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Intervjuformulär 

Information om respondenten 

 Namn:

 Befattning:

 Kommun:

 Antal år i nuvarande roll:

 Antar år i branschen:

Kort inledning 

Respondenten får först berätta om sina verksamheter och ansvarsområden, sin kommun och de 

driftsformer den har. 

 Följdfråga: hur länge har ni haft nuvarande driftsform X?

För- och nackdelar med olika driftsformer? 

Hur har driftsform X fungerat? 

 Fördelar med driftsformen?

 Nackdelar med driftsformen?

 Ev. övriga mervärden av driftsform X?

Har ni bytt driftsform inom någon verksamhet/ansvarsområde? 

 Om ja, varför?

 Om ja, hur fungerade övergången?

 Hur går diskussionen hos tjänstemän och politiker, är man nöjd med den/de driftsformer

man har?

Mätbarhet, måluppfyllelse, jämförbarhet och kostnadseffektivitet i verksamheten 

 Vet ni ”vad ni får” (vid entreprenad)?

 Finns mätbarhet och måluppfyllelse sett till resurser/kostnadseffektivitet (vid egen regi)?

 Har man koll på statusen på sina anläggningar? Finns något anläggningsregister?

 Görs enkäter bland medborgarna?

Jour- och beredskap och driftsformer för detta 

 Påverkar behovet av jour/beredskap val av driftsform?

 Finns någon tanke om vilka behov, och vilken beredskap som bör finnas, som man kan tänkas

ha vid extraordinära händelser (maskiner, personal etc.)?

 Vem gör avropet?

 Hur hanteras anmälda klagomål, påverkar behovet av detta val av driftsform?

Underhåll och underhållsskuld 

 Är frågan aktuell hos er? Hur stor är skulden?

 Hur kommuniceras frågan med politiken?
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 Satsar ni tillräckligt på underhåll? 

Beställar-/upphandlarkompetens  

 Har man det i tillräcklig utsträckning? (om nej, vad saknas?) 

o Påverkar detta val av driftsform?  

o Har ni tillräckligt stöd i dessa frågor? 

o Känner ni till och använder er av olika (standard-) avtalsformer (AB/ABT/ABFF) för 

drift och underhåll? (om ja, är dessa till hjälp)?  

Hur påverkar era förutsättningar val av driftsform? 

 Ex. geografi, befolkning och befolkningstillväxt (positiv eller negativ), konkurrenssituation i 

närområdet (finns tillräckligt många utförare/entreprenörer)? 

 Kostnader (och driftsform) i etableringsfasen jämfört med ”vanlig” DoU. Skiljer det sig? 
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