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Informasjon om undersøkelsen

• Undersøkelsen er gjennomført over telefon, og består av et utvalg på 400 

personer fra Hitra kommune over 15 år. Intervjuene ble gjennomført i 

perioden 14.-24.august 2017.

• Resultatene oppgis som prosenter og standardiserte gjennomsnitt på en 

skala fra 0 (dårligst mulige skåre) til 100 (best mulige skåre).

• Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant 

forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn 

kvinner, eller om de som er under 35 år, svarer annerledes enn de som er 

eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom en 

forskjell er statistisk signifikant, kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at 

den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.
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Spørsmål:

Det er viktig for kommunen med et attraktivt sentrum. Sentrum på Hitra er Fillan.

I hvilken grad synes du Fillan fremstår attraktivt i dag?

Nærmere seks av ti synes 
Fillan fremstår noe eller
svært attraktivt i dag. 

Én av ti synes i liten eller i
svært liten grad 

kommunesentrum på 
Hitra fremstår attraktivt.



Sentrumsattraktivitet – Fillan
Det er viktig for kommunen med et attraktivt sentrum. Sentrum på Hitra er Fillan.

I hvilken grad synes du Fillan fremstår attraktivt i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler:

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Kjønn Mann 5% 7% 31% 33% 22% 1% (n=209)

Kvinne 3% 5% 28% 40% 23% 2% (n=192)

Alder Under 35 år 6% 8% 32% 43% ▼8% 3% (n=114)

35-49 år 6% 6% 38% 27% 23% ▼0% (n=102)

50-64 år 2% 5% 27% 40% 25% 1% (n=81)

65 år eller eldre 1% 6% 20% 34% ▲37% 2% (n=103)

Bosted Fillan 4% 3% 22% 38% 32% 1% (n=113)

Ansnes ▼0% ▼0% 43% 43% 9% 4% (n=23)

Knarrlagsund 9% 5% 36% ▼22% 21% 7% (n=58)

Kvenvær 4% 17% 29% 33% 17% ▼0% (n=24)

Sandstad 2% 15% 37% 31% 15% ▼0% (n=59)

Hestvika 6% 2% 23% 38% 29% 2% (n=48)

Melandsjø 2% 8% 26% 44% 20% ▼0% (n=50)

Dolmøy ▼0% ▼0% 33% 54% 13% ▼0% (n=24)

Total 4% 6% 30% 36% 23% 2% (n=400)
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Sentrumsattraktivitet – Fillan
Standardisert gjennomsnitt: 

0= Svært lite attraktivt, 100=Svært attraktivt. «Vet ikke» er tatt ut av prosentueringen.

Bakgrunnsvariabler.

Kvinner synes i noe 
større grad enn menn 
at kommunesentrum 

er attraktivt, men 
forskjellen er ikke 

signifikant. 
De eldre synes Fillan 
fremstår betydelig 

mer attraktivt enn det 
de yngre synes. 

Det er personer bosatt 
i Fillan som synes 
sentrum framstår 

mest attraktivt, med 
et signifikant høyere 
snitt  (73) enn øvrige.

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=206) 65 65,01

Kvinne (n=189) 69 68,89

Alder Under 35 år (n=111) ▼60 59,66

35-49 år (n=102) 64 63,63

50-64 år (n=80) 70 70,27

65 år eller eldre (n=101) ▲75 75,36

Bosted Fillan (n=112) ▲73 72,61

Ansnes (n=22) 66 65,72

Knarrlagsund (n=54) 61 60,64

Kvenvær (n=25) 60 60,31

Sandstad (n=59) 61 60,84

Hestvika (n=48) 70 70,32

Melandsjø (n=51) 67 67,04

Dolmøy (n=24) 69 69,43

Total (n=394) 67 66,86
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Sentrumsattraktivitet – Fillan

Standardisert gjennomsnitt: 

0= Svært lite attraktivt, 100=Svært attraktivt. «Vet ikke» er tatt ut av prosentueringen.

Hitra sammenlignet med Sør-Trøndelag (n=466) 

og med kommuner av tilsvarende størrelse i resten av Norge (n=871).

Hitterværinger synes sitt 
kommunesentrum fremstår 

betydelig mer attraktivt enn det 
personer bosatt i kommuner av 

tilsvarende størrelse ellers i landet, 
synes om sitt kommunesentrum 

(snitt på 67 mot snitt på 53). 
Sammenlignet med 

sentrumsattraktiviteten til andre 
kommuner i Sør-Trøndelag (snitt på 

66), fremstår Fillan omtrent like 
attraktivt.


