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Förord

Den här rapporten utgör en redovisning av forskningsprogrammet ”Utveck-
ling av lokal infrastruktur för ett hållbart samhälle och hållbara städer”, 
allmänt kallat Teknikprogrammet. Aktiva inom Teknikprogrammet har 
forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet varit. Programmet har möjliggjort forskning kring management 
frågor inom två branscher, VA-branschen och avfallsbranschen samt inne-
burit möjligheter för forskare vid Ekonomihögskolan att meritera sig. Där-
för vill författarna av denna rapport rikta ett stort tack till Svenskt Vatten 
Utveckling, Avfall Sverige och PWC för de forskningsmedel som getts inom 
ramen för detta program och som möjliggjort den forskning som presente-
ras i denna rapport. 

3



4



Innehåll

Förord ............................................................................................... 3

Sammanfattning ................................................................................ 6

Summary ........................................................................................... 7

1 Beskrivning av programmet och dess inriktning ........................ 8

2 Projekt och forskningsresultat .................................................. 10
2.1  Spridning av projektens resultat ....................................................11

3 Utbildning ................................................................................ 13

4 Externa samarbeten ................................................................. 14

5 Finansiering och personella resurser ........................................ 15
5.1  Finansiell ram ..................................................................................15

5.2  Aktiva forskare under programperioden  ......................................15

6 Erfarenheter och slutsatser av Teknikprogrammet ................... 17

Bilaga 1: Förteckning över publicerade rapporter .......................... 18

Bilaga 2: Förteckning över artiklar i Branschtidningar .................... 19

Bilaga 3: Förteckning över seminarier och föredrag ....................... 21

Bilaga 4: Förteckning över vetenskapliga artiklar ........................... 23

Bilaga 5: Förteckning över vetenskapliga konferenser ................... 25

Bilaga 6: Övriga publikationer ........................................................ 27

5



Sammanfattning

Det här är en rapport var syfte är att avrapportera ett forskningsprogram 
finansierat av Svenskt Vatten. Programmet har löpt mellan åren 2011–2014. 
Rapportens består av en redogörelse för de olika aktiviteter som genomförts 
inom ramen för programmet. Syftet med Teknikprogrammet har varit att 
inom VA-och avfallsbranschen studera frågor kring temat ”Utveckling av 
lokal infrastruktur för ett hållbart samhälle och hållbara städer” inom ramen 
för ämnet management. Mer specifikt har forskare som arbetat inom pro-
grammet fokuserat på följande tre forskningsområden:
• Strategi- och branschstruktur inom lokalsamhällets infrasystem
• Infrasystemens organisationsutveckling
• Infrasystemens styrsystem och lärande

Inom ramen för dessa tre forskningsområden har sammanlagt åtta olika 
forskningsprojekt genomförts.

I rapporten redogörs mer specifikt för hur resultaten av de åtta pro-
jekten har spridits inom VA-branschen samt inom forskarsamhället samt 
övriga aktiviteter i form av utbildningsinsatser, seminarier och föredrag och 
externa samarbeten som forskare inom ramen för programmet engagerat 
sig i. En mer detaljerad redogörelse för publikationer och aktiviteter ges i 
bilagor till rapporten. 
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Summary

The purpose with this report is to account for activities conducted within 
a research program financed by The Swedish Water and Wastewater Asso-
ciation. The research program has been running between the years 2011–
2014. The report consists of an account of the activities conducted during 
the duration of the program. The purpose with the research program has 
been to within the sectors of water and waste water as well as waste manage-
ment, conduct research within the field of management. More specifically, 
focus has been on the theme “The development of local infrastructure for a 
sustainable society and sustainable urban development” with the following 
three sub-areas:
• Strategy and industry structure within local infrastructural systems
• Organizational development within local infrastructural systems
• Control management and learning within local infrastructural systems

In total eight different research projects have been conducted divided on the 
three sub-areas. 

A more detailed account for the result of the eight research projects are 
conducted in this report a long with a description of how the results of the 
projects have been spread within the sectors as well as the research commu-
nity. Other activities like teaching, seminars, public speeches and network-
ing conducted within the realm of the program is also accounted for in the 
report. A detailed list of publication and activities are provided in the report 
appendix.
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1 Beskrivning av programmet  
och dess inriktning

1991 initierades samarbetet mellan Institutet för ekonomisk forskning vid 
Lunds universitet och olika ”branschorganisationer” inom infrastrukturom-
rådet i syfte att bygga upp en forskarmiljö runt skärningspunkten mellan 
aktörer inom infrasystem och företagsekonomi. Avsikten var att etablera 
en forskarmiljö som har intresse, kapacitet och kompetens att löpande följa 
utveckla och utvärdera aktörernas strategi, organisation och styrning. 

Satsningen på att skapa en forskarmiljö med kompetens inom ovan 
nämnda områden har sedan 1991 fortsatt, vilket resulterat i att en stark 
forskningsmiljö inom området strategi, organisation och styrning av tek-
niska försörjningssystem växt fram vid Ekonomihögskolan i Lund. 

I mitten av 2000-talet utvärderades programmet av finansiärerna och 
bedömdes vid den utvärderingen vara en god forskarmiljö som skapar värde 
för branscherna. I samband med utvärderingen gjordes även bedömningen 
att behovet av forskning inom tekniska försörjningsystem förväntades vara 
minst lika stort i framtiden som det varit under 1990-talet och början av 
2000-talet. I linje med denna bedömning genomfördes en programperiod 
2007–2009 samt den innevarande programperioden mellan 2011–2013 
som senare förlängdes till att även omfatta 20104. 

Programmets syfte är och har varit sedan programstarten 1991 att vara 
brett och gränsöverskridande mellan olika delar av teknisk infrastruktur. 
Det innebär att forskningen som bedrivs inom ramen för programmet 
ytterst syftar till att lyfta fram och belysa frågeställningar som har relevans 
för infrastrukturen i samhället. De forskningsresultat som redovisas inom 
ramen för programmet ska därför inte bara bedömas utifrån dess specifika 
relevans för enskilda sektorer som VA eller avfallshantering, utan utifrån sin 
betydelse för kommunal infrastruktur som helhet. 

Finansieringen av ”Teknikprogrammet” beskrivs bäst som ett stöd till att 
långsiktigt bygga upp och vidmakthålla en forskningsmiljö vid Ekonomi-
högskolan, Lunds universitet. Detta torde ha genomförts med viss framgång 
då programmet funnits sedan början av 1990-talet. Med detta sagt kan vi 
dock konstatera att antalet projekt som huvudsakligen riktas mot en specifik 
sektor relativt väl följer de olika finansiärernas ekonomiska insats. 

Eftersom det är en finansiering av en forskningsmiljö har det funnits 
en ramstyrgrupp med representanter från finansiärerna som löpande har 
prioriterat projekt, detta för att säkerställa inriktning och relevans av forsk-
ningen i förhållande till finansiärernas verksamheter. Nytt för denna senast 
genomförda programperiod är att revisionsbyrån PwC gick in som finansiär 
och deltog i ramstyrgruppen (därav vissa projekt, rapporter och artiklar med 
ett revisionsperspektiv). 

I den forskningsansökan (FoU om Utveckling av lokal infrastruktur för 
ett hållbart samhälle och hållbara städer) som låg till grund för den inne-
varande programperioden som avrapporteras i denna rapport, föreslogs ett 
fokus på tre forskningsområden: 
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• Strategi- och branschstruktur inom lokalsamhällets infrasystem
• Infrasystemens organisationsutveckling
• Infrasystemens styrsystem och lärande 

Logiken är att verksamheters branschförutsättningar påverkar val av stra-
tegi. Val av strategi påverkar i sin tur val av organisation som i sin tur påver-
kar val av styrsystem. I rapportens andra kapitel görs en presentation av de 
tre områdena samt vilka projekt som bedrivits inom respektive område. I 
rapportens tredje kapitel redovisas på vilket sätt programmet har förts in i 
undervisningen vid Ekonomihögskolan i Lund.

I rapportens fjärde kapitel ges en beskrivning av på vilket sätt resultatet 
från projekten och programperioden har spridits till såväl aktörer inom bran-
schen som till forskarsamhället. Utöver det ges en redogörelse för externa 
kontakter som knutits och fora inom vilka programmet representerats. 

I rapportens femte kapitel redovisas de finansiella medel som stått pro-
grammet till förfogande samt i övergripande drag hur de använts. 

I rapportens sjätte kapitel beskrivs erfarenheter och lärdomar från den här 
avrapporterade programperioden. 
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2 Projekt och forskningsresultat

Som nämndes i inledningen har den innevarande programperioden omfat-
tat tre olika huvudområden, vilka är:
• Strategi- och branschstruktur inom lokalsamhällets infrasystem
• Infrasystemens organisationsutveckling
• Infrasystemens styrsystem och lärande 

Inom ramen för dessa teman har nedan angivna projekt genomförts: 
• Befolkningsförändringar: Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna 

i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? SVU-rapport C 
LU nr 202. Stockholm: Svenskt Vatten. 

• Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker, Svenskt Vat-
ten Utveckling. SVU-rapport nr 2013-19, Svenskt Vatten, Stockholm.

• Partneringprojekt inom VA: Studie av två partneringprojekt; Svinninge-
projektet som inkluderar Roslagsvatten, Österåkers kommun, NCC, och 
Sundsvallsprojektet som inkluderar MittSverige Vatten, Sundsvalls kom-
mun och Skanska. 

• Särredovisning inom VA-branschen. Svenskt Vatten Utveckling. SVU-
rapport nr 2013–21, Svenskt Vatten, Stockholm.

• Revisionskostnader inom kommunal sektor. Studie antagen till: The 
37:th Annual Congress of the European Accounting Association, Maj 
2014 

• Redovisningspraxis inom den kommunala avfallsbranschen (enkätstu-
die). Projektet är genomfört och vetenskaplig artikel är antagen till kon-
ferens i University of Birmingham, 30 mars - 1 april 2015 som arrangeras 
av International Research Society for Public Management (IRSPM) 

Ett projekt återstår för genomförande 2014 (beslut av ramstyrgrupp, 2013-
02-27):
• Finansiell rapportering inom VA-sektorn (fallstudier) – rapport kommer 

att vara klar 2015.

Efter att ovan projekt har genomförts så har sju huvudprojekt genomförts 
under programperioden. Av dessa sju projekt har fem direkt bäring på vat-
ten- och avloppsbranschen. I mycket nära anslutning till programmet har 
också följande projekt genomförts:
• Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsfor-

mer inom den svenska VA-sektorn. SVU-rapport 2013-13. Stockholm: 
Svenskt Vatten. 

På det strategiska planet berör studien om befolkningsförändringars effek-
ter på VA och Renhållningsverksamheten intressanta utmaningar. Vidare är 
hur aktörerna inom biogassfären prissätter sina produkter också av strategisk 
betydelse. Avseende det organisatoriska området är studien av partnering i 
tiden och viktig, där också projektet om organisering för ökad uthållighet 
kompletterar programmet väl. 

När det gäller styrning och redovisning har ett projekt behandlat särredo-
visning inom VA och en annan särredovisning inom avfallsbranschen. Då 
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revisionsbyrån PwC kom in som delfinansiärer i programmet har också ett 
projekt som handlar om revisionskostnader och resurser inom kommuner 
genomförts. 

Avseende studien av partnering har syftet med denna varit att följa part-
nering projektet från dess början till dess slut. I såväl Sundsvall som Svin-
ninge avslutades projekt under 2014. Slutrapporten publicerades i Svenskt 
Vattens Utvecklings rapportserie under våren 2015 med titeln ” Att arbeta 
i samverkan – erfarenheter från partneringprojekt i Roslagen och Sunds-
val”. Utöver rapporten presenterades resultaten från projektet i en artikel i 
Svenskt Vattens tidning också den publicerades under våren 2015. 

Sammantaget har det bedrivits projekt inom de tre områden som pro-
grammet omfattat. 

2.1  Spridning av projektens resultat

Resultat från de genomförda projekten har spridits till Svenskt Vattens 
medlemmar genom forskarrapporter och artiklar i branschtidningar samt 
seminarier/utbildningsinsatser och föredrag som forskare från forsknings-
programmet deltagit i. Hur resultaten från ett visst projekt ska spridas har 
diskuterats med ramstyrgruppen och beslut om typ av publikation och even-
tuella seminarier har fattats i samråd med denna grupp. Utöver spridning av 
resultat inom branschen och till Svenskt Vattens medlemmar har forskare 
inom programmet även spridit resultaten genom deltagande i vetenskapliga 
konferenser och via publikationer i internationella journaler. 

Nedan följer en mer detaljerad redogörelse av hur resultaten från de ovan 
beskrivna projekten genomförts. Det bör beaktas att dessa utgick från en 
ram på 3 mkr per år jämfört med 1 mkr per år som har blivit realiteten 
under perioden. 

Utfallet har varit 10 mer praktikerorienterade rapporter, varav tre SVU 
rapporter (för en samlad förteckning se bilaga 1). Utöver rapporter har fors-
karna i programmet skrivit ett tjugotal antal artiklar i branschtidningar, 
vilka dessa är sammanfattas i bilaga 2. 

Forskare inom ramen för programmet har medverkat vid ett antal olika 
seminarier och kursaktiviteter (se bilaga 3). Till exempel har Anna Tho-
masson och Mattias Haraldsson medverkat på vattenstämman och där pre-
senterat resultat från aktuell forskning (2013 och 2014). Anna Thomasson 
har även deltagit på konferenser i såväl Helsingfors som i Köpenhamn för 
programmets räkning och presenterat forskningsresultat för aktörer inom 
branschen. Mattias Haraldsson har deltagit på seminarier på Svenskt Vatten 
i oktober och november 2014 samt vid en träff i Göteborgsregionen i febru-
ari 2014. Utöver detta har Mattias också anlitats av Kommunalekonomisk 
förening (KEF) för att föreläsa om särredovisning vid två tillfällen. Rappor-
ter som skrivits inom ramen för olika projekt har löpande under program-
perioden publicerats på programmets hemsida: www.teknikprogrammet.se.

När det gäller spridning av resultaten till forskarsamhället har fler än tio 
stycken artiklar i internationella journaler publicerats under programperio-
den (se bilaga 4) och ett flertal presentationer på vetenskapliga konferenser 
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(se bilaga 5). Övriga publikationer i form av böcker och bokkapitel finns 
förtecknade i bilaga 6.

Utöver ovan nämnda utfall har arbete genomförts avseende att skriva 
ansökningar för att utöka programmets finansiella ram. Som ett led i detta 
arbete skrevs bl. a. en ansökan inom området biogas. Denna satsning visade 
sig emellertid inte ha någon effekt då ansökan inte resulterade i forsknings-
pengar. 

Under programmets period har en av forskarna blivit professor, Torbjörn 
Tagesson. 
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3 Utbildning

I samband med genomförandet av biogasprojektet gjordes det en riktad 
utlysning till studenter som var intresserade av att skriva uppsats inom detta 
tema. Resultatet blev två stycken uppsatser inom området. Varav den ena 
med titeln ”Investeringsbeslut i nyetablerade branscher” skriven av Fiona 
Kotzurek, Besa Muji och Ola Nordahl, bedömdes vara av stort intresse för 
branschen. Studenterna bjöds därför in till ramstyrgruppen för att presen-
tera sina resultat. En av studenterna arbetade sedan vidare med biogaspro-
jektet som projektassistent över en sommar. Detta arbete resulterade i en 
SVU rapport. 

Utöver insatser inom ramen för grundutbildningen har programmet 
också haft doktorander. Under programperioden har två personer som varit 
aktiva i programmets olika projekt disputerat (Jonas Fjertorp, 2011 och 
Elin Smith, 2012). En doktorand bedöms kunna färdigställa en doktorsexa-
men baserat på de studier som gjorts inom ramen för programmet och kom-
mer framöver att övergå till statlig finansiering det sista året, 2015 (Mattias 
Haraldsson). 
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4 Externa samarbeten

Utöver att sprida forskningsresultaten i olika publikationer, delta i semina-
rier och i utbildning har forskare inom ramen för programmet arbetat med 
att sprida kunskap om programmet och dess forskning i olika nätverk, dels 
inom Lunds universitet, dels internationellt.

När det gäller nätverk inom Lunds universitet är det framförallt två som 
är aktuella. Den ena är Urban Arena som är ett nätverk som samlar forskare 
från olika discipliner som har det gemensamt att de arbetar med forskning 
kring hållbar urban utveckling. Bl.a. anordnar nätverket seminarium och 
utbildningar som samlar såväl forskare som praktiker. I samband med ett 
sådant seminarium som anordnades i april 2014 presenterade Anna Tho-
masson resultat från forskning som gjorts inom ramen för programmet. 
Anna Thomasson sitter även med i styrgruppen för nätverket Urban Arena. 

Vid Lunds universitet finns det även ett nätverk som kallas för Vattenpor-
talen. Detta nätverks hemsida samlar forskare som arbetar med forsknings-
projekt inom området vatten och avlopp. Forskare från Teknikprogrammet 
finns representerade i detta nätverk och på deras hemsida (se gärna http://
www.water.lu.se/). 

Med anknytning till Lunds universitet har ett nationellt forskningscenter 
för kollektivtrafik bildats i Lund, K2. Inom ramen för detta forskningscen-
ter ska forskning kring kollektivtrafikens roll i samhället bedrivas. Detta 
har visserligen inte direkt koppling till VA-sektorn, men är relevant utifrån 
ett bredare perspektiv då det omfattar frågor kring hållbar stadsutveckling. 
Anna Thomasson är med i en av forskargrupperna vid K2. 

Forskare från programmet är även med i internationella nätverk varav 
Ciriec är det främsta. Ciriec är ett internationellt nätverk som samlar fors-
kare från olika länder som har det gemensamt att de studerar tekniska för-
sörjningssystem. Anna Thomasson är med i detta nätverk och har även 
varit aktiv i författandet av rapporter med fokus på VA-sektorn och då med 
ansvar för att beskriva svensk VA-sektor. 
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5 Finansiering och  
personella resurser

5.1  Finansiell ram

I tabell 5.1 nedan ges en sammanställning av vilka som varit med och finan-
sierat programmet under perioden 2011–2014 samt hur stor andel av pro-
grammets totala budget respektive finansiär bidragit med. 

Tabell 5.1  Sammanställning finansiering och finansiärer 

 Finansiering per finansiär Andel finansiering 

Svenskt Vatten 1 700 000 38 %

Avfall Sverige 1 000 000 23 %

PWC 850 000 19 %

Ekonomihögskolan (Lön) 890 000 20 %

Summa finansiering 4 440 000 100 %

Från och med avslutandet av Teknikprogrammet finansieras Mattias 
Haraldsson av Ekonomihögskolan i Lund under ett år för att avsluta sina 
doktorandstudier och ta sin examen, en examen som helt bygger på studier 
genomförda inom ramen för programmet. Ekonomiskt motsvarar detta åta-
gande ca 650 tkr. 

I programidén målsattes att det även skulle sökas pengar från andra finan-
siärer. Detta gjordes under programperioden (Formas, Energimyndigheten, 
Svensk Fjärrvärme) utan framgång.

De finansiella medlen som funnits tillgängliga under programperioden 
har framförallt gått till att bekosta löner för forskare och doktorander inom 
programmet. Följande personer har uppburit lön från programmet:
• Torbjörn Tagesson, professor
• Veronica Blank, doktorand
• Jonas Fjertorp, doktorand/lektor 
• Mattias Haraldsson, doktorand
• Elin Smith, lektor
• Ola Nordahl, forskarassistent.

Utöver löner har kostnader för resor inom ramen för respektive projekt 
finansierats av programmedlen samt kostnader för språkgranskning av 
publikationer (framförallt avhandlingar och internationella publikationer). 

5.2  Aktiva forskare under programperioden 

• Torbjörn Tagesson, Professor, numera Linköpings universitet
• Anna Thomasson, Ekonomie doktor, Ekonomihögskolan,  

Lunds Universitet 
• Jonas Fjertorp, Ekonomie doktor, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
• Mattias Haraldsson, konsult PwC och doktorand, Ekonomihögskolan, 

Lunds Universitet 
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• Stefan Yard, Professor, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
• Elin Smith, lektor, Högskolan Kristianstad (föräldraledig) 

Torbjörn och Anna har varit programansvariga. Utöver ovan nämnda perso-
nalresurser har Svenskt Vattens medlemmar har indirekt bidragit i program-
met då de utgjort studieobjekt för de olika forskningsprojekten. 
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6 Erfarenheter och slutsatser  
av Teknikprogrammet

Sammantaget har de olika satsningarna inom ramen för programmet (sedan 
1990-talet) resulterat i 8 ekonomie doktorer (varav 2 den senaste program-
perioden), två docenter samt två professorer (varav en den senaste pro-
gramperioden) och en aktiv doktorand som beräknas kunna fullfölja sin 
doktorsexamen baserat på den forskning som bedrivits inom den senaste 
programperioden. Utöver detta ett flertal rapporter, artiklar och föredrag. 
Forskare som har varit och är aktiva inom programmet är av många av 
Svenskt Vattens medlemmar kända och också ofta anlitade av kommuner 
och branschorganisationer för att hålla föredrag och göra projekt av olika 
slag. 

Vissa av medarbetarna har gått vidare till tjänster vid andra lärosäten eller 
arbetsplatser (vilket inneburit att kompetensen fått spridning även utanför 
Lund) andra är för närvarande föräldralediga. Vidare lämnade en finansiär, 
Avfall Sverige, programmet under innevarande period. Sammantaget inne-
bär detta att det för närvarande inte finns underlag för en ny stor program-
satsning. 

Vår förhoppning är att den forskningsmiljö som idag finns etablerad vid 
Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet även fortsättnings-
vis skall kunna bidra till branschen. Samarbetet mellan forskare vid Eko-
nomihögskolan i Lund och Svenskt Vatten bedöms som god och utbytet har 
och är fortfarande stort och programansvarigas förhoppning är därför att 
tillsammans med Svenskt Vatten hitta nya former för forskningssamverkan. 
Ett exempel på denna ambition från vår sida är att det finns två inskick-
ade ansökningar till Svenskt Vatten om medel för att driva ett projekt som 
handlar om redovisning av VA-verksamheternas materiella anläggningstill-
gångar (ledningar och VA-verk) samt ett med fokus på förutsättningar och 
villkor för att driva VA i egen förvaltning. Utöver det planeras en större mer 
omfattande projektansökan att lämnas in till svenskt Vatten i februari 2015. 
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Nationella kommunforsknings- 
programmets ERFA-rapport-
serie, nr.5
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aktörer och resurser. Fjertorp, J., Mattisson, O.  
& Thomasson, A.

Nationella kommunforsknings- 
programmets rapportserie,  
nr 16.

Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer – vilken 
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