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Bilaga 1 Intervjufrågor: Närboende före åtgärd 
Vattenspegel försvunnen ja (damm)   eller nej (sjötröskel)  ? 

Ålder: __________ 

Kön: Kvinna/Man 

Frågor 

1. Är ditt boende ett permanent boende eller ett fritidsboende? 

Permanent boende 

Fritidsboende 

Annat, ange vad 

2. Vad värdesätter du mest med miljön kring dammen? 

3. Vilka anledningar tror du att det finns för att dammen ska åtgärdas? 

4. Vad tycker du om åtgärden som helhet? Motivera gärna.  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

5. Hur viktig är platsens historia för dig?  

Mycket viktig 

Viktig 

Något/lite viktigt 

Oviktig 

Vet ej 

6. Känner du oro inför åtgärden?  

→ Om ja, vad är du orolig för? 

Ja 

Nej 

7. Tycker du att du har en möjlighet att påverka utförandet av åtgärden?  

→ Om ja: på vilket/vilka sätt? 

→ Om nej: Vill du påverka? På vilket sätt? 

Ja 

Nej 

8. Hur tycker du att du blir bemött av Länsstyrelsen angående åtgärden? 

Motivera gärna. 

Mycket bra 

Bra 
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Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej/ingen kontakt 

9. Har du fått information om åtgärden? 

Ja. → Från vem? Vad? Var den tillräcklig? 

Nej. → Hade du velat? Hur? Från vem? Vad? 

10. Tycker du att Länsstyrelsen borde agera på något annat sätt kring åtgärden? 

Motivera gärna. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

11. Finns det något övrigt du vill tillägga kring åtgärden? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor: Närboende efter åtgärd 
Vattenspegel försvunnen ja (damm)   eller nej (sjötröskel)  ? 

Ålder: __________ 

Kön: Kvinna/Man 

Frågor 

1. Bodde du i närheten av dammen/vattenspegeln före åtgärden gjordes? 

Ja 

Nej 

2. Är ditt boende ett permanent boende eller ett fritidsboende? 

Permanent boende 

Fritidsboende 

Annat, ange vad 

3a. Vad värdesatte du mest med miljön kring dammen före åtgärden? 

3b. Har områdets värde ändrats för dig efter åtgärden? Om ja, berätta vad du 

värdesätter mest nu. 

Ja 

Nej 

4. Vilka anledningar tror du att det finns för att dammen ska åtgärdas? 

5. Vad tycker du om åtgärden som helhet? Motivera gärna.  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

6a. Trodde du före åtgärden att det skulle bli bra eller dåligt? 

Bra 

Dåligt 

6b. Blev utformningen av åtgärden bättre eller sämre än du förväntat dig? 

Förklara gärna. 

Bättre 

Som förväntat 

Sämre 

Vet ej 

7a. Hur viktig är platsens historia för dig?  
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Mycket viktig 

Viktig 

Något/lite viktigt 

Oviktig 

Vet ej 

7b. Kan du fortfarande uppfatta platsens historia efter åtgärden? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

8. Kände du oro inför åtgärden?  

→ Om ja, vad är du orolig för? 

Ja 

Nej 

9. Tycker du att du hade en möjlighet att påverka utförandet av åtgärden?  

→ Om ja: på vilket/vilka sätt? 

→ Om nej: Vill du påverka? På vilket sätt? 

Ja 

Nej 

10. Hur tycker du att du blir bemött av Länsstyrelsen angående åtgärden? 

Motivera gärna. 

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej/ingen kontakt 

11. Har du fått information om åtgärden? 

Ja. → Från vem? Vad? Var den tillräcklig? 

Nej. → Hade du velat? Hur? Från vem? Vad? 

12. Har du fått information om uppföljning eller effekterna av åtgärden? 

Ja. → Från vem? Vad? Var den tillräcklig? 

Nej. → Hade du velat? Hur? Från vem? Vad? 

13. Tycker du att Länsstyrelsen borde ha agerat på något annat sätt kring 

åtgärden? Motivera gärna. 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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11. Finns det något övrigt du vill tillägga kring åtgärden? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor: Huvudman före åtgärd 
Vattenspegel försvunnen ja (damm)   eller nej (sjötröskel)  ? 

Ålder: __________ 

Kön: Kvinna/Man 

Frågor 

1. Varför väljer du att åtgärda dammen? 

2. Vad tycker du om åtgärden som helhet? Motivera gärna.  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

3. Hur upplever du att närboende/omgivningen reagerar på åtgärden? 

Mycket positivt 

Positivt 

Neutralt 

Negativt 

Mycket negativt 

4. Känner du oro inför åtgärden?  

→ Om ja, vad är du orolig för? 

Ja 

Nej 

5. Tycker du att du får vara delaktig i åtgärden?  

→ Om ja: på vilket/vilka sätt? 

→ Om nej: Vill du vara delaktig? På vilket sätt? 

Ja 

Nej 

6. Hur tycker du att du blir bemött av Länsstyrelsen angående åtgärden? 

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej/ingen kontakt 

7. Tycker du att dina synpunkter blir hörda av Länsstyrelsen? Motivera gärna. 
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Ja 

Nej 

Vet ej/ingen kontakt 

8. Tycker du att Länsstyrelsen borde agera på något annat sätt kring åtgärden? 

Motivera gärna. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

9. Finns det något övrigt du vill tillägga kring åtgärden? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor: Huvudman efter åtgärd 
Vattenspegel försvunnen ja (damm)   eller nej (sjötröskel)  ? 

Ålder: __________ 

Kön: Kvinna/Man 

Frågor 

1. Varför valde du att åtgärda dammen? 

2. Vad tycker du om åtgärden som helhet? Motivera gärna.  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

3a. Trodde du före åtgärden att det skulle bli bra eller dåligt? 

Bra 

Dåligt 

3b. Blev utformningen av åtgärden bättre eller sämre än du hade förväntat dig? 

Förklara gärna. 

Bättre 

Som förväntat 

Sämre 

Vet ej 

4. Kan du fortfarande uppfatta platsens historia efter åtgärden? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

5. Hur upplever du att närboende/omgivningen reagerade på åtgärden? 

Mycket positivt 

Positivt 

Neutralt 

Negativt 

Mycket negativt 

6. Kände du oro inför åtgärden?  

→ Om ja, vad var du orolig för? 

Ja 

Nej 
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7. Tycker du att du har fått vara delaktig i åtgärden?  

→ Om ja: på vilket/vilka sätt? 

→ Om nej: Vill du vara delaktig? På vilket sätt? 

Ja 

Nej 

8. Hur tycker du att du blir bemött av Länsstyrelsen angående åtgärden? 

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej/ingen kontakt 

9. Tycker du att dina synpunkter blev hörda av Länsstyrelsen? Motivera gärna. 

Ja 

Nej 

Vet ej/ingen kontakt 

10. Har du fått information om uppföljning eller effekterna av åtgärden? 

Ja. Från vem? Vad? Var den tillräcklig? 

Nej. Hade du velat det? Hur? Från vem? Vad? 

11. Tycker du att Länsstyrelsen borde ha agerat på något annat sätt kring 

åtgärden? Motivera gärna. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

12. Finns det något övrigt du vill tillägga kring åtgärden? 

  


