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1 Bilaga 1 – enkät 

 
 

De fem primära kategorierna som analysen utgår ifrån är 1. Affärs- och 

branschutveckling, 2. Besparingar, 3. Sysselsättning, 4. Hälsa och välmående och 

5. Jämställdhet, jämlikhet och integration. Vi samlar också in data kring lokalt 6. 

kapacitetsbyggande och 7. deltagande. Frågor angående kategori 5 kommer att 

ställas under andra kategorier och handlar om hur eventuella effekter av projektet 

fördelat sig inom olika grupper av befolkningen.  

 

FÖR ENKÄTEN 

• Enkäten följer kategorierna ovan  

• Vi skiljer i enkäten på frågor som redan idag har kunnat vis-

ats/värderats/mätts, och på effekter som är sannolika att inträffa i 

framtiden. Dessa frågor ingår eftersom vi tror att många effekter kan 

förväntas av projektens genomförda åtgärder, men att de i dagsläget inte 

gått att genomföra eller värdera än.  

• De flesta frågor består av ett flerhandsval (kryssfrågor) tillsammans med 

utrymme för fritext. Det finns exempel som hör till frågorna, för att 

förtydliga vilka effekter som efterfrågas. Men vi vill gärna att ni motiverar 

era svar i text för att ytterligare förstå vilka effekter ni beskriver.  

• Fyll endast i ett kryss för flervalsfrågorna.  

1. AFFÄRS- OCH BRANSCHUTVECKLING 

I vilken grad har delprojektet redan idag lett till affärs- eller branschutveckling? 

Det kan handla om att en ny teknisk lösning har kunnat testats som lett till 

branschutveckling, att nya rekreationsplatser eller förbättrad tillgänglighet skapat 

möjligheter för verksamheter inom turism, eller att nya samverkansformer testats 

som lett till nya affärsområden.   
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☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej 

 

Kommentera gärna ditt svar: 

 

I vilken grad har delprojektet inneburit en ökad möjlighet för profilering och 

marknadsföring för de involverade parterna? Det kan till exempel handla om 

marknadsföring av en viss plats eller område som har nya kvaliteter, eller att 

aktörer kan använda projektets resultat för att tydliggöra sitt miljöarbete i sin 

kommunikation med omvärlden. Gäller både privata, ideella och offentliga 

aktörer. 

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar: 

 

Hur sannolikt är det att projektet innebär ökade möjligheter för affärs- och 

branschutveckling eller marknadsföring och profilering i framtiden?  

☐Inte sannolikt 

☐Ganska sannolikt 

☐Mycket sannolikt 

☐Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

 

Har det inom delprojektet gjorts några utvärderingar, mätningar, värderingar eller 

uppskattningar kring effekter på bransch- och affärsutveckling?  

☐Nej  ☐Ja 

Om ja, bifoga/länka gärna rapport/underlag eller be oss kontakta er:   
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2. BESPARINGAR OCH ÖKAD EKONOMISK MOTSTÅNDSKRAFT 

I vilken grad uppskattar ni att delprojektet kommer att leda till besparingar eller 

minskad risk för utgifter i framtiden? Det kan till exempel handla om 

ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering eller minskade översvämningsrisker i 

framtiden. Det kan också handla om ny kunskap eller arbetssätt som lett till 

besparingar i framtiden för liknande satsningar.  

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

Har det inom delprojektet gjorts några utvärderingar, mätningar, värderingar eller 

uppskattningar kring effekter på besparingar och ökad ekonomisk motståndskraft?  

☐Nej  ☐Ja 

Om ja, bifoga/länka gärna rapport/underlag eller be oss kontakta er:   

 

3. SYSSELSÄTTNING 

Har projektet erbjudit praktikplatser/praktikanter?  

☐Ja ☐Nej  

 

I vilken grad har projektets totala sysselsättning (anställda, konsulter, 

entreprenörer samt praktikplatser) lett till jämställdhet, jämlikhet och integration? 

Till exempel genom att projektet haft en uttalad strategi för sysselsättning av 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, unga, utlandsfödda, kvinnor i 

mansdominerade yrken, osv.  

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej/ej relevant 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

Hur sannolikt är det att projektet kommer att leda till en ökad sysselsättning och 

ett ökat värde för arbetsmarknaden i framtiden? Det kan till exempel handla om 

att personer fått goda referenser eller lärdomar från att arbeta eller praktisera inom 

projektet, eller att nya arbetstillfällen uppstått som en följd av projektets 

genomförande och resultat.    

☐Inte sannolikt 

☐Ganska sannolikt  

☐Mycket sannolikt               

☐Vet ej            
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 Kommentera gärna ditt svar:   

 

Har det inom delprojektet gjorts några utvärderingar, mätningar, värderingar eller 

uppskattningar kring effekter på sysselsättning?  

☐Nej  ☐Ja 

Om ja, bifoga/länka gärna rapport/underlag eller be oss kontakta er:   

 

4. HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

I vilken grad har projektets åtgärder skapat nya, eller förbättrat kvaliteten, i 

miljöer som stärkt rekreativa värden? Frågan gäller både närmiljöer och miljöer 

som t ex ligger nedströms och kan påverkas positivt.   

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej/ej relevant 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

I vilken grad har projektets åtgärder förbättrat tillgänglighet till rekreativa miljöer, 

genom t ex nya gång- och cykelvägar, tydligare skyltning, broar som minskar 

barriärer, alternativt arbetsvägar som kan användas permanent?  

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej/ej relevant 

Ge konkreta exempel: 

 

För vilka grupper har rekreationsvärden och/eller tillgängligheten till rekreativa 

värden stärkts?  

Definiera gärna här (det kan handla om rullstolsburna, äldre, barn, 

närboende, etc):   

 

Har det inom delprojektet gjorts några utvärderingar, mätningar, värderingar eller 

uppskattningar kring effekter på rekreativa värden, besöksnäring, eller liknande?   

☐Nej  ☐Ja 

Om ja, bifoga/länka gärna rapport/underlag eller be oss kontakta er:   
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5. LOKALT KAPACITETSBYGGANDE 

I vilken grad har projektets lett till ökad lokal samverkan mellan olika 

målgrupper, aktörer eller föreningar? Det kan handla både om stärkt samverkan 

mellan aktörer som normalt samverkar i viss grad, eller om ny samverkan mellan 

aktörer som tidigare inte samverkat.  

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej/ej relevant 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

 

Har projektet lett till någon formell eller bestående samverkan, såsom vattenråd, 

arbetsgrupper eller liknande?  

☐Ja  

☐Nej  

Om ja, vilka? 

 

Hur sannolikt är det att projektet har lett till ökad förtroende mellan aktörer? Om 

du tror det är sannolikt, beskriv mellan vilka aktörer i rutan nedan.    

☐Inte sannolikt 

☐Ganska sannolikt  

☐Mycket sannolikt 

☐Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar:   

 

 

6. DELTAGANDE FRÅN HUVUDSAKLIGA MÅLGRUPPER 

I vilken grad har projektets nått sina huvudsakliga målgrupper? Det kan handla 

om lantbrukare, allmänhet, båtägare, hästägare, fritidsfiskare, etc. som är centrala 

för att projektets syften ska uppfyllas.  

☐Inte alls 

☐Till viss del 

☐Till ganska stor del 

☐Till mycket stor del 

☐Vet ej/ej relevant 

Motivera gärna med några rader och beskriv vilka grupper som är 

huvudsakliga målgrupper:  
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