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Jag har haft förmånen att under ca 10 år följa det arbete som pågår vid Ekonomi-
högskolan i Lund inom ramen för ”FoU om de kommunala tekniska kontorens 
ekonomi, organisation och administration”. Jag tycker detta har varit mycket 
intressant och lett till intressanta diskussioner i styrgruppen. Det har känts bra 
att diskutera tekniska kommunala verksamheter med en blandning av tekniker 
och ekonomer. 

Miljön i Lund har varit lyckosam och producerat ett stort antal rapporter varav 
många har stort intresse för VA-Sverige. Vi har ofta konstaterat att verksamheten 
i Lund tyvärr är lite anonym och dåligt känt i svenska kommuner. För att i någon 
mån råda bot på detta har denna publikation skapats. Min förhoppning är att 
den kan medverka till att väcka aptiten så att fler kan ta del av den kunskap som 
kommer fram inom detta forskningsprogram. 

Sundbyberg i januari 2004

Anders Lingsten 

Förord
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Vid Ekonomihögskolan i Lund har det sedan början av 1990-talet bedrivits 
forskning kring organisation och styrning av de tekniska kontoren i Sveriges 
kommuner. Forskningen har genomförts inom ramen för två programsatsningar:
• FoU om de tekniska kontorens ekonomi, organisation och administration
• Infrastruktur för tillväxt

För att göra resultatet av denna omfattande och mycket intressanta forskning 
mera tillgängligt för Svenskt Vattens medlemmar har denna rapport upprättats. 
I rapporten ges en kort resumé över denna forskningsverksamhet som under hela 
dess existens stötts av Svenskt Vatten.

I rapporten finns också en förteckning över alla publikationer som utgivits med 
de som har speciellt intresse för vatten- och avloppsverken utmärkta. 

De rapporter med speciellt intresse för VA-verken som utgivits under de senaste 
tre åren sammanfattas.  Dessa behandlar följande områden med nyheter angivna 
inom parentes:

Ränta, internränta: Rapport 138 (Internräntan varierar kraftigt)
Utländska erfarenheter: Rapport 136, 135, 129, 126 (Privat-offentligt, uthåll-

ighet, Phoenix)
Redovisning av VA-verkens kostnader: Rapport 138, 124, 117, 116, 109 (Olika 

redovisningssystem försvårar jämförelser)
Regional samverkan: Rapport 108, 107 (Många kommuner samverkar)
Organisation: Rapport 129, 107 (Nuvarande organisationsstruktur av teknisk 

verksamhet i  Sveriges kommuner)
Kompetensförsörjning: 103 (Svår generationsväxling kommer)

För vidare information om gruppens verksamhet samt beställning av skrifter 
hänvisas till www.lri.lu.se/tekprog.

Sammanfattning
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Rapporten är en sammanfattning av rapport 123: 
”Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom 
svenska VA-verksamheter”. Denna sammanfattning 
har publicerats i Svenskt Vatten nr. 4, 2003. Rapport 
123 har utgivits som VA-Forsk rapport 2003-37 och 
finns att hämta på www.svensktvatten.se.

Författaren Stefan Yard konstaterar att använd 
ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska 
VA-verk under 2002 kan variera mellan 4 och 9 %. 
Förvånansvärt är det de små kommunerna som har 
de lägre räntesatserna. Självklart påverkar detta starkt 
kostnaderna samt försvårar vettiga jämförelser mellan 
olika VA-verk. Som ett normalfall kan sägas att 1 % 
i ränteskillnad medför 4 % i kostnadsskillnad. Att 
dessutom avskrivningstiderna varierar mycket medför 
att jämförelser mellan olika verk blir komplicerade. 
De närmaste åren kommer kapitalkostnaderna i en 
normalkommun att minska beroende på lägre real-
räntor för att sedan åter stiga svagt.

Sammanfattningar  
av rapporter med speciellt 
intresse för Svenskt Vattens 
medlemmar

till privata bolag samtidigt som man har föreskrivit 
att vattenbolagen måste ha en viss minsta storlek för 
att uppnå en rationell struktur. F.n. finns endast 15 
vattenbolag som innan lagstiftningen tillkom var 190.

Avloppsreningen drivs separerat från vattenför-
sörjningen. Ansvariga aktörer här är kommunerna, 
District Waterboard och avloppsreningsverken. Här 
finns inte samma storskalighet som inom vattenför-
sörjningen.

Holland är ett intressant exempel på hur vatten-
försörjningen kan organiseras på ett effektivt sätt 
med offentligt ägande. Benchmarking är en viktig 
metod för att jämföra effektivitet. Avloppsreningen 
ligger efter i utvecklingen men utvecklas starkt och 
diskussioner pågår om avloppsreningen skall integr-
eras med vattenförsörjningen. 

Rapporten beskriver, som exempel, erfarenheter 
från kommunerna Rotterdam och Helmond.

Nedan följer korta sammanfattningar av rapporter 
som är utmärkta med fet stil i rapportsammanställ-
ningen som är utgivna under 2000-talet och som 
bedöms ha ett speciellt intresse för svenska VA-verk.

Nr. 138: Det hänger på räntan  
– jämförelser kan bli missvisande (3 s.)

Nr. 136: Vatten på holländskt vis (13 s.) 

Rapporten beskriver hur vatten- och avloppsför-
sörjningen i Holland är organiserad. Vatten i alla 
former är ju oerhört prioriterat i Holland på grund 
av de geografiska förutsättningarna med en stor del 
av landets areal under havsnivå. Holland har genom 
lagstiftning (1975) förbjudet utförsäljning av VA-verk 

Nr. 135: Uthålliga VA-system  
– internationella erfarenheter av 
organisationsformer och drivkrafter  
i en VA-sektor i utveckling (76 s.)

Rapporten beskriver ur ett uthållighetsperspektiv 
VA-verksamheterna i England (Wales), Frankrike, 
Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Författarna 
Anna Thomasson, Ola Mattisson och Ulf Ramberg 
ger en utförlig beskrivning av verksamheterna i resp. 
land som kan ha ett visst intresse för den pågående 
diskussionen i Sverige. De olika länderna uppvisar 
stora skillnader som gör rapporten intressant utifrån 
diskussionen om privat kontra kommunalt huvud-
mannaskap. Bland länderna finns hela skalan från 
helt privatiserat (England) till förbud mot privat-
isering (Nederländerna). Rapporten rankar ländernas 
uthållighet utifrån tre dimensioner: 
• Ekonomi
• Kompetens
• Ekologi

Slutsatsen av denna jämförelse är att Nederländerna 
verkar ha det system som är mest hållbart. Även de 
system som finns i Schweiz och Tyskland verkar vara 
ganska hållbara och sämst verkar systemen i England 
och Frankrike vara ur ett hållbarhetsperspektiv.
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I rapporten ges en bred presentation av varför Phoenix 
fått epitetet ”världens bäst styrda kommun”. Rap-
porten behandlar hela den kommunala verksamheten 
som i USA även innefattar polisverksamhet, lokal-
trafik och flygverksamhet men inte undervisning. 
Studien är resultatet av en studieresa som Hans 
Knutsson, Ola Mattisson, Gert Paulsson, Ulf Ramberg 
och Torbjörn Tagesson gjorde hösten 2002

Det är mycket intressant att ta del av Phoenix 
managementfilosofi som skiljer sig avsevärt från den 
vi är vana vid i Sverige. De stora skillnaderna är 
mindre politisk inblandning, jobbrotation bland 
cheferna, paketeringen av de olika verksamheterna i 
avdelningar samt en påhejad tävlingsverksamhet 
genom alla sorter av utmärkelser och tävlingar samt 
en omfattad benchmarking. 

Rapporten avslutas med ett kapitel om vad svenska 
kommuner kan lära av Phoenix trots de stora skill-
naderna som finns jämfört med svenska förhåll-
anden.

En intressant bild av Phoenix och dess styrning kan 
fås genom en studie av hemsidan: www.phoenix.gov 
och då särskilt ”City Managers Executive Report”.

Rapporten finns publicerad som VA-Forskrapport 
2003-25 och finns att hämta på www.svensktvatten.se.

Författaren Torbjörn Tagesson har studerat om 
harmoniseringen (lika principer) inom redovisningen 
hos svenska VA-företag ökat mellan 1997 och 2002. 
Slutsatsen av studien är att harmoniseringen inom 
branschen ej ökat trots den nya kommunala redo-
visningslagen som infördes 1998. Stora olikheter 
finns för:
• Metoder för kapitalkostnadsberäkning
• Avskrivningstider
• Räntenivå
• Redovisning av reinvesteringar
• Redovisning av anslutningsavgifter

Tagesson har även visat att harmoniseringen inte är 
högre i VA-verksamheter drivna i bolagsform än i 
förvaltningsform.

Nr. 129: På spaning efter kommunal 
utvecklingsförmåga – lärdomar från 
världens bäst styrda kommun (81 s.)

Nr. 126: Vattenbild från Vilda Västern  
och Phoenix vill vara bäst i klassen (5 s.)

Rapporten är en sammanfattning av rapport 129: 
”På spaning efter kommunal utvecklingsförmåga – 
lärdomar från världens bäst styrda kommun” samt 
en fördjupning av VA-verksamheten. Denna samman-
fattning har publicerats i Svenskt Vatten nr. 2 och 
3, 2003.

Författarna Hans Knutsson, Ola Mattisson och 
Ulf Ramberg ger en intressant bild av VA-verksam-
heten i Phoenix, Arizona, USA. Phoenix är på många 
områden ett föredöme så även på VA-området. Staden 
har lägst taxa i USA beroende på framförallt gynn-
samma naturliga förutsättningar och en god ledning. 
Viktiga instrument för att lyckas är god samverkan 
med de anställda genom facken och kontinuerlig 
mätning och jämförelser av nyckeltal. Dessa nyckeltal 
publiceras varje månad på hemsidan: www.phoenix.
gov/MGRREPT under Water Services.

Nr. 124: Harmoniseringen av VA-
branschens kapitalkostnadsredovisning 
(31 s.) 

Nr. 123: Val av ränta vid 
kapitalkostnadsberäkning inom  
svenska VA-verksamheter
Se under Nr. 138 ovan.

Rapporten är ett särtryck av tre artiklar som varit 
publicerade i tidskriften Kommunal ekonomi nr. 2 
och 3, 2002. Artiklarna som skrivits av Pär Falkman 
och Hans Gavin, Ola Eriksson respektive Torbjörn 
Tagesson behandlar kommunal redovisning av fram-
förallt anläggningsavgifter men även reinvesteringar 
i VA-ledningsnät. Av artiklarna framgår klart att 
normgivningen på området är motstridig och god 
redovisningssed saknas beträffande redovisning av 
anläggningsavgifter som intäkt på resultaträkningen 
eller som förutbetald intäkt som redovisas på balans-
räkningen. Beträffande reinvesteringar i avskrivna 
delar av ledningsnätet verkar ekonomerna vara överens 
om att dessa skall räknas som investering och period-
iseras.

Nr. 117: God redovisningssed inom 
kommunal exploatering (4 s.)
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Rapporten är Torbjörn Tagessons doktorsavhandling 
från 2002. I avhandlingen redovisas tre studier av 
redovisningen inom svenska VA-verk:
1. Sambandet mellan kostnader och avgifter inom 

kommunal VA-verksamhet
2. Beräkning och redovisning av kapitalkostnader i 

kommunala VA-verksamheter
3. Förutsättningar för benchmarking inom kom-

munal VA-verksamhet

Studierna visar samtliga, om än med olika infalls-
vinklar, problem avseende kostnadsredovisning och 
kostnadsfördelning. De visar bland annat att de taxor 
som används inom VA-branschen inte på ett relevant 
sätt speglar förorsakade kostnader på abonnentnivå. 
Vidare visas att flera av de mått som används i jäm-
förande syfte inte är relevanta, tillförlitliga och jäm-
förbara. Viktiga orsaker är låg grad av harmonisering 
och olika brister i redovisningen. Flera av de redo-
visningsprinciper som används leder inte till att 
redovisningsmodellen blir robust i så mån att jäm-
förbara kostnadsdata redovisas. Dessutom är flera av 
de uppskattningar och bedömningar som görs ofta 
tveksamma. 

• Internränta
• Gränsdragning mellan investering och underhåll
• Fördelning av indirekta (OH) kostnader

Rapporten kan inte enbart användas vid övergång 
till balansräkningsenhet utan är en bra kontroll att 
redovisningssystemet som tillämpas för VA-verk-
samheten uppfyller de krav som kan ställas från 
lagstiftning och god redovisningssed.

Nr.116: Kostnadsredovisning  
som underlag för benchmarking och 
prissättning – studier av kommunal  
VA-verksamhet (272 s.)

Nr. 110: Redovisning  
och beräkning av kapitalkostnader  
i kommunala VA-verksamheter
Denna rapport utgörs av studie 2 i rapport 
116.

Nr. 109: Balansräkningsenheter – 
rekommendationer vid införande (28 s.)

Rapporten som är författad av Mikael Nilsson-
Hellström och Torbjörn Tagesson tar upp rekom-
mendationer vid införande av balansräkningsenheter. 
Rapporten är ursprungligen skriven för Trelleborgs 
kommun men är mycket allmängiltig. Rekommend-
ationer finns i rapporten för hantering av:
• Anskaffningsvärde
• Anläggningsavgifter
• Statsbidrag

Nr. 108: Samverka eller försvinna (3 s.)

Uppsatsen är skriven av Ulf Ramberg och beskriver 
nuläget för kommunalteknisk samverkan under våren 
2001. Uppgifterna är tagna från en enkät som Lund-
gruppen gjorde i Sveriges kommuner under 1999. 

Den stora skillnaden mot 1990-talet är att den 
stora drivkraften för samverkan är kompetensförsörj-
ning mot att tidigare ha varit effektivitetsutveckling 
och konkurrens från privata företag.

Nr. 107: Kommunalteknisk verksamhet 
vid 2000-talets början (21 s.)

Rapporten som är skriven av Ulf Ramberg och Jens 
Rennstam beskriver den kommunaltekniska verk-
samheten i Sverige år 2000. Till grund för beskriv-
ningen ligger en enkät till alla kommuner, utom de 
tre största, som besvarades av 78 %. 

I rapporten kan svaren ses för olika kommun-
kategorier som:
Förort, större stad, medelstor stad, industrikommun, 
landsbygd, glesbygd, övriga större kommuner och 
övriga mindre kommuner. En sammanfattning av 
rapporten ger följande bild:
• Traditionell teknisk verksamhet
 Vi kan konstatera att det inte har skett några 

betydande förändringar när det gäller de tekniska 
verksamheternas ansvarsområden. Liksom under 
1990-talet består kärnverksamheterna av gata, 
park, VA och renhållning.

• Organisationsformer
 De flesta kommuner har genomfört större för-

ändringar under 1990-talet. Det handlar dock inte 
om förändrade uppgifter för de tekniska kontoren, 
utan snarare om modifierade nämndstrukturer. 
Modifieringarna kan delvis förklaras med att en hel 
del kommuner införde beställar-utförarmodellen 
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i början av 90-talet. I början av 2000-talet används 
modellen av cirka 30 % av kommunerna.

  Vidare kan sägas att bolagisering av kommunal 
verksamhet är ett fenomen som främst förekommer 
i större kommuner. Sammantaget förekommer 
bolagisering av någon del av den tekniska verk-
samheten i knappt 40 % av kommunerna. I fråga 
om entreprenader ser vi att det har ökat något 
under 1990-talet. Samverkan med andra kom-
muner är vidare vanligt förekommande bland 
Sveriges kommuner i början av 2000-talet. Fram-
förallt samarbetar man om avfall, renhållning och 
räddningstjänst. Den vanligaste samarbetsformen 
är avtal med andra kommuner.

• Personalen som resurs
 När det gäller personal så behandlar undersök-

ningen främst förekomsten av personal- och rekryt-
eringspolicy, traineeprogram och belöningssystem. 
Vi kan konstatera att personalpolicy är vanligt, 
det återfinns hos ca 80 % av kommunerna och 
drygt 50 % har rekryteringspolicy. Traineeprogram 
och belöningssystem är ovanligt, endast drygt 
10 % av kommunerna använder sig av dessa.

• Interna styrinstrument
 De vanligaste styrinstrumenten som sektorn an-

vänder sig av är resultatenheter, målstyrning och 
internprissättning. Större kommuner tenderar att 
i större utsträckning använda sig av formalisera-
de styrinstrument och de planerar även i större 
utsträckning att införa nya styrinstrument i fram-
tiden.

• Hot och möjligheter
 Kommunerna ser främst den framtida kompetens-

försörjningen som ett hot. I hög grad beror det 
på att många medarbetare inom den närmaste 
framtiden kommer att gå i pension. De största 
möjligheterna anses vara samarbete med andra 
kommuner och att rekrytera ny kompetens.

Rapporten förmedlar en konservativ bild av de tekn-
iska kontoren. Personalen är ålderstigen och har en 
mycket låg personalrörlighet. Stora kommuner har 
jobbat mer med rekryteringsfrågor men få har en 
genomtänkt strategi för kompetensförsörjning. Inom 
de ovan nämnda verksamheterna jobbade ca 26 000 
personer år 2000. Inom 10 år behöver ca 14 000 
personer nyrekryteras för att ersätta pensions- och 
andra avgångar. 

Studien avslutas med en diskussion av tre teman 
som enligt författarna har betydelse för hur kom-
munalteknisk förvaltning kommer att klara av sin 
framtida försörjning av kompetens:
• Organisation: Krav på nya organisationsformer 

som befrämjar samverkan
• Kunskapskapital: Behov av kunskapsöverföring 

vid personalbyten
• Personalstrategi: Utveckling av personalidé som 

lockar potentiella arbetssökande   

Nr. 103 Avvaktande medvetenhet  
– Generationsväxling i teknisk förvaltning 
(46 s.)

Rapporten som är skriven av Ulf Ramberg och Jonas 
Levmo behandlar personalsituationen inom de tekn-
iska förvaltningarna. Till grund för studien ligger 
intervjuer med 22 stycken representativt utvalda 
kommuner. Rapporten behandlar endast verksamhets-
områdena ledning/stab, gata, park och VA.

Förteckning över samtliga 
publikationer

I bilagd förteckning framgår forskningsprogrammets 
kompletta förteckning över utgivna publikationer. 
De som har ett särskilt intresse för VA-branschen 
visas med fet stil. Alla priser redovisas exkl. moms.

Rapporter

Nr Titel Pris

140 Ett livscykelperspektiv på betongvägars 
ytegenskaper

 

139 Konkurrens med förnuft – renhållning i 
Phoenix

 

138 Det hänger på räntan – jämförelser kan 
bli missvisande, kommande artikel i 
Svenskt Vatten, hösten 2003

 

137 Interkommunal samverkan inom renhåll-
ningen – principer och möjligheter

 

136 Vatten på holländskt vis  

135 Uthålliga VA-organisationer – internat-
ionella erfarenheter av organisations-
former och drivkrafter i en VA-sektor i 
utveckling

 

134 Årsrapport verksamhetsåret 2002/2003  
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133 Kalkyler vid val av överbyggnad – ett val
 med konsekvenser? 

 

132 Välkommen till Phoenix – staden med sol 
och service, artikel i Kommunal Ekonomi 
2003:3

 

131 Costing Fixed Assets in Swedish Municip-
alities – effects of changing calculation 
methods, godkänd artikel för International 
Journal of Production Economics

 

130 Studie av förändringsarbetet i Norrköping 
kommunaltekniska verksamhet – park och 
gata i en ”multiutility” organisation 

75 
kr

129 På spaning efter kommunal utveckl-
ingsförmåga – lärdomar från världens 
bäst styrda kommun, KEFU skriftserie 
2003:2 

200  
kr  

128 “Conditions of inter-municipal bench-
marking in the Swedish public sector”. 
Konferenspapper, Bodö 12-15 juni, 2003 

 

127 Kommunala aktiebolag och dess styrning: 
observationer från Linköpings Kommunala 
Fastigheter AB och Växjö Energi AB 

75 
kr

126 Vattenbild från vilda västern och 
Phoenix vill vara bäst i klassen – artiklar 
publicerade i Svenskt Vatten, nr 2 resp. 
nr 3

125 Effektiv parkverksamhet – inte bara en 
fråga om pengar! Gröna Fakta nr 3, 2003 

 

124 Harmoniseringen av VA-branschens kap-
italkostnadsredovisning

30 
kr 

123 Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkn-
ingar inom svenska VA-verksamheter

30 
kr 

122 Benchmarking och effektivitet eller Hur 
tränar en kommun?

30 
kr 

121 Årsrapport – verksamhetsåret 2001/2002 30 
kr 

120 Beställarfunktionen – en aktiv verksam-
hetsutvecklare

30 
kr 

119 Resultatdelningssystem – illustrationer 
inom kommunal teknik

30 
kr 

118 Efterfrågestyrd kommunalteknisk verk-
samhet – vad är det som krävs?

30 
kr 

117 God redovisningssed inom kommunal 
exploatering – tre debattartiklar i Kom-
munal ekonomi (nr 2 och 3, 2002)

116 Kostnadsredovisning som underlag för 
benchmarking och prissättning – studier 
av kommunal VA-verksamhet (avhandl-
ing)

150  
kr 

115 Resultatenheter i kommunalteknisk verk-
samhet – struktur, process och effekt 
(avhandling)

150 
kr

114 Kommunalteknik på 1990-talet – bilder 
av organisatoriska förändringar

30 
kr 

113 Samverkanspotential inom kommunal
miljöverksamhet

30
kr 

112 Kompetensförsörjning inom kommunal 
fastighetsförvaltning

111 Årsrapport – verksamhetsåret 2000/2001 30 
kr 

110 Redovisning och beräkning av kapital-
kostnader i kommunala VA-verksam-
heter

109 Balansräkningsenheter – rekommend-
ationer vid införande

108 Samverka eller försvinna – att vara eller 
inte vara inom kommunalteknik

30 
kr 

107 Kommunalteknisk verksamhet vid 2000-
talets början – en inledande beskriv-
ning

30 
kr 

106 Utbytesprojektet – en utvärdering av 
samarbete och personalutbyte mellan 
räddningstjänster

105 Kommunala huvudmannastrategier för 
kostnadspress och utveckling 

104 Kontraktsstyrning i teori och praktik

103 Avvaktande medvetenhet – generat-
ionsväxling i teknisk förvaltning 
Under utgivning av Kommentus förlag

102 Förnyelse  med hjälp av nyckeltal  
Beställs av Kommentus under namnet 
”Nyckeltal under luppen”

101 Avgifter och kostnader inom kommunal 
VA-verksamhet

150  
kr

100 VA – försörjning i annorlunda skepnad 30 
kr

99 Samverkan – en utvecklingsstrategi 30 
kr

98 Marknadsorientering i kommuner och 
landsting – erfarenheter och lärdomar 
från pionjärernas kamp 
Beställs genom Nerenius & Santerus förlag

97 Propensity for, Persistence of, and Per-
formance by Public-Private Partnerships 
in Sweden.

30 
kr

96 Motives for Public-Private Partnerships 
and Factors for its Perpetuity – An 
Inductive Analysis of Swedish Cases.

30 
kr

95 Utformning och användning av kommun-
ala verksamhetsmått
Beställs genom Lund University Press

94 Effekter av olika konstruktioner av VA-
taxan.

30 
kr

93 Kommunen i besparingstider – en studie 
av tillämpade strategier inom gatu-/trafik 
och parkområdena
Beställs av Kommentus under namnet 
”Kärva tider”
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92 Kostnadsutveckling – en studie av kom-
munal-tekniska verksamheter som av-
giftsfinansierats 

45
kr

91 Tillämpade besparingsstrategier inom 
gatu- och Parkområdena – Djupstudier 
av tre kommuner

45 
kr

90 Resurser i obalans – kvantitativ analys av 
ekonomisk utveckling inom park- och 
gatuområdena

30 
kr

89 Besparingsstrategier inom gatu- och park-
områdena – en survey-studie omfattande 
1985–1995

30 
kr

88 Årsrapport för verksamheten 1996/1997 ut-
gått

87 Resultatansvar – en del i en marknads-
strategi 

ut-
gått

86 Strategier och strukturell förändring – att 
skapa nya förutsättningar inom kommun-
altekniken

ut-
gått

85 Lokalt ansvar för kommunal teknik – några 
implikationer av försök med privat och 
civilt ansvar

30 
kr

84 A contract management logic for local 
government services

30 
kr

83 Kapitalkostnader i bestånd – illustr-
ationer av olika beräkningsmetoders 
effekter under verkliga förhållanden.

30 
kr

82 Ekonomi och VA, tre artiklar i VAV-nytts 
temanummer 

30 
kr

81 Krav på balans i kommunernas ekonomi 30 
kr

80 Local government services: Strategies 
for supply development 

30 
kr

79 Marknad, hierarki och den tredje formen 
– interorganisatorisk styrning

30 
kr

78 Organisationer på gränsen mellan offent-
ligt och privat

ut-
gått

77 Beräkningar av kapitalkostnader – en 
principiell genomgång av samlade effekter 
i kommunala verksamheter, särskilt vid 
byte av metod och avskrivningstid 

ut-
gått

76 Public-Private Partnership – ett alternativ 
till entreprenad 

ut-
gått

75 Parkverksamhet i utveckling 30 
kr

74 Beställar-utförarmodellen i utveckling 30 
kr

73 Sambandet mellan kostnader och av-
gifter inom kommunal VA-verksamhet 

72 Sambandet mellan avgifter och kost-
nader – exemplet VA-verksamheten i 
Örebro kommun

45 
kr

71 Sambandet mellan avgifter och kost-
nader – exemplet VA-verksamheten i 
Lycksele

30 
kr

70 Hårda marknader – En aktuell bild av 
marknadsutnyttjandet inom kommunal-
teknisk verksamhet
Beställs av Kommentus

69 Årsrapport för verksamheten 1995/1996 30 
kr

68 The purchasing of public services – 
exploring the purchasing function in a 
service context.

30 
kr

67 Sambandet mellan kostnader och taxor 
– exemplet VA-verksamheten i Hässle-
holms kommun.

45 
kr

66 VA-försörjning i ny skepnad – Om 
konkurrens och strukturomvandling i 
Vaxholm. VA-Forsk 1997-5 
Beställs av Svenskt Vatten

65 Kommunal verksamhet på kontrakt i 
Tyskland

ut-
gått

64 Kommunalteknisk verksamhet i det 
framtida samhället 

30 
kr

63 Från förvaltning till affärsenhet – In-
ledande funderingar

30 
kr

62 The purchasing of on-going services –
How to define the purchasing function in 
a service context. 

30 
kr

61 Offentligt privata partnerskap – en form 
för gränslandet 

45 
kr

60 In the twilight zone – a survey of public 
private partnerships in Sweden 

30 
kr

59 Styrning av kommunal verksamhet 30 
kr

58 Strukturrationalisering inom VA-sektorn 
– en möjlighet

30 
kr

57 Årsrapport för verksamhetsåret 1994/1995 30 
kr

56 TEMA – Teknikprogrammet i Lund 30 
kr

55 Regional VA-samverkan – potential och 
principer. VA-Forsk 1995-06 
Beställs av Svenskt Vatten 

54 Beställarstrategier inom tekniksektorn 
Beställs av Kommentus förlag

53 Variationer i resultatansvar – en tillämpad 
studie 
Beställs av Kommentus förlag 

52 Resultatmått i kommunalteknisk verk-
samhet – förekomst, utformning och 
användning
Beställs av Kommentus förlag under 
namnet ”Resultatmått – ett verktyg för 
prioritering i kommunal verksamhet”

51 Resultatenheter i kommunal verksamhet 30 
kr

50 Offentligt privata partnerskap – en survey 
av dess användning i Sverige

45 
kr
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49 TEMA – Kommunalekonomisk forskning
i Lund 

30
kr

48 Att planera fram strukturomvandlingar 
– några erfarenheter från TENK-pro-
jektet 

30 
kr

47 Regional samverkan – några erfaren-
heter från TENK 

45 
kr

46 FoU om de kommunala tekniska kont-
orens ekonomi, organisation och admin-
istration – projektbeskrivning 

30 
kr

45 Slutrapport för verksamhetsperioden 
1991/1992–1993/1994 

ut-
gått

44 European market for infrastructure pro-
jects 1994 – en konferensrapport

30 
kr

43 Ägarbreddning – en överlevnadsstrategi 
för kommunala producenter?

30 
kr

42 Marknadsvillkor i den kommunala sektorn 60 
kr

41 Kommunal verksamhet på kontrakt i 
England – en studie av beställarfunktioner 
och kontraktsformer (1994:4)

45 
kr

40 Reglering av kommunal upphandling i ett 
europeiskt perspektiv 

ut-
gått

39 Beställarfunktionen i kommunalteknisk 
verksamhet – organisation, uppgifter och 
relationer

75 
kr

38 The management of relationships in 
purchasing of services in local govern-
ment 

30 
kr

37 Reglering av resultatenheter – regelverkets 
omfattning och roll (1994:1) 

45 
kr

36 Konkurrens i den kommunala tekniksekt-
orn – marknadens villkor och upphandla-
rens strategier

30 
kr

35 Erfarenheter av beställar-utförarmodellen 
– en lektion om renodlingens kostnader 
och genvägens förtjänster 

30 
kr

34 Styrning av kommunalteknisk verksamhet 20 
kr

33 Purchasing of services in local govern-
ment – structures, roles and relations

30 
kr

32 Entreprenadandel ett dåligt mått – om 
konkurrensutsättning av kommunaltekn-
isk verksamhet 

30 
kr

31 Styr i mål – styrsystem i förändring
Beställs av Kommentus

30 Årsrapport för verksamhetsåret 1992/93 30 
kr

29 Externa resurser i produktionen av kom-
munalteknik 1992 – en studie av gatu-, 
VA- och parkverksamhet 
Beställs av Kommentus.

28 Kostnads- och taxekonsekvenser av ökad 
källsortering 
Rapporten beställs av RVF

27 Municipal monopolies as markets creat-
ors – the case of Malmö 

30
kr

26 Short comments on the private sector 
involvement in Swedish infrastructure 
services

30 
kr

25 Kommunal teknik en marknad för entre-
prenörer? – förutsättningar och alternativa 
strategier

30 
kr

24 Infrastrukturen och miljön – en studie 
av Borlänge
Beställs av Svensk byggtjänst under 
namnet ’Borlänges väg mot kretslopps-
samhället’’

23 VA i England, Frankrike och Tyskland 
– en grov översikt 

30 
kr

22 Beställarfunktionen – en grov bild av 
pionjär kommunernas första steg 

30 
kr

21 Drömmen om att allt skall förbli som 
det var – några reflektioner om kon-
kurrens och strategier för förändring i 
VA-branschen. VA-Forsk 1993-14
Beställs av Svenskt Vatten

20 Organisation och finansiering av kom-
munalteknisk verksamhet – en studie 
av nuläge och utvecklingstendenser i 
Sverige, Tyskland, Storbritannien och 
Frankrike
Beställs av Kommentus förlag under 
namnet ’Teknisk service i Europa’

19 Kommunalteknisk organisation och fin-
ansiering i Tyskland 

45 
kr

18 Kommunalteknisk organisation och fin-
ansiering i Frankrike

45 
kr

17 Kommunalteknisk organisation och fin-
ansiering i England och Wales

45 
kr

16 Vattenförvaltning i Frankrike – ett före-
drag under regional VAV-dag Syd i Lund 
den 25 mars 1993 

30 
kr

15 Beställar-utförar-modellen – ur ett kon-
kurrens och kundorienterings perspektiv 

30 
kr

14 Entreprenader – en väg ut ur krisen? 30 
kr

13 Målstyrning i omvandling 30 
kr

12 En studie av målstyrning – erfarenheter 
av målstyrning i kommunalteknisk för-
valtning

75 
kr

11 VA-organisation i förändring 30 
kr

10 Årsrapport för verksamhetsåret 1991/92 30 
kr

9 Beställar-utförarmodellens tillämpning 
inom tekniksektorn – en studie av 50 
kommuner

45 
kr

8 Erfarenheter av entreprenader och priv-
atisering i engelska kommuner

30 
kr
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7 Beställar-utförarmodellen 30
kr

6 Kommunens bolag – vilde eller bastard? 30 
kr

5 Kommunalt bolag? – för och nackdelar 
med bolagisering av kommunal-teknisk 
verksamhet
Beställs av Kommentus förlag

4 Att vara och synas vara effektiv – centrala 
motiv vid bolagisering 

30 
kr

3 Aktiebolag i kommuner – en studie av 
kommunaltekniska bolag

30 
kr

2 Organisation av kommunal teknisk verk-
samhet – en enkätstudie i början av 1990-
talet

45 
kr

1 FoU om de kommunala tekniska kont-
orens ekonomi, organisation och admin-
istration – projektbeskrivning

30 
kr

Rapporterna kan beställas av:
FoU om kommunal teknik
Institutet för ekonomisk forskning
Box 7080
220 07 Lund 
tfn. 046-222 42 89 eller fax 046-222 42 16

Övriga utgivare enl. litteraturförteckning:
Kommentus förlag, tfn. 08-709 59 00.
Svensk Byggtjänst, tfn. 08-734 50 00 
RVF, tfn 040/10 40 45
Lund University Press, tfn. 046 - 31 20 00

Resumé över 
forskningsprogrammet  
och dess resultat

Under hösten 1990 startade en diskussion om möjlig-
heterna och intresset av att etablera en forskarmiljö 
för ”Forskning och utveckling om de kommunala 
tekniska kontorens ekonomi, organisation och admin-
istration” vid Institutet för ekonomisk forskning, 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Frågan 
väcktes av Byggforskningsrådet som tog kontakt 

FoU-programmets uppstart

med Svenska kommunförbundet och VA-Forsk inom 
Vatten och avloppsverksföreningen för att testa 
intresset för ett samarbete. Kontakterna resulterade i 
att BFR, Kommunförbundet och VA-Forsk beslutade 
att stödja utarbetandet av ett forskningsprogram. 
Till programarbetet kopplades en referensgrupp 
bestående av representanter från BFR, Kommun-
förbundet och VA-Forsk samt representanter från 
kommunala tekniska förvaltningar. Referensgruppen 
ställde sig bakom den projektbeskrivning som togs 
fram under namnet ”FoU om de kommunala tekn-
iska kontorens ekonomi, organisation och administr-
ation”. FoU-programmet kom att ledas av ekonomie 
doktor Lennart Hansson, Institutet för ekonomisk 
forskning vid Lunds universitet.

Varför i Lund?

Vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet finns 
det ett för ekonomiämnena gemensamt forsknings-
institut, Institutet för ekonomisk forskning. Institutet 
är organiserat i ett antal forskningsprogram som leds 
av programchefer. Institutet har inga statliga eller kom-
munala bidrag utan finansieras helt via externa medel.

Kommunal ekonomi är ett av de områden som 
Institutet prioriterar och under början av 1990-talet 
var ett kommunalekonomiskt forskningsprogram 
med inriktning mot organisation och styrsystem på 
väg att byggas upp. Sammanlagt ett tjugotal forskare 
och doktorander hade kopplingar till programmet. 
Med vald programprofil var det framförallt forskare 
från företagsekonomiska institutionen, en institution 
med lång tradition och kompetens inom organisation 
och styrsystem, som var engagerade. Ambitionen var 
att en satsning på en forskarmiljö runt kommunal-
teknik ur Institutets perspektiv skulle bilda en av 
grundstommarna i det kommunalekonomiska forsk-
ningsprogrammet och knytas samman med Institutets 
övriga kommunalekonomiska forskning. 

En viktig rapport som initierade starten på den 
kommunaltekniska forskningen var ”Kommunalt 
bolag? För- och nackdelar med bolagisering av kom-
munalteknisk verksamhet”, som kom ut 1991. Redan 
hösten 1990 genomfördes också en orienterande 
enkätstudie som gav basinformation om teknikför-
valtningarna och skapade en plattform för ett fortsatt 
arbete inom området.
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En långsiktig satsning

Med pågående samhällsförändringar i botten gjordes 
bedömningen att det fanns ett behov av att etablera 
en forskarmiljö ”som har intresse, kapacitet och 
kompetens att löpande följa, utveckla och utvärdera de 
tekniska kontorens organisation, administration och 
ekonomi”. Miljön skulle fungera både i en veten-
skaplig roll som forskningsproducent och mötesplats 
för forskare och i en rådgivande roll som kunskaps-
bank och diskussionspart åt praktiker. 

Vid uppstarten betonades att det var en långsiktig 
satsning för att bygga upp en bärkraftig forsknings-
miljö. Satsningen skulle därför löpa under tre år och 
innefatta så kallade basresurser. Med basresurser 
avsågs att miljön skulle tillföras forskningshandledar- 
och assistentkapacitet. Basresurserna skulle också 
täcka medel för resor, konferenser och andra kontakt-
skapande aktiviteter. Finansieringen fördelades mellan 
intressenterna (BFR, Svenska Kommunförbundet, 
VA-Forsk och Movium/SJFR). Finansiärerna repre-
senterades av en ramstyrgrupp som sammanträdde 
tre gånger årligen. Årsbeloppen varierade något över 
åren men i genomsnitt har miljön tillförts mellan 
1,7–1,9 miljoner kr/år.

Teknikområdets branschstruktur omfattade frågor 
som sammanhänger med det kommunaltekniska om-
rådet som bransch, d.v.s. frågor av typen; hur skall 
ansvar fördelas i samhället mellan lokala och centrala 
instanser och hur skall ansvaret delas upp på organisat-
oriska enheter? Programområdets forskning initierades 
med en internationell studie där Frankrike, Tyskland 
och Englands kommunaltekniska branscher jämfördes 
med Sveriges (Teknisk service i Europa, 1993). Andra 
projekt som genomförts inom detta program är t.ex.: 
• Att planera fram strukturomvandlingar – några 

erfarenheter från TENK 
• Regional VA-samverkan – potential och principer 
• Public-private partnership – ett alternativ till 

entreprenad
• Beställarstrategier inom tekniksektorn 
• Hårda marknader – marknadsutnyttjandet inom 

kommunalteknisk verksamhet 
• Huvudmannastrategier inom kommunal verk-

samhet" (avhandlingsmanus)

Tekniska kontorens organisation: Inom detta pro-
gramområde har det tekniska kontorets organisation 
fokuserats. Ett flertal intressanta projekt har genom-
förts som omfattat frågor om verksamhetens regi t.ex.: 
• Egenregi eller entreprenad? 
• Om brukarproduktion är möjlig och önskvärd 

inom teknikområdet? 
• Om bolagsformen är intressant för kommunal-

teknisk verksamhet? 

Rapporter som kan lyftas fram är t.ex.:
• Kommunala bolag. Reglering av kommunal upp-

handling i ett europeiskt perspektiv 
• Kontraktsstyrning – en tredje styrform? (avhandl-

ingsmanus) 
• Infrastrukturen och miljön – en studie av Borlänge 

Tekniska kontorens styrsystem: Programområdet 
har omfattat frågor som sammanhänger med utform-
ningen och användningen av de tekniska kontorens 
styrsystem t.ex.:
• Hur skall vi utforma kontorets redovisningssystem? 
• Är det lämpligt att arbeta med ekonomiska belön-

ingssystem? 
• Hur skall vi formulera mål för vår verksamhet? 
• Vad är verksamhetens resultat och hur skall det 

följas upp? 

Forskningsprogram med tre 
programområden 

Uppbyggnaden skedde utifrån ett fast forsknings-
program med tre olika programområden. Finansiär-
ernas ramstyrgrupp hade till uppgift att löpande 
följa programmet samt besluta om inriktningen av 
enskilda projekt. Programområdena låg fast och 
utgjorde ramen för FoU-arbetet, medan enstaka 
projekt beslutades löpande. De valda programom-
rådena skulle forskarmiljön bevaka och arbeta inom 
samt ge förslag på forskningsprojekt som kunde 
inrymmas inom respektive programområde. Till 
varje projekt kopplades en styrgrupp med praktiker. 
De tre programområdena var:
• Teknikområdets branschstruktur 
• De tekniska kontorens organisation 
• De tekniska kontorens styrsystem 

Exempel på publikationer
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Några av de intressanta projekt som bedrivits inom 
detta område är:
• Styr i mål – styrsystem i förändring 
• Avgifter och kostnader inom kommunal VA-

verksamhet 
• Utformning och användning av kommunala verk-

samhetsmått 
• Variationer i resultatansvar 
• Kostnads- och taxekonsekvenser av ökad källsort-

ering 
• Resultatenheter: ett sätt att uppnå marknads-

orientering (avhandlingsmanus)

Gruppen har aktivt arbetat med att sprida sina resultat 
via både föredrag och rapporter. Samtliga projekt har 
rapporterats i en stencilserie som givits ut vid Institutet 
för ekonomisk forskning (se s. tolv, Förteckning över 
samtliga publikationer). Rapporter av särskilt intresse 
har givits ut i mer publik form via t.ex. Kommentus 
förlag. Totalt har ett tjugotal rapporter och artiklar 
givits en mer publik utformning.

Praktikerna inom området har genom satsningen 
fått tillgång till en forskarmiljö som är insatt och följer 
utvecklingen i verksamhetsområdet, är insatt i be-
fintlig teori och de erfarenheter som finns från andra 
verksamhetsområden. Härigenom har en basresurs 
etablerats som fungerar som rådgivare, utredare och 
föreläsare. Praktikernas intressen och delaktighet 
har bl.a. garanterats genom projektstyrgruppernas 
konstruktion. Beroende på projektens inriktning har 
varje projekt i samråd med ramstyrgruppen tilldelats 
en projektstyrgrupp. Vid omstarten av programmet 
år 2000 myntades titeln: Infrastruktur för tillväxt.

Efter några år formerades en forskargrupp som blev 
FoU-miljöns huvudsakliga forskningsproducent. 
Denna bestod av en programansvarig (Lennart 
Hansson) och fem assistenter/doktorander med mellan 
50 till 80 % finansiering via FoU-programmet (Karin 
Bryntse, Ulf Ramberg, Mikael Nilsson-Hellström, 
Ola Mattisson och Torbjörn Tagesson). Utöver denna 
forskningskapacitet kopplades vid behov in meriterade 
forskare från Ekonomihögskolan och andra univers-
itet och högskolor, såsom LTH, Örebro och SLU. 
Sammantaget har ett femtontal forskare varit en-
gagerade i projektet. Glädjande har också varit att 
programmets forskning väckt uppmärksamhet och 
använts i flera akademiska arbeten utanför Lunds 
universitet. Vidare har det under årens lopp knutits 
ett antal internationella forskningskontakter. Under 
den senaste treårsperioden gick satsningen in i en 
delvis ny fas. Successivt kunde programmets assistent-
kapacitet i form av doktorander meritera sig akadem-
iskt och fokusera färdigställandet av sina doktors-
avhandlingar. Med akademiska mått mätt har FoU-
miljön varit mycket framgångsrik. Inom programmets 
ram har Lennart docentmeriterats, Ulf, Karin, Ola, 
Torbjörn och Mikael har blivit ekonomie doktorer. 

Infrastruktur för tillväxt

Bedömningen som gjordes vid omstarten var att 
behovet av forskning inom teknisk förvaltning och 
tekniska försörjningssystem kunde förväntas vara 
minst lika stort i framtiden som det varit de senaste 
tio åren. I framtiden kommer det inte att vara till-
räckligt med att sektorn visar upp att de är fram-
gångsrika på att produktionssäkra verksamheten. 
För att få legitimitet av omgivningen krävs det också 
att man visar upp aktiviteter för att utvecklingssäkra 
verksamheten. Det gäller således att bli duktig på att 
föra ett ”tvåfrontskrig”, vilket inte är enkelt. Driv-
krafter som individualisering, teknologi, ekologi, 
centrum/periferi och förändrad ansvarsfördelning i 
samhället kommer att medföra en helt ny kravbild 
på de tekniska kontorens ekonomi, organisation och 
administration. Bedömningen som gjordes var att det 
kommer att krävas forskningsinsatser inom många 
olika områden för att stödja sektorn att möta denna 
nya kravbild.

Önskemålet var att den forskningsmiljö som fanns 
etablerad vid Institutet för ekonomisk forskning vid 
Lunds universitet skulle fortsätta bidra med att be-
vaka och arbeta med dessa intressanta frågeställ-
ningar. Ambitionen med fortsatt satsning var att 
vidmakthålla och utveckla forskningsmiljöns position 
och kompetens om teknisk infrastruktur.

 Programmet präglas av en helhetssyn på de tekn-
iska kontorens verksamhet och det bedrivs forskning 
inom ett brett spektrum av företagsekonomiska 
inriktningar. I sin nuvarande skepnad koncentreras 
forskningen på följande områden:
• Strategi och branschstruktur inom tekniska för-

sörjningssystem
• Tekniska kontorens organisationsutveckling

Forskningens resultat  
och spridning (m.m.)
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• Tekniska kontorens styrsystem och lärande
• Kalkyler för tekniska försörjningssystem

Finansiärer under den senaste programperioden 
2000–2003 har varit: 
Svenska Kommunförbundet (SK) 500 tkr/år 
VA-Forsk 300 tkr/år 
Renhållningsverksföreningen (RVF) 150 tkr/år 
Movium 100 tkr/år (endast år 1)

Ramstyrgruppen består av representanter som fin-
ansiärerna utsett och utformar tillsammans med 
forskarna riktlinjer för programmets utveckling och 
projekt. Följande personer medverkar för närvarande 
(hösten 2003):
• Kaj Andersson, chef för kretsloppskontoret, Göte-

borg, repr. RVF
• Jan Blomquist, teknisk direktör, Helsingborg, repr. 

SK
• Sten Göransson, Movium, Alnarp, repr. Movium
• Catharina Hedin, förvaltningschef, Miljö & Bygg, 

Gävle kommun, repr. SK
• Lars Hågbrant, förvaltningschef, gatu- & park-

kontoret, Norrköpings kommun, repr. Movium
• Anders Lindberg, VD Borlänge Energi, repr. RVF
• Anders Lingsten, Stockholm, repr. VA-Forsk 
• Christian Thomsen, administrativ chef, Svenskt 

Vatten, Stockholm, repr. VA-Forsk

Tidigare har bl.a. följande personer deltagit i gruppen:
• Erik Amnå, NOVEMUS, Örebro högskola, repr. 

BFR
• Anna Blomlöf, VA-chef Tierps kommun, repr. VA-

Forsk
• Örjan Eriksson, VAV, repr. VA-Forsk
• Bengt Johansson, gatudirektör, Uppsala, repr. SK 
• Torsten Rosenquist, teknisk chef, Halmstad, repr. 

Movium 
• Sverker Westman, direktör, Stockholm Vatten AB, 

repr. VA-Forsk

Utöver dessa har ett 60-tal praktiker varit aktiva i 
olika projektstyrgrupper. Utanför ordinarie FoU-
program har forskarna också arbetat med projekt på 

uppdrag från bl.a. Renhållningsverksföreningen, 
Vägverket och ett antal enskilda kommuner.

Ramstyrgruppen

På www.lri.lu.se/tekprog/ visas aktuell information 
om programmet.
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Box 47607 117 94 Stockholm

Tfn 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

E-post svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se


