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Bakgrund och syfte 
 

• Visionsarbetets utgångspunkt är helheten ur ett befolknings- 
och näringslivsperspektiv. Bred förankring genom att nå så 
många målgrupper som möjligt. Bred kompetens och stort 
engagemang. 

 

• Webbenkäten fanns på kommunens särskilda visionshemsida: 
www.varberg2025.se.  

 

• Men också i pappersform via kommunens biliotek, växel och 
via kommunkansliet.  

 

• Enkäten fanns tillgänglig att besvara under en månads tid, 
främst under maj månad. 

 

http://www.varberg2025.se/


Målgrupperna 

 

• 787 personer påbörjade att svara på enkäten. 
689 personer fullföljde alla frågorna.  

 

• 43% män och 57% kvinnor.  

 

 



Åldersfördelning 
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Nationellt ursprung 
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Boendeort 
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Sysselsättning 
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Vad är viktigt för att göra Varberg unikt år 2025? 

• 23 områden att värdera från 1 ”inte alls viktigt” till 10 ”i allra 
högsta grad viktigt” 

 
• Kommunikationer, transporter, kollektivtrafik, gång- cykelvägar 

• Bostäder 

• Varbergs hamn (handelshamnen) 

• ”Sträva mot att bli en storstad” 

• Idrott och fritid 

• Friskvård och kurort 

• Havet och stränderna 

• Natur  

• Levande stadskärna   

• Levande landsbygd 

• Handel, entreprenörskap och företagsanda 

• Kultur och nöjesliv 

•  Vård och omsorg   

• Förskola, grundskola, gymnasium, komvux 

 

 

 



23 Viktiga områden forts 

• Studentstad – högskola 

• Arbetsmöjligheter 

• Miljö och klimat   

• Trygghet och säkerhet 

• Integration och mångfald 

• Öppen, vänlig och välkomnande atmosfär  

• Tillgänglighet för alla   

• Turism 

• Medborgarinflytande – kontak/dialog mellan kommunen och medborgarna 



Viktigast! 

50 % av de svarande satte högsta (10) poäng på:  

 

– ”Havet och stränderna”  

– ”Vård och omsorg”  

– ”Förskola, grundskola, gymnasium” 

–  ”Arbetsmöjligheter”  

– ”Öppen och välkomnande attityd” 

 



Minst viktigast 

• Det område som av flest (37 %) bedömdes vara minst 
viktigt: 

–  ”Strävan mot att bli en storstad” fick lägsta (1) 
poäng 

 

• Näst minst viktigt 

– ”Handelshamnen” - fick 1 poäng av 5 % de som 
svarade. 



345 personer skrev egna förslag 



Exempelvis 

• Bevara Varbergs ”själ”. Fortsätt vara en ”liten stad” men med det 
bästa som en större stad kan erbjuda tillgänglighet till hav och natur, 
fritidsaktiviteter, nöje och kultur. 

• Jag tror att det alltid är ett bra sett att lägga stora planer och komma 
halvägs än att lägga dem alls. Att Varberg skall bli Halland största 
stad samt bästa stad är något att de ifram emot. 

• Lösa trafik situationen i centrum, och då menar jag inte att stänga 
ute alla bilar. För att få ett levande centrum måste man tillåta 
biltrafik annars dör centrum till förmån för handel utanför och 
eftersom Varberg inte har ngt sådant handelscentrum blir det till 
förmån för andra städer. 

• Bygg mer! 

• Förstör inte innerstaden med alla dessa hyreshus. 

• …och 340 ytterligare 



Hur fick du nys om detta? 
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Varifrån kom information om enkäten 

Via Facebook

Via lokal media

På arbetsplatsen

Fått veta av bekant
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Slutsats 

• Många tog chansen tyder på stort 
engagemang 

• Väldigt många av dessa tog chansen att 
skriva ner sina egna tankar och reflektioner 

• Resultatet liknar det från fokusgrupperna 


