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2015-14, Slutrapport Teknikprogrammet 2011–2014, Anna Thomasson, Mattias Haraldsson 
(20150918) 
Rapporten består av avrapportering av Teknikprogrammet med en redogörelse för aktiviteter och 
projekt som genomförts inom ramen för programmet. 

2015-08, Att arbeta i samverkan – erfarenheter från partneringprojekt i Roslagen och Sundsvall, Elin 
Smith, Högskolan Kristianstad och Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet 
(20150604) 
Syftet med den här studien är att följa upp och ta till vara på kunskapen kring att driva VA-projekt i 
partneringform. Rapporten studerar användandet av partnering som som form i två stora 
omvandlingsprojekt ett i Sundsvall och ett i Svinninge i Roslagen. Rapporten visar att partnering som 
form för samverkan mellan privata och offentliga aktörer skapar bra förutsättningar för fokus på 
problemlösning och gemensamt ansvar för projektet och en relation som vilar på förtroende parterna 
emellan. Partnering är därför ett bra alternativ till traditionell upphandling för stora projekt vars 
förutsättningar i förväg är svåra att beräkna. Formen visar sig även ha positiva effekter på 
kunskapsutveckling inom organisationerna. 

2014-14, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten – fallstudier av Vombsjön och Mälaren, Anna 
Löfmarck, Mats Svensson (20140627) 
Rapporten beskriver en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten 
rent vatten. Modellen visar det ekonomiska värdet av producerade nyttor kring två svenska 
vattensystem och den ekonomiska situationen för olika aktörer i systemet. Modellen kan tjäna som ett 
nytt sätt att bedöma konsekvenser av olika strategival samt skapa en styrning mot uthållig hållbarhet 
för svenskt vatten. 

2014-13, Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA – hållbarhetsanalyser och 
samhällsekonomiska bedömningar, Karin Carlsson, Erik Kärrman (20140611) 
I denna rapport beskrivs och jämförs två metoder: hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys, 
vilka används för att ta fram beslutsunderlag i komplexa beslutssituationer. Slutsatsen är att 
hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys kompletterar varandra. Inför ett stort 
investeringsbeslut är det värdefullt, och det är vår rekommendation, att båda metoderna används. 

2013-21, Särredovisning inom VA-branschen, Mattias Haraldsson, Doktorand, Ekonomihögskolan i 
Lund 
Slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i va-lagen har påverkat praxis för särredovisning. En 
stor andel av huvudmännen upprättar en särredovisning. Implementeringen får betraktas som 
bristfällig då avvikelserna från hur redovisningen borde upprättas är stor. 
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