?
…invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut och 
verksamheterna?
…i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns   representerade 
bland kommunens partier

50 44 42

Förtroende…hur arbetar politikerna för kommunens bästa? 
Hur ansvarstagande politikerna är? Hur arbetar tjänstemännen 
för kommunens bästa? Hur väl genomförs besluten?

58 50 48




