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Abstrakt 
The purpose of the study is to investigate the ongoing implementation process of Växjö 

municipality’s waste plan from 2015. In order to complete this purpose, the following 

three questions have been formulated: [1] What public management is being applied to 

implement the waste plan? [2] To what extent have the respective objectives in the 

waste plan been achieved so far? [3] Was any management control more successful in 

the implementation process? By applying a modified version of Lennart Lundquist's 

analysis tool control dimensions on the waste plan, this qualitative content analysis will 

answer the first question by categorizing which of the dimensions used in public 

management of the waste plan's objectives, its interim goals and its actions. Next, the 

latest follow-up of the waste plan is presented to answer the second question to finally 

compare the results of these two to answer the last question. The study results in a 

presentation of the public management applied to each objective, a presentation of how 

well the respective goals have been achieved where one clarifies that public 

management does not affect how successful implementation of goals will be. 

 

Nyckelord 
Implementering, implementeringsanalys, förvaltningspolitik, förvaltningsstyrning, 

miljöpolitik, Växjö kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1	  

1.1 Syfte ___________________________________________________________ 2	  

1.2 Frågeställningar __________________________________________________ 3	  

1.3 Disposition ______________________________________________________ 3	  

1.4 Metod __________________________________________________________ 4	  

1.5 Kritisk diskussion _________________________________________________ 5	  

1.6 Material _________________________________________________________ 6	  

1.7 Avgränsningar ___________________________________________________ 6	  

2 Tidigare forskning ____________________________________________________ 7	  

2.1 Implementeringens definition ________________________________________ 7	  

2.2 Förvaltningsstyrning _______________________________________________ 8	  

2.3 Implementeringsanalysens funktion vid en implementeringsprocess _________ 9	  

2.4 Förvaltningsforskningens kritiker & utveckling _________________________ 10	  

3 Bakgrund __________________________________________________________ 10	  

3.1 Utformning av avfallsplanen _______________________________________ 10	  

3.2 Avfallsplanens funktion ___________________________________________ 11	  

3.3 Centrala aktörer _________________________________________________ 11	  

4 Teori ______________________________________________________________ 12	  

4.1 Direkt förvaltningsstyrning _________________________________________ 13	  

4.2 Indirekt förvaltningsstyrning _______________________________________ 13	  

4.3 Specifik förvaltningsstyrning _______________________________________ 13	  

4.4 Generell förvaltningsstyrning _______________________________________ 14	  

4.5 Hög precisionsnivå _______________________________________________ 14	  

4.6 Låg precisionsnivå _______________________________________________ 14	  

5 Resultat & analys ____________________________________________________ 15	  

5.1 Genomgång av första målsättningen och dess delmål ____________________ 15	  

5.1.1 Genomgång av åtgärder under första målsättningen _________________ 16	  

5.2 Genomgång av andra målsättningen och dess delmål ____________________ 18	  

5.2.1 Genomgång av åtgärder under andra målsättningen _________________ 20	  



  
 

 iii 

5.3 Genomgång av tredje målsättningen och dess delmål ____________________ 22	  

5.3.1 Genomgång av åtgärder under tredje målsättningen _________________ 23	  

5.4 Genomgång av fjärde målsättningen och dess delmål ____________________ 24	  

5.4.1 Genomgång av åtgärder för fjärde målsättningen ___________________ 24	  

5.5 Genomgång av femte målsättningen och dess delmål ____________________ 25	  

5.5.1 Genomgång av åtgärder under femte målsättningen _________________ 26	  

5.6 Presentation av uppföljningsrapporten till avfallsplanen __________________ 29	  

5.6.1 I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter 

sortera ut sitt matavfall senast år 2020. ________________________________ 29	  

5.6.2 Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kilo per 

invånare och år senast år 2020. ______________________________________ 30	  

5.6.3 Det avfall från återvinningscentralerna som skicka till förbränning ska 

minska till 85 kilo per invånare och år senast år 2020. ____________________ 31	  

5.6.4 I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav 

ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt Sverige Byggindustriers 

riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till. _________________________ 32	  

5.6.5 Förebygga att avfall uppstår och minska farligheten i avfallet. _________ 32	  

6 Slutsats ____________________________________________________________ 34	  

Referenser ___________________________________________________________ 37	  

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Den 24 februari 2015 klubbade kommunfullmäktige i Växjö igenom beslutet att 

verkställa en ny avfallsplan. Planen fungerar som ett av kommunens styrande dokument 

och visar vägen för ett av de mer omfattande projekten kommunen ålagt sig. ”Europas 

grönaste stad”, det epitet som Växjö kommun strävar efter återspeglas genom de 

målsättningar som avfallsplanen innehåller och ska möjliggöra ekonomisk tillväxt 

genom att ta till vara på avfallet som produceras. Målsättningarna innehåller delmål som 

i sin tur konkretiseras av åtgärder, som mer exakt beskriver hur kommunen ska uppnå 

målsättningarna (Växjö kommun, 2015a)  

 

Växjö kommun påbörjade miljöarbetet under 1970-talet genom rening av stadsnära 

sjöar. Sedan dess har det miljöpolitiska arbetet fortsatt; år 1993 skapade kommunen sin 

första miljöpolicy, förankrade år 1996 det politiska beslutet att sträva mot en 

fossilbränslefri kommun till år 2030, antog år 1999 att uppnå FN:s internationella 

miljömålsättningar ”Agenda 21”, och under 2017 verkställdes målsättningen att arbeta 

mot FN:s klimatmål ”Agenda 2030”. Miljöarbetet har slutligen gett utdelning och 

resulterat i den internationella utmärkelsen European Green Leaf Award 2018, EU-

kommissionen årliga pris som går till två europeiska städer med 20 000 till 100 000 

invånare som utmärkt sig i miljöarbetet (Växjö kommun, 2017).   

 

Arbetet för miljön grundar sig i syftet att motverka klimatförändringarna, ett problem 

som påverkar oss alla. Samtidigt har stormakter som USA under Donald Trumps 

presidentskap uttryckt sig tvivla på de konsekvenser som forskningen hävdar att 

klimatförändringarna innebär (Skagerlind & Horvatovic, 2017). I Växjö kommun har 

politikerna lyssnat, en miljöpolitisk agenda sedan länge funnits enad mellan partierna i 

kommunfullmäktige, vilket uttrycks som en stark bakomliggande orsak till den 

ambitiösa miljöpolitiken (Slavin, 2015). Ett hinder är därmed avklarat, men hur mycket 

politikerna än lyssnar, svävar risken för okunskap kring förverkligandet av 

miljöpolitiken ovanför varje politikers och förvaltnings huvud. Förvaltningen, som 

tillsammans med parlamentet, regeringen, politiska partier, intresseorganisationer och -

grupper och massmedier utgör en av de viktigaste aktörerna i västerländsk demokrati. 

När politiska beslut införs i samhällsapparaten bereder och implementerar förvaltningen 

politikernas beslut (Lundquist, 1992:13-14). 
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Än så länge i västerländska demokratiska doktriner har lite uppmärksamhet tilldelats 

förvaltningen, vilket till viss del beror på dess minimala roll när demokratin 

utvecklades. Modernare forskning har tryckt på att involvera förvaltningen i politiken 

(Lundquist, 1992:57) vilket studien har som ambition att göra. 

Relationen mellan politiker och förvaltning är det som studien utgår från, som uttrycks i 

förvaltningsstyrningen vilken identifieras genom Lennart Lundquists tre 

styrningsdimensioner, direkt, indirekt, specifik, generell, hög och låg 

förvaltningsstyrning, dessa kommer utgöra stommen för undersökningen (Lundquist, 

1992:69, 78-83).  

 

Växjö kommun har uppnått en hel del, men tiden är knapp att förhindra 

klimatförändringarna. Detta ansvar vilar inte bara hos Växjö kommun eller Sverige, 

utan hos världen som måste på ett så effektivt sätt som möjligt bromsa den globala 

uppvärmningen, då efter en ökning med 1,5 grader Celsius gör effekterna oåterkalleliga 

(Regeringen, 2017). För att leva upp till miljömålen krävs en miljöpolitik som står i 

framkant, något som EU-kommissionen anser att Växjös gör. Maktrelationerna utgör en 

av länkarna i implementeringsprocessen (Lundquist, 1992:69) och kommer användas 

för att besvara studiens syfte.  

 

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att redogöra för Växjö kommuns pågående implementering av 2015 

års avfallsplan. 

 

Tanken är inte att detta syfte ska ge svar på vad det är som gör Växjö kommun unik från 

andra kommuner i Sverige, eller i Europa. Snarare ska studien genom kommunens 

avfallsplan beskriva vilka egenskaper som implementeringsprocessen uttrycker, och vad 

de innebär för miljöpolitiken gällande avfallsplanen. Genom detta kan en bild av Växjö 

kommuns tillvägagångssätt för att implementera avfallsplanen skapas. Det som hittills 

beskrivits om Växjö kommun säger inte att den är felfri, men den är speciell. Endast den 

och en stad till i Europa har fått utmärkelsen, vilket tyder på att kommunens miljöarbete 

kan vara av värde att undersöka. Hela den politiska processen som avfallsplanen utgörs 

av är för omfattande för att undersökas i denna studie. Därför kommer fokus riktas mot 

implementeringen, själva verkställandet av de politiska besluten. Det är där 

miljöpolitiken förverkligas, det är där motverkningen av klimatförändringarna sker på 
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ett konkret vis. Avfallsplanen är ett pågående projekt och anledningen till att just denna 

valdes att analyseras är för att implementeringsprocesser ständigt utvecklas. För att 

kunna bidra till denna utveckling blir det mer nödvändigt att en så färsk miljöpolitisk 

process som möjligt uppmärksammas. En redan avklarad process kan redan vara 

utvärderad och tagits lärdom från, men ännu har detta inte till fullo skett gällande 

avfallsplanen. Detta möjliggör utveckling av implementeringsprocessen, samtidigt som 

studien kan utgöra en inspirationskälla för andra demokratiska institutioner, för att söka 

nya metoder att implementera sin politik på (Hertting, 2014:186). Detta är 

förhoppningen att studiens kommer bidra med till förvaltningsforskningen, en pusselbit 

som läggs för förfining och utveckling i det omfattande pussel som 

förvaltningsforskning innebär.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att granska kommunens implementering av den pågående avfallsplanen kommer 

följande tre frågeställningar besvaras.  

 

• Vilken förvaltningsstyrning tillämpas för att implementera avfallsplanen?  

• I vilken utsträckning har respektive målsättning i avfallsplanen hittills uppnåtts?  

• Var någon förvaltningsstyrning mer framgångsrik vid 

implementeringsprocessen? 

 

1.3 Disposition  

Studien inleds med en presentation av den metod som tillämpas för att genomföra 

analysen, en kritisk diskussion kring tillvägagångssättet, en presentation av det material 

som i huvudsak använts och tillslut en presentation av de avgränsningar som gjorts. 

Därefter följer en kort redogörelse av nödvändig bakgrundsfakta för att skapa en 

överblick av implementeringsprocessen, detta för att så ett så smidigt sätt som möjligt 

följa analys- och resultatdelen. Därefter presenteras tidigare forskning kring 

förvaltningsforskning samt betydelsen av implementeringsanalyser och 

förvaltningsstyrning. Detta efterföljs av en presentation av teorin som tillämpas. 

Därefter genomförs analysen av avfallsplanen för att identifiera vilken 

förvaltningsstyrning som tillämpades, vilket efterföljs av en presentation av hur väl 

implementeringsprocessen gått fram tills uppföljningen författades. När detta gjorts 
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följer en slutsats för att summera avfallsplanens tillvägagångssätt gällande 

förvaltningsstyrningen. 

 

1.4 Metod 

Avfallsplanen är ett mer omfattande dokument än vad som förklarats i studien. Därför 

var det nödvändigt att systematiskt välja ut vilka delar i avfallsplanen som ansetts mest 

lämpliga att analysera, vad som utgjorde själva förvaltningsstyrningen i planen. Dessa 

identifierades i form av målsättningarna och delmålen som beskrivs i avfallsplanen, 

dessa beskrev vad politikerna ville implementeringen skulle uppnå, och aktiviteterna, 

som i studien kommer benämnas som åtgärder, är de som beskrev hur politikerna ville 

målsättningarna och delmålen skulle uppnås. Målsättningarnas, delmålens och 

åtgärdernas funktion kommer beskrivas i studiens andra del. För att urskilja vilken 

förvaltningsstyrning som tillämpats klargörs tankestrukturen i dessa målsättningar, 

delmål och åtgärder med hjälp av styrningsdimensionerna, därigenom skapas kategorier 

som gör implementeringsprocessen mer lättöverskådlig. För att kategorisering ska 

genomföras är det nödvändigt att kategorierna, det som i studien utgörs av 

styrningsdimensionerna, bildar varandras motsatspar och att det därmed finns tydliga 

skillnader i de egenskaper som dimensionerna uttrycker (Esaiasson et al 2012:210-211). 

Därför har dimensionerna modifierats något med syftet att genomföra en så grundlig 

analys som möjligt.  

 

När analysen genomfördes studerades innehållet i empiriska materialet kvalitativt. 

Genom att göra dimensionerna mer distinkt till varandras motsatspar tydliggörs 

dimensionernas egenskaper och en säkrare kategorisering kan göras. Därmed är varje 

dimensions funktion i största möjliga utsträckning logiskt uteslutande, alltså varandras 

motpoler, detta minskar därmed risken för felbedömning av styrningen. Detta innebär 

att om förvaltningsstyrningen inte visar egenskaper på att vara direkt, bör den vara 

indirekt, eller specifik, bör den vara generell eller om den inte visar tendenser på att ha 

hög precisionsnivå, bör den vara låg (Esaiasson et al 2012:135-139), vad dessa begrepp 

innebär redogörs senare i studien. Detta motiverar valet att förändra dimensionerna, som 

i sin första version inte helt tydligt utgjorde varandras motpoler. Under teoridelen 

gjordes en så detaljerad beskrivning som möjligt av dimensionerna med förhoppningen 

att ge en uttömmande bild av dess funktion för att motverka felbedömningar. 

Åtgärderna, som uttrycker hur förvaltningen vill att målsättningen ska uppnås, 
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analyseras en i taget för att sedan sammanställa analysen till ett övergripande resultat 

för den totala precisionsnivån vid respektive målsättning. När analysen av avfallsplanen 

genomfördes sattes alltså implementeringsprocessen i centrum och dimensionerna 

användes för att beskriva processen (Esaiasson et al 2012:40-43). 

 

Genom att analysera den uppföljning av avfallsplanen som studien tillämpat, kan i 

vilken grad implementeringsprocessen hittills uppnått respektive målsättning redogöras. 

Genom att jämföra de åtgärder som genomförts enligt uppföljningen, med de åtgärder 

som beskrivs i avfallsplanen konstateras i vilken utsträckning respektive målsättning är 

avklarad. Avfallsplanen är uppbyggd så att när alla åtgärder är genomförda, är också 

delmålet avklarat, detta kommer beskrivas ytterligare senare i studien. Detta innebär 

helt enkelt att ju fler åtgärder som är genomförda, desto mer är målsättningen avklarad. 

 

Genom att jämföra resultatet av föregående frågeställningar, alltså efter identifieringen 

av vilka målsättningar som varit framgångsrika och kategoriseringen av dimensionerna 

som tillämpades, konstateras om någon dimension varit mer framgångsrik än en annan. 

Därigenom har samtliga tre frågeställningar besvarats och också studiens syfte 

uppfyllts. 

 

1.5 Kritisk diskussion 

Alla förvaltningar har viss handlingsfrihet utifrån de rådande förutsättningarna som 

varje implementeringsprocess har. Detta gör att ingen process exakt följer det mönster 

som förvaltningsstyrningen uttrycker, utan kräver viss anpassning och varje process är i 

viss utsträckning är unik (Hill & Varone 2017:232). Detta innebär att dimensionerna i 

den form som de tillämpats i studien kan behövas utformas specifikt efter varje 

implementeringsprocess när andra analyser utförs. Studien har inte som syfte att forma 

en ny teori, snarare en lämplig teori till denna unika implementeringsprocess. Samtidigt 

är detta en stark anledning till att dimensionerna bör tillämpas. När varje 

implementeringsprocess är unik är det lättare att förstå hur problematiskt det kan vara 

att logiskt ordna en sådan. Detta kräver analysredskap som förenklar, för att göra 

processen mer överskådlig. Detta är förhoppningen med studien, att den något 

modifierade versionen av dimensionerna kommer beskriva den relation som råder 

mellan politiker och förvaltning, när detta gjorts är önskan att 

implementeringsprocessens tillvägagångssätt klargörs, och leder till ett konstaterande 
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vilken styrning som använts och som tillslut klargör om någon förvaltningsstyrning 

varit mer framgångsrik än en annan. Dimensionerna är i viss mån godtyckliga, detta 

konstaterande går inte att undvika. Samtidigt är detta implementeringsanalysens 

funktion, den är inget neutralt instrument, utan val av begrepp och indikatorer påverkar 

resultatet, detta påverkades redan vid valet att tillämpa styrningsdimensionerna 

(Lundquist 1992:239-245).  

 

1.6 Material 

Styrningsdimensionerna är hämtade från Lennart Lundquists bok Förvaltning, stat och 

samhälle (1992) som ämnar belysa förvaltningens roll i politiken, vilken Lundquist 

menar är omfattande. Det empiriska materialet är hämtat från Växjö kommun och består 

av dokument och uttalanden från en projektansvarig under avfallsprocessen. De 

dokument som analyseras är följande; Avfallsplan för Växjö kommun 2015-2020. Detta 

dokument beskriver de huvudsakliga målsättningarna, dess delmål och aktiviteter och 

vilken del av kommunen som är ansvarig för aktiviteten. Dokumentet innehåller även 

beskrivningar om de resurser som är viktiga för målsättningarna, en uppföljning av 

tidigare miljöarbete från 2013 samt en övergripande beskrivning av hur framtagningen 

av avfallsplanen gick till (Växjö kommun, 2015a). Uppföljning av avfallsplanen 2016. 

Anledningen till att 2016 års uppföljning används är för att 2017 års inte är färdigställd 

än. Här beskrivs hur arbetet varit under det senaste året och vad som förväntas hända det 

kommande året. Genomförda och planerade aktiviteter från 2015 och 2016 förklaras för 

varje målsättning i avfallsplanen. En analys av måluppfyllelsen presenteras också 

(Växjö kommun, 2016).  

 

Gällande det empiriska materialet bör det nämnas att detta är författat av kommunen 

själv, vilket gör att bias kan råda, främst vad gäller uppföljningen då denna innehåller 

någon form av värdering. Detta går inte att utesluta, utan är något som studien får finna 

sig i eftersom det är detta material som finns att tillgå. Vid analysen kommer dock detta 

tas i beaktning och uppföljningarna kommer analysera med ett så kritiskt 

förhållningssätt som möjligt.  

 

1.7 Avgränsningar  

Den främsta avgränsningen som görs är att inom implementeringsprocessen avgränsas 

studien till förvaltningsstyrningen. Implementeringsprocessen består av flera delar, som 
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i sin tur utgör en liten del i den totala politiska processen. Studien behandlar inte heller 

alla aspekter som den politiska processen innebär. Många olika aktörer har haft 

inflytande vid utformningen av avfallsplanen, många informella samtal har med största 

säkerhet hållits och var implementeringsprocessen slutar och börjar är problematiskt att 

bestämma. Hur denna avgränsning gjorts diskuteras under tredje delen.  

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Implementeringens definition  

För att illustrera implementeringens roll i policyprocessen delas denna in i sju steg: 

problemupptäckt, problemanalys/problemvinkling, utformning och beslut om 

intervention, intervention, implementering, eftergranskning/uppföljning/utvärdering 

samt spridning och användning av eftergranskning. Stegen förenklar bilden av en 

policyprocess avsevärt och skapar en god överblick av var i processen 

implementeringen befinner sig (Vedung 2016:18-19).  

 

Implementering innebär realiseringen av politiskt förankrade beslut i en process där två 

aktörer är involverade, politikerna och förvaltningen. Likt när ett politiskt beslut 

behandlas i riksdagen genom en maktkamp mellan politiska aktörer, finns en relation 

mellan förvaltning och politiker som påverkar slutprodukten. Att denna relation 

existerar kommer i uttryck genom att vissa politiska beslut som fattas, men aldrig 

implementeras. Ett politiskt beslut som fattats i riksdagen är inte implementering, till 

och med om förvaltningen med dess tjänstemän implementerar ett beslut innebär inte 

detta att resultatet samma som beslutades av politikerna i riksdagen (Hertting 

2014:185). Problemet kan exemplifieras med hjälp av avvecklingen av de svenska 

kärnkraftsreaktorerna som politiskt förankrades 1980. Enligt beslutet skulle samtliga 

tolv reaktorer stängas fram till år 2010, år 2016 var fortfarande åtta reaktorer aktiva, 

därmed har politikernas makt förminskats (Vedung 2016:13).  

 

Flera forskare har anslutit sig bakom denna syn på implementering som utgår från top-

down perspektivet, vilket trycker på distanseringen mellan de som formulerar policyn, 

politikerna, och de som implementerar, förvaltningen (Hertting 2014:189; Pressman & 

Wildavsky 1984/73: xxi; Lundquist 1992:99; Hill & Varone 2017:227-230; Grantham 

2001:851-854). Det är också detta perspektiv som utgör stommen för studien, där 
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maktspelet accepteras och konstateras som en faktor för lyckad implementering. 

Förvaltningen utgör alltså en egen del i processen, som beroende på de direktiv som 

tilldelas dem från politikerna påverkar förvaltningens roll i implementeringsprocessen, 

en viktig faktor för implementeringens slutprodukt. Utifrån top-down perspektivet 

motiveras vikten av relationen, inflytandet, handlingsfriheten, som förvaltning och 

politiker i varierande utsträckning kan ha under implementeringsprocesser, vilka 

påverkas av förvaltningsstyrningen.  

 

2.2 Förvaltningsstyrning  

Det är genom förvaltningsstyrningen som maktrelationen mellan politikerna och 

förvaltningen kommer i uttryck. Relationen är tvåeggad, beredningen av en politisk 

process sker genom förslag från förvaltning till politiker, som efterföljs av en 

implementeringsprocess där politiker styr förvaltningen. Genom att granska denna 

styrning kan en bild skapas av relationen mellan aktörerna. När politikerna vill få 

förvaltningen att fungera på ett visst sätt tillämpas förvaltningsstyrningen. Det finns 

inget sätt som anses bättre än det andra, utan varierar mellan 

implementeringsprocesserna. Idealtypen för denna styrning är dock en medvetenhet från 

politikerna om hur de styr och därmed för att anpassa styrningen efter vad som är bäst 

för förvaltningen. Detta är dock inte alltid fallet, vilket som tidigare nämnt påverkar 

utfallet av implementeringen (Lundquist 1992:69). Förvaltningsstyrningen innebär 

alltså att förvaltningen i större eller mindre utsträckning måste tolka direktiv, som kan 

vara mer eller mindre tydliga.  

 

Förvaltningsstyrningen utgör det första steget den kedja med tre länkar som 

implementeringsprocessen innebär. När styrningen är genomförd följer 

organisationsstyrning, förvaltningens styrning av tjänstemännen för att förverkliga det 

som politikerna önskar. Detta följs av samhällsstyrning, som syftar till hur förvaltningen 

styr samhällsmedlemmarna för att förverkliga politikernas beslut (Lundquist 1992:71). 

För studiens del är det första länken, förvaltningsstyrningen, som står i fokus. Vid 

implementeringen av politiska beslut krävs direktiv utformade på ett sätt som får 

förvaltningen att genomföra beslutet med bästa möjliga utfall, det är dessa politiska 

direktiv som utgör förvaltningsstyrningen. Om styrningen tillämpas fel riskeras 

missförstånd vid förvaltningens tolkning att uppstå, direktiv och resultat kan därmed 

skilja sig åt. Denna otydlighet kan vara svårt att undvika för politikerna, många gånger 
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består politiska beslut av förhandlingar och kompromisser som vållar till vaghet i 

direktiven som är nödvändiga för att beslutet över huvud taget ska träda i kraft 

(Lundquist 1992:70-74). Förvaltningsstyrningen består likt avfallsplanen ofta av 

målsättningar och åtgärder. Åtgärderna utgör involverade aktörers bild av 

bakomliggande orsaker till problemet, om bilden av problemet är felaktig, blir också 

åtgärderna att lösa problemet felaktiga. Osäkerhet i förvaltningsstyrningen innebär inte 

att implementeringsprocessen blir misslyckad, utan kan istället skapa handlingsfrihet 

hos förvaltningen. Då tillåts förvaltningen agera efter sin expertis i projektet i fråga 

(Hertting 2014:191-194).  

 

 

2.3 Implementeringsanalysens funktion vid en 

implementeringsprocess 

Aaron Wildavskys och Jeffrey L. Pressmans bok Implementation (1973/84) utgör en 

klassisk studie i förvaltningsforskningen där analysens roll i implementeringsprocessen 

beskrivs som varsin sida av samma mynt. För att implementeringen ska fungera 

friktionsfritt måste analyser av implementeringen genomföras. Detta skapar en bild av 

processens tillvägagångssätt och möjliggör identifiering av de delar i processen som bör 

förändras. Teorier som beskriver implementeringsprocesser har, likt denna studies teori, 

ett beskrivande värde, som ett verktyg för kartläggning av framtida processer (Hertting, 

2014:186). Pressman och Wildavsky poängterar att implementeringsforskningen utgör 

en del i förvaltningsforskningen, som kan bli mer omfattande genom att analysera hela 

policyprocessen genom policyforskning, som i sin tur kan breddas ytterligare genom 

forskning av policyplanering. Detta beskrivs som ett ”sömlöst nät” av offentlig 

policyverksamhet som på många sätt överlappar varandra. Utan avgränsningar riskerar 

därför detaljer att försvinna. Förvaltningsforskningen är verktyget som förvaltningen 

har att använda för att förbättra en process (Pressman & Wildavsky 1973/84:xv-xviii). 

Utvärdering av implementering används alltså inte bara för att mäta vad en 

implementeringsprocess har uppnått, utan även för att utveckla kommande 

implementeringsprocesser.  
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2.4 Förvaltningsforskningens kritiker & utveckling 

Förvaltningsforskningen har sedan 1970-talet pendlat i synen av hur en lyckad 

implementeringsprocess bör gå till. Där Webers idealbyråkrati med förvaltningens 

lydnad av politikernas direktiv alltmer har försvunnit. Förvaltningen tillåts mer att 

påverka styrningen tillsammans med politikerna, inflytandet över processen har senare 

spridit sig vidare till civilsamhället. Under 1980-talet tilldelades New Public 

Management en stor roll, med kärnbegreppen praktisk och ekonomisk effektivitet. 

Dessa har idag ersatts med två nya kärnbegrepp, ansvarstagande och mottaglighet. Detta 

har gjort att förvaltningen granskas hårdare, lagt större ansvar hos politikerna och 

samtidigt skapat större frihet för förvaltningen att anpassa sig till politikernas och 

civilsamhällets krav. Förvaltningspolitik har även alltmer utsått bristande legitimitet 

från civilbefolkningen, där exempelvis EU kritiserats för att vara byråkratiska och 

långsamma. Detta innebär dels större krav på förvaltningarna och politikerna att visa på 

ansvarstagande och mottaglighet, men också på handlingskraft och pålitlighet (Puppim 

de Oliviera et al. 2015). Förvaltningsforskningen också kritiserats för otydlighet och 

svårighet att analysera politiska processer. Metoder har ifrågasatts gällande 

genomförandet vilket skapat efterfrågan för en tydligare forskningsstrategi. Kritiken har 

fått genomslag och forskningsområdet har en bättre inramning, strängare 

förhållningsregler och tillvägagångssätt både för den kvantitativa och kvalitativa 

förvaltningsforskningen mot mer vetenskapliga förhållningssätt (Wright, 2015).  

 

3 Bakgrund  

3.1 Utformning av avfallsplanen  

I kommande del följer en beskrivning av avfallsplanens utformning, framtagning och 

funktion för att skapa en god bild av den politiska processen. Målsättningar, delmål, 

åtgärder och ansvariga aktörer är de fyra delar som implementeringsprocessen består av. 

Nedan följer en beskrivning av respektive dels utformning och funktion.   

 

De fem målsättningarna som baseras på nationell och internationell lagstiftning utgör 

slutdestinationen för implementeringsprocessen. Under varje målsättning beskrivs 

delmål, olika i antal för varje målsättning. Dessa utgör milstolparna som ska nås fram 

till för att slutföra målsättningen. Under varje delmål finns ett visst antal åtgärder som 

olika förvaltningskontor i kommunens har ansvar för, när flera förvaltningskontor 
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ansvarar för ett och samma delmål tilldelas en av dessa rollen som samordnare och har 

det huvudsakliga ansvaret för att åtgärderna genomförs. Åtgärderna beskriver, som 

tidigare nämnt hur förvaltningen ska göra för att uppnå målsättningar och delmål, 

medan delmålen och målsättningarna beskriver vad som ska uppnås med hjälp av 

åtgärderna. Detta innebär att när varje åtgärd är genomförd anses delmålet avklarat, när 

varje delmål är avklarat anses också hela målsättningen avklarad och när varje 

målsättning är avklarad är implementeringen av avfallsplanen slutförd (Växjö kommun, 

2015a). Sammanfattningsvis fungerar de ansvariga, åtgärderna, delmålen och 

målsättningarna ett steg var där när alla steg är tagna är avfallsplanen avklarad.  

 

3.2 Avfallsplanens funktion 

Avfallsplanen är ett styrande dokument som bygger på Miljöbalkens direktiv och EU 

direktiv, vars ambition är att utgöra nästa steg mot ett kretsloppssamhälle där avfall ses 

som en resurs snarare än en kostnad genom att hantera avfallet på ”rätt sätt”. Därmed 

kan mängden avfall som deponeras minimeras genom att skapa ett kretslopp där avfall 

på något sätt återanvänds. Genom att slutföra alla målsättningar är det detta som 

kommunen hoppas blir resultatet (Växjö kommun 2015b:27-28, 36-38).  

 

3.3 Centrala aktörer 

Alla svenska kommuner har en viss frihet vad gäller utformningen 

kommunorganisationen, en kort beskrivning är därför nödvändig gällande Växjö 

kommuns utformning.  

 

Kommunfullmäktige (KF) utgör kommunens beslutande församling som består av 

politiska representanter. KF har ansvaret att tillsätta kommunstyrelsen (KS), vars 

uppgift är att leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över de kommunala 

verksamheter som bedrivs för att verkställa KF:s beslut. Nästa steg är nämnderna som 

är tillsatta av KF och utgör den politiska ledning som ansvarar för olika ämnesområden 

inom kommunen. I nämnderna sker största delen av det politiska arbetet, där ärenden 

bereds och ansvaras för som KF sedan fattar beslut om (Norén Bretzer 2017:210-214). 

Tekniska nämnden har haft ansvaret för avfallsplanen i Växjö kommun. Under 

nämnderna arbetar förvaltningar, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa de 

direktiv tilldelas dem (Växjö kommun, 2015a:4).  
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4 Teori   
Teorin som tillämpas är hämtad från Lennart Lundquists Förvaltning, stat och samhälle 

(1992) och beskrivs som förvaltningsstyrningens dimensioner. Dimensionerna är 

sprungna ur vad som benämns som förvaltningsstyrningens styrningsformer, som är en 

del i en större teori som möjliggör en mer förklarande analys av 

implementeringsprocessen. För att studien inte ska bli för omfattande tillämpas endast 

dimensionerna. Även om dimensionerna har förändrats är dess funktion densamma, att 

beskriva relationen mellan förvaltningen och politikerna.  

 

Dimensionerna utgörs av motsatsparen direkt och indirekt styrning, specifik och 

generell styrning samt hög och låg precisionsnivå. Dessa uttrycker förvaltningens kontra 

politikernas inflytande vid implementeringsprocessen. Direkt, indirekt, specifik och 

generell styrning analyserar hur tydligt politikerna uttrycker vad de vill uppnå, vilket 

uttrycks i målsättningarna och delmålen. Precisionsnivåerna analyserar hur tydligt 

direktiven uttrycker hur förvaltningen ska uppnå målsättningarna, vilket görs i 

åtgärderna. Dimensionerna utgör alltså varsin kugge i studien, som leder fram till ett 

resultat av vilken förvaltningsstyrning Växjö kommun tillämpar. Precisionsnivåerna 

delas in i en högsta nivå, hög precision på åtgärden, och en lägsta nivå, låg precision på 

åtgärden (Lundquist 1992:78-81). Låg precisionsnivå kan avlasta politikerna från ansvar 

för detaljer i implementeringsprocessen, vilket kan medföra att processen baseras på 

expertis från förvaltningen (Lundquist 1992:83). Vidare delas inte åtgärderna in på en 

exempelvis tiogradig skala, antingen anses precisionsnivån hög eller låg vilket förenklar 

både kategoriseringen och gör inte processen mer avancerad än nödvändigt. Eftersom 

bedömningen är godtycklig kan fler skalsteg försvåra analysen. Istället tolkas nu alla 

åtgärder mellan ett till fem som låg, och sex till tio som hög precisionsnivå.  

 

Genom graden av tydlighet i direktiven konstateras olika stort inflytande och 

handlingsfrihet till förvaltningen. En naturlig slutsats är att ju mer handlingsfrihet eller 

inflytande, desto mer makt tilldelar politikerna förvaltningen. Dimensionerna ger ett 

alternativ att undersöka implementeringsprocessen på gällande styrning mellan politiker 

och förvaltning. Det fattas även ofta informella besluts under en process vilket också 

motiverar en uttömmande kartläggning näst intill omöjligt (Vedung 2016:31-34). 

Nedan följer en presentation respektive dimension.  
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4.1 Direkt förvaltningsstyrning 

Direkt förvaltningsstyrning identifieras i form av att politikerna uttrycker vad exakt som 

ska uppnås. Vid exempelvis målsättningen ”minst 50 procent av kommunens invånare 

ska cykla till jobbet för att minska koldioxidutsläppen” uttrycks exakt hur många 

procent av invånarna som ska cykla. Politikerna sätter då exakt gränsen för vad 

förvaltningen minst ska uppnå och har därmed själva bedömt att detta är ett rimligt mål. 

Förvaltningen tillåts därmed inte göra något egen bedömning genom att tillämpa sin 

expertis, utan får arbeta efter politikernas gränsdragning, makten vilar därmed hos 

politikerna. Det som utmärker direkt styrning är när politikerna skapar målsättningen 

utan att tillåta utrymme för förvaltningen att göra en bedömning av vad som är en rimlig 

målsättning vilket begränsar förvaltningens handlingsutrymme och inflytande 

(Lundquist 1992:78).  

 

4.2 Indirekt förvaltningsstyrning  

Indirekt förvaltningsstyrning utgör motsatsen till direkt styrning. Här tillåts 

förvaltningen göra egna tolkningar om vad som ska uppnås i direktiven som ges. Vid 

indirekt styrning kan målsättningen exempelvis vara ”av alla kommuninvånare ska fler 

cykla till jobbet än vad som gjordes vid senaste mätningen, detta för att minska 

koldioxidutsläppen i kommunen”. Förvaltningen får inflytande över vad som ska 

uppnås genom att tillämpa sin egen expertis och förvaltningens inflytande och 

handlingsfrihet ökar (Lundquist 1992:78-79).  

 

4.3 Specifik förvaltningsstyrning 

Specifik förvaltningsstyrning tillämpas på ett enskilt fall eller på en enskild typ av fall. 

Målsättningen ”50 procent av kommuninvånarna ska cykla till jobbet för att minska 

koldioxidutsläppen i kommunen” är specifik eftersom den riktar in sig på 

kommuninvånarna, att dessa ska cykla. Därmed behöver inte förvaltningen identifiera 

hur politikerna vill att koldioxidutsläppen i kommunen ska minska, utan vet att detta ska 

gälla kommuninvånarna genom färdmedlet cykeln. Målsättningen riktar då in sig på 

specifika typer av fall och förvaltningen får inte något inflytande att bestämma vad som 

är mest nödvändigt att rikta in sig på för att minska utsläppen (Lundquist 1992:79).  
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4.4 Generell förvaltningsstyrning 

Generell förvaltningsstyrning sker istället på flera fall eller flera typer av fall. Om 

målsättningen uttrycker att ”utsläppen av koldioxid i kommunen ska minska” görs en 

generalisering av vad förvaltningen ska rikta in sig på och säger inte om det gäller 

exempelvis privatpersoner eller företag som bidra till minskningen. Vad som är lämpligt 

att åtgärda för att minska koldioxidutsläppen blir då upp till förvaltningen att bedöma 

och dess inflytande och handlingsfrihet stärks (Lundquist 1992:79).  

  

4.5 Hög precisionsnivå 

Vid hög precisionsnivå kan åtgärder till den specifika målsättningen ovan att ”50 

procent av kommuninvånarna ska cykla till jobbet för att minska koldioxidutsläppen i 

kommunen”, exempelvis innehålla beskrivningar av exakt var nya cykelvägar ska 

byggas, exakt vilka cykelvägar som ska snöröjas under vinterhalvåret och precis var 

pumpstationer till cyklarna ska finnas utplacerade. Hög precisionsnivå innebär alltså 

precisa beskrivningar av åtgärderna, desto högre precisionsnivå, desto mindre 

handlingsfrihet och inflytande får förvaltningen vid implementeringsprocessen 

(Lundquist 1992:82-83).  

 

4.6 Låg precisionsnivå 

Vid samma målsättning som ovan, fast med låg precisionsnivå ges inga konkreta förslag 

på vad som ska göras. Åtgärderna kan istället beskriva att förvaltningen ska ”bygga fler 

cykelvägar”, ”snöröja fler cykelvägar” eller ”placera ut pumpstationer i kommunen”. 

Åtgärderna har låg precisionsnivå och lämnar stor handlingsfrihet och större inflytande 

hos förvaltningen som förväntas utforma dessa själva (Lundquist 1992:83). 

 

Vid förvaltningsstyrningen kan båda motsatsparen tillämpas samtidigt i ett direktiv, 

därför eftersöks vilken av dessa två som framhålls mer än den andra. Detta motiveras i 

analysen för att nå fram till vilken av förvaltningsstyrningarna som har haft störst roll 

och därmed fastställa vilket inflytande politikerna och förvaltningen haft vid 

implementeringen (Lundquist 1992:79).  
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5 Resultat & analys 
I kommande kapitel presenteras och analyseras avfallsplanen för Växjö kommun.  

Först identifieras om förvaltningsstyrningen är den är direkt, indirekt, specifik eller 

generell, genom att redovisa och undersöka respektive målsättning och dess delmål. 

Därefter redovisas avfallsplanens åtgärder som besvarar hur målsättningarna ska 

uppnås. Efter detta följer en presentation av uppföljningen av avfallsplanen för att 

redogöra i vilken utsträckning respektive målsättning har uppnåtts. Detta resulterar 

slutligen, i en presentation om någon förvaltningsstyrning varit mer framgångsrik i 

processen i implementeringsprocessen.  

 

5.1 Genomgång av första målsättningen och dess delmål  

”I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt 

matavfall senast år 2020” (Växjö kommun, 2015a:7). Målsättningens beskrivning att 

minst ”90 procent av alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall…” 

anger i procent politikernas strävan, därmed begränsas förvaltningens inflytande vilket 

pekar på att direkt förvaltningsstyrning tillämpats. Hade förvaltningsstyrningen varit 

indirekt skulle beskrivningen exempelvis kunnat vara ”så gott som alla” eller 

”majoriteten av alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall”. Styrningen 

är även specifik eftersom direktivet inriktar sig specifikt på fallet hushållen och 

handlingsfriheten att använda sin expertis för att identifiera i vilket fall problemet ligger 

begränsas för förvaltningen. En mer generell styrning hade inte gett någon detaljerad 

beskrivning att inrikta sitt arbete just mot hushållen. En generell beskrivning hade 

kunnat vara att ”minst 90 procent av alla invånare i kommunen ska sortera sitt avfall”. 

Detta hade gett förvaltningen större tolkningsfrihet att själva välja vad fallet invånare 

innefattar. Gäller det då till exempel att invånare ska källsortera även på arbetstid, eller 

på fritiden när individen befinner sig utanför hushållet eller gäller det enbart i 

hushållen? Samtidigt tyder styrningen på ett generellt inslag i den mån att begreppet 

verksamheter inte definierats vilket kan innefatta verksamheter som företag och ideella 

verksamheter, men likväl enbart kommunens egna verksamheter, detta ger förvaltningen 

möjlighet att göra en egen bedömning. Vidare tenderar styrningen vara mer specifik vid 

inriktningen på matavfall som specificerar typen av avfall och förvaltningens inflytande 

minskar. Dessa argument antyder att specifik styrning tillämpas i störst utsträckning och 

förvaltningsstyrningen för delmålet till störst del är direkt och specifik.  
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Målsättningens första delmål är att; ”ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen” 

(Växjö kommun, 2015a:7). Delmålet uttrycker inte hur många fler kunder som ska 

anslutas till insamlingen. Även om målsättningen uttrycker att antalet ska nå upp till 90 

procent, talar inte delmålet exempelvis om hur många kunder per år som bör anslutas 

för att hinna uppnå målsättningen till 2020, detta talar för att förvaltningen får tillämpa 

sin expertis och därmed indirekt styrning. Styrningen pekar också på att vara specifik då 

fallet matavfallsinsamlingen är i fokus. Även om ”kunder” är generell i sin beskrivning 

gäller det fallet matavfallsinsamlingen, vilket tyder på att förvaltningen inte behöver 

specificera sig till annan typ av avfall och dess handlingsfrihet ökar. Därmed är 

delmålets förvaltningsstyrning övervägande indirekt och specifik.  

 

Målsättningens andra delmål; ”upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid” 

(Växjö kommun, 2015a:7) definierar inte vad som är en rimlig nivå för en hög 

anslutningsgrad. Målsättningen uttrycker målet för anslutningsgraden, 90 procent, men 

verkar inte gälla denna eftersom målsättningen uppnås genom delmålet. Detta tyder på 

en indirekt styrning där förvaltningen antas bedöma den höga anslutningsgradens 

innebörd utifrån egen expertis. Delmålet uttrycker inte heller vilken typ av fall 

upprätthållandet av anslutningsgraden ska innefatta. Målsättningen specificerar sig dock 

på matavfall som produceras av hushåll och verksamheter, vilket tyder på att detta också 

är fallet för delmålet. Därmed pekar detta på att styrningen är indirekt och specifik.   

 

5.1.1 Genomgång av åtgärder under första målsättningen 

Första delmålets åtgärder är att: 

- Slutföra matavfallsprojektet enligt planering. 

- Analysera anledning till att kunder valt att inte sortera matavfall. 

- Marknadsföra och återkoppla till kunderna.  

- Göra återkommande attitydundersökningar och plockanalyser. 

- Göra matavfallssorteringen mer attraktiv, bl.a. genom översyn av taxan  

(Växjö kommun 2015a:7). 

 

Utan förslag vad matavfallsprojektet innebär i första åtgärden pekar detta på att 

förvaltningen tilldelas större handlingsfrihet för utformning åtgärderna som krävs för 

slutförandet av projektet. Denna handlingsfrihet tyder på en lägre precisionsnivå.  
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Andra åtgärden ger direktiv att genomföra en analys, men beskriver inte hur analysen 

ska utformas, genom exempelvis enkäter, paneler, person- eller gruppintervjuer. Detta 

talar för att utformningen lämnas över åt förvaltningen som får större handlingsfrihet 

och precisionsnivån är därmed låg.  

 

Tredje åtgärden visar på en övergripande beskrivning hur marknadsföringen och 

återkopplingen bör gå till. Handlingsfriheten hade begränsats om exempelvis typen av 

marknadsföring beskrivits, vilket hade reducerat antalet metoder att utforma 

undersökningarna och återkopplingarna på, precisionsnivån pekar därmed mot att vara 

låg.  

 

Fjärde åtgärden påvisar högre precisionsnivå än tidigare, exempel på analysmetoden 

ges; plockanalyser, alltså stickprov. Detta lämnar mindre utrymme för förvaltningens 

inflytande att utforma åtgärden. Vad gäller attitydundersökningarna definieras också typ 

av metod. Men inom ramen för attitydundersökningar och plockanalyser verkar 

förvaltningen tillåtas utforma och tolka åtgärderna efter expertis, detta antyder på en 

större handlingsfrihet och därmed låg precisionsnivå.  

  

Femte åtgärden ger exempel på vad som ska göra matavfallssorteringen mer attraktiv. 

Samtidigt pekar begreppet ”bland annat” att fler åtgärder önskas från politikerna vilket 

antyder att förvaltningen önskas använda sin expertis till att vidareutveckla åtgärden och 

förvaltningsstyrningen bör därför anses låg. 

 

Andra delmålets åtgärder är att:  

- Marknadsföra och återkoppla till kunderna.  

- Göra återkommande attitydundersökningar och plockanalyser.  

- Skapa nätverk mellan renhållningen och fastighetsbolagen, både kommunala och 

privata, för erfarenhetsutbyte, utveckling av systemen och 

informationskampanjer. 

(Växjö kommun, 2015a:7). 

 

Första åtgärden med marknadsföring och återkopplingen till kunderna konstaterades 

tidigare låg vid precisionsnivån, utan tydliga direktiv på hur återkoppling och 
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marknadsföring till kunderna ska gå till tilldelas större handlingsfrihet och 

precisionsnivån blir låg.  

 

Andra åtgärdens plockanalyser och attitydundersökningar beskriver metoden som ska 

tillämpas, men utformningen och analysen verkar lämnas över till förvaltningens 

bedömning vilket tyder på en större handlingsfrihet. Därmed bedöms precisionsnivån 

som låg.  

 

Tredje åtgärden beskriver nätverkens funktion, en begränsning av förvaltningens 

handlingsfrihet i viss mån. Dock beskrivs inte själva processen för skapandet av 

nätverken, vad som ska skapas är ”nätverk”, metoden, där utformningen av nätverken 

lämnas över till förvaltningens expertis, precisionsnivån tyder därmed på att vara låg.   

 

5.2 Genomgång av andra målsättningen och dess delmål 

”Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg per invånare och år” 

(Växjö kommun, 2015a:8) uttrycker likt första målsättningen vad som önskas uppnås 

”180 kilo hushållsavfall per invånare och år”. Hade förvaltningsstyrningen hänvisat 

enbart att minska mängden hushållsavfall som går till förbränning hade förvaltningen 

fått avgöra vad som är en rimlig vikt att sträva mot, styrningen hade då blivit mer 

indirekt. Detta talar därför för att styrningen är direkt. Vid beskrivningen preciseras 

typen av avfall, hushållsavfall är specifikt. En generell styrning hade exempelvis enbart 

riktat in sig på avfall i generella ordalag och förvaltningen hade själv fått precisera vilka 

typer av avfall det ska gälla. Detta talar för att förvaltningsstyrningen i målsättningen 

till störst del är specifik och direkt. 

 

Målsättningens första delmål är att; ”öka sorteringen i flerbostadshus” (Växjö kommun, 

2015a:8) vilken inte definierar i utsträckning sorteringen ska öka, vilket lämnar över 

ansvaret till förvaltningen att tolka delmålet och styrningen blir indirekt. Styrningen 

visar även egenskaper på att vara specifik, detta eftersom fallet flerbostadshus står i 

fokus. Detta lämnar lite tolkningsutrymme till förvaltningen att avgöra om delmålet 

åsyftar andra typer av hushåll eller verksamheter och styrningen tyder därmed på att 

vara specifik och indirekt.  
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Målsättningens andra delmål är att; ”öka viljan att sortera avfall” (Växjö kommun, 

2015a:8) där delmålet inte beskriver hur stor ökningen ska vara, styrningen blir å 

indirekt. Delmålet vill öka sorteringen av avfall generellt, alltså på flera olika typer av 

avfall, detta för att minska mängden hushållsavfall som slängs och skickas till 

förbränning vilket tyder på en generell och indirekt styrning. 

 

Målsättningens tredje delmål är att; ”alla verksamheter inom kommunkoncernen ska 

källsortera” (Växjö kommun, 2015a:8) där delmålet pekar på att vara direkt eftersom 

”alla verksamheter” likväl skulle kunnat uttryckas som ”100 procent av alla 

verksamheter”, och tolkningsutrymmet blir därmed litet för vad som ska uppnås för 

förvaltningen. Styrningen specificerar även fallet ”kommunkoncernen”, vilket pekar på 

att förvaltningsstyrningen är specifik då litet inflytande vid tolkningen av fall tillåts och 

styrningen blir direkt och specifik.  

 

Målsättningens fjärde delmål är att; ”öka sorteringen på offentliga platser och under 

evenemang på stan” (Växjö kommun, 2015a:8). Eftersom delmålet inte anger i vilket 

utsträckning sorteringen ska öka och förvaltningen själv får bedöma hur mycket 

delmålet ska uppnås, pekar detta på att styrningen är indirekt. Delmålet hänvisar även 

till ”offentliga platser och under evenemang på stan” vilket specificerar vilka fall 

delmålet gäller och förvaltningsstyrningen antyder därmed specifik och indirekt.  

 

Målsättningens femte delmål; ”förbättra hanteringar av fett och oljor från hushåll som 

går till förbränning” (Växjö kommun, 2015a:8) beskriver att hanteringen ska 

”förbättras”, vilket tyder på att förvaltningen ska göra en bedömning och 

förvaltningsstyrningen anses därmed vara indirekt. Genom ”fett och oljor från hushåll 

som går till förbränning” specificeras vilken typ av avfall och vilken producent, 

hushållen, vilket pekar på att förvaltningsstyrningen är specifik och indirekt.  

 

Målsättningens sjätte delmål; ”öka verksamheternas sortering av avfall” (Växjö 

kommun, 2015a:8) beskriver att öka sorteringen utan att tydliggöra vad som ska uppnås 

och tolkningen lämnas över till förvaltningen, detta indikerar på indirekt 

förvaltningsstyrning. Styrningen definierar fallet ”verksamheternas” vilket uttrycker en 

typ av fall, samtidigt anges hushållen som fall i den övergripande målsättningen. Detta 

framstår därför som något oklart vad verksamheter syftar till. Att definiera verksamheter 
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tyder på en specifik styrning, men som får anses vara något tolkningsbar. Vidare riktas 

också fokus på ”avfall”, vilket, likt det andra delmålet, pekar på att styrningen i detta 

avseende är generell eftersom den syftar på olika typer av avfall som vanligtvis slängs i 

hushållssoporna. Därmed kan styrningen konstateras indirekt och generell.  

 

5.2.1 Genomgång av åtgärder under andra målsättningen 

Första delmålets åtgärder är att: 

- Utveckla samarbeten och nätverk mellan renhållningen och fastighetsbolagen, 

både kommunala och privata, för erfarenhetsutbyte, utveckling av systemen och 

informationskampanjer. 

(Växjö kommun 2015a: 8). 

 

Åtgärden har ambitionen att skapa nätverk, dock utan beskrivning hur nätverken ska 

skapas, samma sak verkar gälla för samarbetena. Detta pekar på att politikerna förlitar 

sig på förvaltningens expertis att utforma åtgärden som därmed bör anses ha låg 

precisionsnivå. 

 

Andra delmålets åtgärder är att: 

- Genomföra en utredning med branschanalys, attitydundersökningar, 

plockanalyser och testa och utveckla ett nytt koncept för fastighetsnära 

insamling som t.ex. kompletterar befintligt system. 

- Kontinuerligt arbete med återkoppling och kommunikation.  

- Göra återkommande attitydundersökningar för att rikta insatser rätt. 

(Växjö kommun 2015a:8). 

 

Likt tidigare åtgärder beskrivs inte utformningen och analysen för varken plockanalyser 

eller attitydundersökningar. Samma tendens syns gällande branschanalys, tester, 

kontinuerlig återkoppling och kommunikation i resterande åtgärdsbeskrivningar. Dessa 

beskriver metoderna som förvaltningen ska rätta sig efter, men inte utformningen eller 

bedömningen, vilket tyder på större handlingsfrihet och andra delmålet bedöms därmed 

ha låg precisionsnivå.  

 

Tredje delmålets åtgärder är att:  

- Införa och komplettera källsortering i kommunens verksamheter. 
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(Växjö kommun 2015a:8). 

 

Att införa källsortering ger beskrivning av vad som åtgärden önskas uppnå, 

tillvägagångssättet för processen tycks dock inte beskrivas, vilket pekar på att 

förvaltningen på egen hand får utforma och införa källsortering i verksamheterna som 

visar på låg precisionsnivå. 

 

Fjärde delmålets åtgärder är att:  

- Utifrån behovsanalys ta fram förslag på hur källsortering i offentliga miljöer kan 

öka och hur sorteringen av avfall kan ske under evenemang i staden.  

- Pilotförsök ska genomföras i stadsmiljön och utvärderas. 

(Växjö kommun 2015a:8).   

 

Åtgärden efterfrågar en behovsanalys och ett pilotprojekt som inte får vidare 

beskrivning av dess utformning, detta pekar på att handlingsfrihet hos förvaltningen att 

utforma dessa åtgärder och vilket tyder på en låg precisionsnivå. 

 

Femte delmålets åtgärder är att; 

- Genomföra ett projekt som syftar till att ta fram och införa ett system så att fett 

och oljor kan samlas in och användas till framställning av biogas. 

(Växjö kommun 2015a:8). 

 

Åtgärden beskriver vad som ska samlas in och vad det ska användas till. Samtidigt tyder 

beskrivningen att ”ta fram och införa ett system” på en övergripande karaktär som låter 

förvaltningen själv utforma systemet efter egen expertis. Detta motiverar större 

handlingsfrihet och låg precisionsnivå. 

 

Sjätte delmålets åtgärd är att:  

- Utöka tillsynen över avfallshanteringen, t.ex. genom tillsynsprojekt för 

avfallshantering på verksamheter. 

(Växjö kommun 2015a:8) 

 

Åtgärden återupprepas i stort sett i exemplet, att utöka tillsynen över avfallshanteringen, 

genom ett tillsynsprojekt för avfallshantering på verksamheter, tyder på större 
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handlingsfrihet där utformningen av tillsynsprojektet lämnas över till förvaltningen 

vilket ger skäl för låg precisionsnivå. 

  

5.3 Genomgång av tredje målsättningen och dess delmål  

”Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85 

kg per invånare och år senast år 2020” (Växjö kommun 2015a:9), påminner om de 

första två målsättningarna. Beskrivningen av en minskning till ”85 kilo avfall per 

invånare och år” anger en exakt mängd, vilket pekar direkt styrning. Vidare kan det inte 

med säkerhet sägas att avfall som skickas från återvinningscentralerna till förbränning 

enbart produceras av privata invånare och fallet invånare kan därmed inte användas för 

att konstatera att styrningen är specifik. 85 kilo per invånare och år syftar alltså inte 

nödvändigtvis till det fallet invånare, utan detta kan vara en sammanslagen summa som 

också innefattar avfall från exempelvis byggföretag. Bortsett från detta är direktiven 

trots det specifika, eftersom målsättningen inriktar sig på avfall från just 

återvinningscentralerna med inriktning på specifikt förbränningsavfall.   

 

Målsättningens första delmål; ”öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller 

återanvänds” (Växjö kommun 2015a:9) visar på indirekt styrning som inte beskriver hur 

stor ökning som önskas. Målsättningens gräns på 85 kilo avfall som skickas till 

förbränning är, likt första delmålet det som slutligen ska uppnås och gäller avfall i 

allmänhet, och kan därmed inte kopplas till att öka mängden grovavfall som 

materialåtervinns eller återanvänds. Förvaltningen bör bedöma detta och 

förvaltningsstyrningen pekar på att vara indirekt. Styrningen är specifik eftersom den 

specificerar ”grovavfall”, det är denna typ av avfall ska återanvändas eller återvinnas.  

Styrningen är då sammanfattningsvis indirekt och specifik.  

 

Målsättningens andra delmål; ”öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka 

för att återanvändningen ökar” (Växjö kommun 2015a:9) är indirekt i sin karaktär som 

inte beskriver hur mycket sorteringen och återanvändningen ska öka, förvaltningen får 

tolka detta själva utifrån egen expertis. Att delmålet riktar in sig på ”bygg- och 

rivningsavfall” pekar på att förvaltningsstyrningen är specifik.  
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5.3.1 Genomgång av åtgärder under tredje målsättningen  

Första delmålets åtgärder är att: 

- Införa sortering på återvinningscentralerna av nya fraktioner, utifrån 

plockanalyser och möjlighet att få avsättning för olika material. Ett första steg 

kan vara ett försök med insamling av exempelvis textilier. 

- Utveckla samarbeten för att etablera en återbruksby. 

- Undersöka möjligheter till miniåterbruk på flera platser i kommunen, t.ex. på 

alla återvinningscentraler och/eller kvartersnära insamling.  

- Bygga en ny återvinningscentral med avstamp i den utredning om ny ÅVC som 

ska göra under 2014. 

- Undersöka möjligheter för mini-ÅVC:er för att öka tillgängligheten till att lämna 

sorterat grovavfall och farligt avfall. 

- Utreda behovet av ändrade öppettider. 

(Växjö kommun 2015a:9). 

 

Första åtgärdens precisionsnivå har motiverats tidigare som låg, eftersom 

plockanalysens utformning och bedömning lämnas åt förvaltningen. Åtgärden följs av 

förslag på avfall som kan tilldelas avsättning, i form av textilier. Detta är ett förslag på 

en typ av åtgärd vilket utgör “ett första steg”. Detta antyder att politikerna ger 

förvaltningen större handlingsfrihet att ännu fler sortera nya fraktioner för att lösa 

problemet, vilket pekar på att åtgärden har låg precisionsnivå.  

 

Fjärde åtgärden beskriver byggnationen av en ny återvinningscentral, ett tydligt projekt 

som ska genomföras, det som lämnar över en del handlingsfrihet till förvaltningen är 

utformningen av återvinningscentralen. Beroende på hur detaljerad utredningen som 

genomfördes var, kan precisionsnivån höjas eller sänkas. Samtidigt är det 

förvaltningens själva som realiserar utredningen, vilket pekar på handlingsfrihet i 

utformningen och tolkningen av dess resultat, åtgärden bedöms ha en lägre 

precisionsnivå.  

 

Vid resterande åtgärder beskrivs inte hur utvecklingen av samarbeten, undersökningen 

av möjligheter till miniåterbruk och mini-återvinningscentraler ska gå till, vilket tilldelar 

förvaltningen en större handlingsfrihet och precisionsnivån antyds därför vara låg.   
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Andra delmålets åtgärder är att:  

- Informera om och ställa krav på sortering av bygg- och rivningsavfall vid 

handläggning av och tillsyn vid bygg- och rivningslov. 

(Växjö kommun 2015a:9). 

 

Åtgärden ger inga direktiv hur tilldelningen av informationen ska gå till eller vilka krav 

som ska ställas på sorteringen mer än vid handläggning. Detta talar för att 

precisionsnivån är låg och handlingsfriheten stor för förvaltningen att utforma 

tillvägagångssättet.  

 

5.4 Genomgång av fjärde målsättningen och dess delmål 

”I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att 

avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus 

en avfallsfraktion till” (Växjö kommun 2015a:9). I de beskrivna riktlinjernas bilagor 

listas det avfall som ska innefattas för basnivå och en avfallsfraktion till både för 

rivning och byggnation (Sveriges Byggindustrier, 2017). Detta gör att en tydlig substans 

finns i målsättningen vilket talar för att styrningen är direkt. Att ”kommunkoncernens 

samtliga bygg- och rivningsupphandlingar” specificeras pekar på att 

förvaltningsstyrningen inte lämnar tolkningsutrymme för vilka fall målsättningen ska 

gälla och indikerar på att styrningen sammanfattningsvis är specifik och direkt.   

 

I denna målsättning uttrycks inget delmål. 

 

5.4.1 Genomgång av åtgärder för fjärde målsättningen  

Målsättningens åtgärd är att: 

- Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven genom samarbete 

mellan bolag, upphandlingsenheten och de förvaltningar som upphandlar 

byggande och rivning.  

(Växjö kommun 2015a:9). 

 

Åtgärden visar på låg precisionsnivå som inte beskriver hur rutinerna ska tas fram. Det 

ges inte heller någon beskrivning hur samarbetet mellan bolagen, upphandlingsenheten 
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och berörda förvaltningar ska utformas vilket tillåter förvaltningen att med större frihet 

utforma dessa, detta pekar på låg precisionsnivå.  

 

5.5 Genomgång av femte målsättningen och dess delmål  

”Förebygga att avfall uppstår och minska farligheten i avfallet” (Växjö kommun 

2015a:10) beskriver inte i detalj vad politikerna vill uppnå, utan övergripande att 

förebygga att avfall uppstår och att minska farligheten i avfallet, eller att omfattningen 

av farligt avfall ska minska. Detta visar att förvaltningsstyrningen kan ses som indirekt. 

Vidare syftar ”avfall” på avfall generellt, vilket ger skäl för att förvaltningen tilldelas 

inflytande att definiera begreppet och styrningen är därmed sammanfattningsvis 

generell och indirekt.   

 

Målsättningens första delmål; ”minska matsvinnet” (Växjö kommun 2015a:10) ger inga 

direktiv för hur mycket svinnet ska minska, vilket inte heller definieras i målsättningens 

beskrivning. Därmed måste förvaltningen tillämpa sin expertis för att bedöma vad som 

är en rimlig målsättning, vilket visar på en indirekt styrning. Förvaltningsstyrningen 

inriktar sig på matsvinn, alltså fallet matavfall specificeras, vilket gör att inflytande att 

avgöra detta begränsas för förvaltningen och styrningen blir specifik.  

 

Målsättningens andra delmål; ”öka återanvändning inom kommunkoncernens egna 

verksamheter” (Växjö kommun 2015a:10) beskriver inte något tydligt mål på hur 

mycket återanvändningen ska öka, och förvaltningsstyrningen bör ses som indirekt. 

Styrningen syftar till ”kommunkoncernens egna verksamheter” vilket specificerar fallet 

som förvaltningen ska inrikta sig på och styrningen kan därmed ses som specifik.  

 

Målsättningens tredje delmål är att; ”mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras 

fel minskar genom ökad tillgänglighet och kunskap” (Växjö kommun 2015a:10) 

beskriver inte i vilken utsträckning minskningen ska göras, utan tillåts bedömas av 

förvaltningen, vilket pekar på indirekt styrning. Delmålet riktar in sig på ”farligt avfall 

och el-avfall”, vilket gör att förvaltningsstyrningen bör ses som specifik och indirekt.  

 

Målsättningens fjärde delmål är att; ”kommunens fysiska planering bidrar till att minska 

framtida avfallsmängder”(Växjö kommun 2015a:10). Likt tidigare delmål beskrivs inte 

i vilken utsträckning styrningen ska minska, bedömningen vad som kan tänkas uppnås 
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överlåts till förvaltningen vilket pekar på att styrningen är indirekt. Styrningens 

inriktning på kommunens fysiska planering är ett generellt begrepp som exempelvis 

skulle kunna tolkas som ett geografiskt område eller kommunens verksamheter vilken 

förvaltningen tillåts bedöma själva. Detta tyder på generell styrning.  

 

Målsättningens femte delmål att; ”öka återanvändningen och återvinningen av massor i 

kommunkoncernen” (Växjö kommun 2015a:11) pekar på indirekt förvaltningsstyrning 

eftersom målsättningen inte beskriver hur mycket återanvändningen och återvinningen 

ska öka. Delmålet tyder på att vara specifikt till sin karaktär som beskriver fallet 

kommunkoncernen och avfallstypen massor som syftar till byggmassor. Därmed pekar 

detta på att styrningen är indirekt och specifik. 

 

Målsättningens sjätte delmål att: ”minska risken att historisk avfallshantering påverkar 

miljön negativt” (Växjö kommun 2015a:11) definierar inte i vilken utsträckning 

förvaltningen ska minska risken, utan inflytande tilldelas förvaltningen som tillåts göra 

en bedömning vilket pekar på indirekt styrning. Fallet som gäller är ”historisk 

avfallshantering” vilket kan antas syfta till den avfallshantering som rådde innan den 

mer miljömedvetna började tillämpas, men när gränsen ska dras är godtycklig och 

förvaltningen lämnas här större tolkningsutrymme vilket tyder på generell styrning.  

 

5.5.1 Genomgång av åtgärder under femte målsättningen  

Första delmålets åtgärder är att:  

- Utreda hur matsvinnet kan minskas i kommunens kök. 

- Undersöka möjligheter att ta vara på överbliven mat t.ex. genom ökad 

återanvändning av rester eller matlådor till försäljning. Utifrån resultatet 

genomföra en eller flera aktiviteter och utvärdera dem. 

- Kontinuerligt kommunikationsarbete med återkoppling, attitydundersökningar 

och kommunikation.  

(Växjö kommun 2015a:10). 

 

I delmålets första åtgärd ger anvisningar på vad undersökningen kan fokusera på med 

återanvändning av rester och försäljning av matlådor. Detta tyder också på att fler 

åtgärder önskas och lämnar större handlingsfrihet till förvaltningen att utforma 

undersökningen, vilket pekar på en låg precisionsnivå. Resterande åtgärder uttrycker 
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mer oprecisa beskrivningar av hur åtgärderna ska se ut där ingen beskrivning verkar ges 

på hur utformningen av utredningen av matsvinnet, attitydundersökningarna, 

återkopplingen eller kommunikationen, utan detta lämnas över till förvaltningens 

förfogande. Åtgärderna tenderar därmed ha låg precisionsnivå. 

 

Andra delmålets åtgärd är att:  

- Kommunen ska föregå med gott exempel genom att synliggöra och utveckla 

system med återanvändning av möbler inom kommunkoncernen (Växjö 

kommun 2015a:10). 

 

Åtgärden visar på vad som önskas uppnås, ett system med återanvändning av möbler 

inom kommunen, där utformningen av systemet inte verkar beskrivas utan inflytandet 

att utforma detta överlämnas till förvaltningen. En handlingsfrihet som ger skäl för att 

åtgärden har låg precisionsnivå.  

 

Tredje delmålets åtgärder är att:  

- Utreda möjligheter att införa andra insamlingssystem för farligt avfall och el-

avfall och genomföra de åtgärder som utredningen föreslår, t.ex. fler samlaren. 

- Informera om var man kan lämna avfallet och varför man ska lämna in det, dvs. 

det farliga avfallets påverkan på miljön. 

- Systemet med återvinningskort ska ses över och utvecklas. 

- Undersöka vilka möjligheter det finns att underlätta för små verksamheter att 

lämna farligt avfall. 

(Växjö kommun 2015a:10). 

 

Samtliga aktiviteter antyder ha en låg precisionsnivå. Vad som önskas uppnås beskrivs, 

men tillvägagångssättet vid utredningen, informeringen, utvecklingen av 

återvinningskort eller undersökningen ger inga anvisningar på exakta åtgärder. Detta 

pekar på att förvaltningen tillåts utforma dessa på egen hand och 

förvaltningsstyrningens precisionsnivå påvisar på att vara låg. 

  

Fjärde delmålets åtgärd är att:  

- Genomföra ett projekt för att titta på hur avfallshanteringen kan beaktas under 

hela planprocessen. Projektet bör beröra utformning av utrymmen och platser 
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liksom ny teknik som bidrar till att öka sorteringen och i längden minska 

avfallsmängderna. 

(Växjö kommun 2015a:10) 

 

Åtgärden beskriver vad projektet bör beröra, samtidigt lämnas ett handlingsutrymme för 

tolkning av vilka utrymmen, vilka platser och vilken teknik som bör användas. 

Styrningen verkar därmed förlita sig på förvaltningens expertis och precisionsnivån 

bedöms vara låg. 

 

Femte delmålets åtgärd är att:  

- Utforma riktlinjer för att öka återanvändning och för återvinning med effektiva 

transporter av massor inom kommunkoncernen. 

(Växjö kommun 2015a:11). 

 

Åtgärden visar ingen beskrivning av hur riktlinjerna bör se ut, vilket tilldelar 

förvaltningen större handlingsfrihet att utforma åtgärderna, vilket pekar på låg 

precisionsnivå. 

 

Sjätte delmålets åtgärder är att:  

- Inventera och riskklassa kommunens samtliga deponier. 

- Identifiera eventuella behov av åtgärder.  

- Ta fram en plan för hur nedlagda deponier som ligger i exploateringsområden 

ska hanteras. 

- Ta fram riktlinjer för hur dessa massor ska hanteras på bästa sätt. 

(Växjö kommun 2015a:11). 

 

Första åtgärden ger ingen beskrivning på hur inventeringen och riskklassningen ska gå 

till, vilket tyder på handlingsfrihet hos förvaltningen att inventera och utforma en rimlig 

skala att riskklassa efter. Första och andra åtgärden förefaller samverka, samtidigt 

baseras första åtgärden på förvaltningens egen inventering och riskklassning som 

därmed pekar på en större handlingsfrihet och låg precisionsnivå på dessa två. Tredje 

åtgärden visar på hur framtagningen av planen för nedlagda deponier ska gå till, samma 

gäller sista åtgärdens beskrivning av tillvägagångsättet att ta fram riktlinjer. Sista 

åtgärden påverkar förvaltningens beslut av vad som konstateras vid tredje åtgärden, 



  
 

 29 

vilket skapar större handlingsutrymme för förvaltningen. Detta tyder på låg 

precisionsnivå för samtliga åtgärder. 

 

5.6 Presentation av uppföljningsrapporten till avfallsplanen 

I kommande del presenteras och sammanfattas uppföljningen av avfallsplanen. 

Uppföljningen är till för att skapa en jämförelsepunkt mellan hur målsättningarnas 

förvaltningsstyrning sett ut och hur väl de uppnåtts. Resultatet för de fem 

målsättningarna redovisas i avfallsplanens enda uppföljningsrapport genom att 

analysera respektive delmål i varje målsättning. Här presenteras resultatet för åren 2013, 

2015 och 2016. Uppföljningen författades 2016. 

 

5.6.1 I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter 

sortera ut sitt matavfall senast år 2020. 

Utgångsläget för år 2013 visar att 65 procent av allt matavfall sorterades ut vid denna 

tidpunkt och till år 2015 hade sorteringen ökat till 84 procent. Därefter sattes delmålet 

att till år 2016 ska 86 procent matavfallet sorteras, vilket också blev utfallet. Slutligen 

sattes delmålet för år 2017 att 90 procent av matavfallet ska sorteras till slutet av år 

2017. Detta är också avfallsplanens slutliga målsättning till år 2020 (Växjö kommun 

2016:6).  

 

Första delmålet; Ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen. Under 2015 har 

samtliga invånare erbjudits sortera ut matavfall. Under 2016 analyserades anledningen 

till varför vissa kunder inte sorterar matavfallet samt att marknadsföring och 

återkoppling till kunderna fortgått löpande och attitydundersökningar har genomförts. 

Justering av taxan sker vid behov vilket ämnar göra matavfallsinsamlingen mer attraktiv 

(Växjö kommun 2016:2). Detta innebär att två av de fem åtgärderna i delmålet är 

avklarade och de resterande tre är påbörjade. 

  

Andra delmålet; Upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid. Från 2015 har 

plockanalyser och attitydundersökningar börjats göra återkommande. Vidare har 

marknadsföring och återkoppling till kunderna gjorts genom matmässan MAT2016.  

Vad gäller tredje åtgärden, att skapa nätverk beskrivs att gruppmedlemmar valts ut och 

möten har planerats in till 2017 (Växjö kommun 2016:2). Detta innebär att två av tre 

åtgärder är genomförda och där den sista påbörjats.  
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5.6.2 Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kilo per 

invånare och år senast år 2020.  

Utgångsläget för år 2013 var att mängden hushållsavfall som skickades till förbränning 

låg på 211 kilo per invånare och år, utfallet för år 2015 blev därefter 187 kilo per 

invånare och år. Därefter sattes delmålet för år 2016 att 192 kilo hushållsavfall per 

invånare och år skulle skickas till förbränning, att målet innebar en försämring jämfört 

med året innan motiveras i rapporten med den ökande befolkningsmängden i Växjö 

kommun. Utfallet för år 2016 landade på 188 kilo per invånare och år. Därefter sattes 

delmålet att avfallsmängden ska minska ytterligare till 184 kilo per invånare när år 2017 

är avslutat (Växjö kommun 2016:6).  

 

Första delmålet; Öka sorteringen i flerbostadshus. År 2015 genomfördes inga 

aktiviteter. Under 2016 valdes gruppmedlemmar ut att kunna genomföra åtgärden och 

möten planeras att hållas under 2017 (Växjö kommun 2016:2). Detta innebär att 

åtgärden är i uppstartsskede där kontakt tagits, men ännu inte kan anses avklarad.  

 

Andra delmålet; Öka viljan att sortera avfall. Under 2015 genomfördes inga aktiviteter. 

Under 2016 fattades beslut i kommunfullmäktige om fastighetsnära insamling för att 

öka sorteringen i kommunfullmäktige hösten 2016. En avsiktsförklaring för regionalt 

samarbete skrevs under av respektive fem kommuner som samarbetar med Växjö 

kommun. Detta samarbete planeras fortskrida vilket tyder på att den första åtgärden är 

påbörjad men ännu inte kan anses avklarad (Växjö kommun 2016:2).  

 

Tredje delmålet; Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska källsortera. Under 

2015 säkerställdes att alla enheter i kommunen källsorterar inom ramen för 

miljödiplomeringen, alltså systematiskt miljöarbete som är baserat på svensk 

lagstiftning (Rsmco.se). Under 2016 har delar av Renhållningsavdelningen, VA-

avdelningen och Produktionsavdelningen inom Tekniska förvaltningen 

miljödiplomerats (Växjö kommun 2016:3). Detta innebär att åtgärden anses slutförd.  

 

Fjärde delmålet; Öka sorteringen på offentliga platser och under evenemang på stan. 

Inga aktiviteter genomfördes under 2015. Vid beskrivningen av år 2016 förklaras att 
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åtgärden står utan kontaktperson och att diskussion kring lämplig kontaktperson pågår 

(Växjö kommun 2016:3). Denna åtgärd har därmed inte påbörjats ännu.  

 

Femte delmålet; Förbättra hanteringen av fett och oljor från hushåll som går till 

förbränning. Under 2015 genomfördes en kortare utredning där förutsättningarna för 

insamling av fett och oljor kartlagts. Vidare beskrivs att under 2017 kommer alternativ 

utvärderas samt att marknaden för fettinsamling från verksamheter är kartlagd (Växjö 

kommun 2016:3). Detta tyder på att arbetet med åtgärden påbörjats men där 

utformningen av systemet som ska införas ännu inte slutförts.  

 

Sjätte delmålet; Öka verksamheternas sortering av avfall. Ett projekt startades med 

fokus på avfallshantering under 2015. Under 2016 påbörjades ett arbete med en 

checklista för särskild avfallstillsyn på tillsynsobjekt som genomfördes under en månad 

under år 2016. Tillsynsprojektet som beskrivs i åtgärderna avvaktas under 2016 (Växjö 

kommun 2016:3). Detta innebär att arbetet med åtgärden påbörjats, men ännu inte är 

avklarat.  

 

5.6.3 Det avfall från återvinningscentralerna som skicka till förbränning ska 

minska till 85 kilo per invånare och år senast år 2020.  

Utgångsläget för år 2013 visar på att den mängd avfall som skickas till förbränning är 

93 kilo per invånare och år. Vid år 2015 har siffran ökat till 99 kilo per invånare och år. 

Därefter bestämdes att mängden skulle minska tillbaka till 93 kilo per invånare och 

under år 2016, vilket också realiserades. Delmålet för år 2017 ligger stilla på 93 kilo per 

invånare och år vilket motiveras med den ökande befolkningsmängden i kommunen 

(Växjö kommun 2016:6-7).  

 

Första delmålet; Öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller återanvänds.  

Under 2015 genomfördes en planering för etableringen av återbruksby på området 

Norremark där projektledare tillsattes och en utredning om öppettider genomfördes.  

Under 2016 gjordes en utredning om textilinsamling men som inte fullföljts vilket 

förklaras av att väntade förändringar gällande lagstiftning och kommunalt ansvar för 

textilier. Frågan ska återupptas under 2018. Inriktningsbeslut om ny återvinningscentral 

och återbruksby fattades i tekniska nämnden under 2016 (Växjö kommun 2016:4). 

Detta innebär att åtgärden att utreda om öppettider är avklarad samt att ytterligare tre 
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åtgärder påbörjats. Vidare är det två åtgärder som inte påbörjats när uppföljningen 

författades. 

 

Andra delmålet; Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att 

återanvändning ökar. Här genomfördes inga aktiviteter under 2015. År 2016 utökades 

kommunens hemsida med information om hantering av bygg- och rivningsavfall. Miljö- 

och hälsoskyddsavdelningen genomförde en tillsyn av byggavfall på byggen i staden 

(Växjö kommun 2016:4). Detta talar för att åtgärden i delmålet är påbörjad, men ännu 

inte avklarad.  

 

5.6.4 I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav 

ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt Sverige Byggindustriers 

riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till.  

Under år 2013 varierade det från fall till fall om rivningsupphandlingar gällde eller inte 

enligt rapporten. Under år 2015 infördes rutiner som skulle gälla samtliga aktuella 

upphandlingar. Detta blev också delmålet för år 2016, att samtliga aktuella 

upphandlingar ska följa de satta rutinerna. För år 2016 har däremot ännu ingen 

information dokumenterats om hur utfallet blev, målet bedöms däremot ha uppnåtts 

enligt rapporten. Till år 2017 har delmålet satts att kraven ska gälla på samtliga aktuella 

upphandlingar (Växjö kommun 2016:6).  

 

Första åtgärden; Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven genom 

samarbete mellan bolag, upphandlingsenheten och de förvaltningar som upphandlar 

byggande och rivning. Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp som tog fram riktlinjer och 

underlag för upphandling för att kunna ställa krav på sortering vid upphandlingar.  

Vidare finns inga svar på vad som uppnåtts under 2016 dokumenterade. Det beskrivs att 

alla upphandlingar förväntas följa rutinen (Växjö kommun 2016:4-5). Detta talar för att 

åtgärden i målsättningen kan antas färdigställd utifrån förutsättningen att alla 

upphandlingar faktiskt följer rutinen.  

 

5.6.5 Förebygga att avfall uppstår och minska farligheten i avfallet.  

Målsättningens uppföljning innehåller ingen statistik vilket motiveras med att målet inte 

är mätbart. Däremot hävdas att vissa aktiviteter som genomförts har möjligheter att till 

viss del bidra till att uppnå målsättningarna.  
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Första delmålet; Minska matsvinnet. Under 2015 nämns att planering av åtgärder gjorts 

utan någon ytterligare beskrivning. Till 2016 har en mätning med syfte att skapa 

överblick för matsvinnet gjorts på de flesta skolor, förskolor och äldreboenden i 

kommunen (Växjö kommun 2016:5). Detta talar för att en åtgärd i delmålet är avklarad, 

där de övriga två ännu inte påbörjats.  

 

Andra delmålet; Öka återanvändningen inom kommunkoncernens egna verksamheter.  

Det genomfördes ett pilotprojekt under 2015 med gott resultat, vad detta innebär 

beskrivs inte ytterligare. Under 2016 gjorde en förstudie kring kommunkoncernens 

möbelåterbruk som ska ligga till grund för vidare arbete (Växjö kommun 2016:5). Detta 

beskriver att åtgärden påbörjats, men ännu inte avklarats.  

 

Tredje delmålet; Mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras fel minskar genom 

ökad tillgänglighet och kunskap. Här genomfördes inga åtgärder under 2015. Under 

2016 beskrivs att kommunikation och information sker löpande, exempelvis genom 

”hållbara kliv” (Växjö kommun 2016:5). Detta pekar på att en av de fyra åtgärderna i 

delmålet är avklarad.  

 

Fjärde delmålet; Kommunens fysiska planering bidrar till att minska framtida 

avfallsmängder. Det genomfördes inga åtgärder under 2015 och under 2016 hade inga 

svar kommit in vilket också innebär att projektet inte påbörjats (Växjö kommun 

2016:5).  

 

Femte delmålet; Öka återanvändningen och återvinningen av massor i 

kommunkoncernen. Under 2015 startades projektet för att titta på frågan. Åtgärden stod 

under 2016 utan kontaktperson (Växjö kommun 2016:5-6). Detta talar för att projektet 

är i uppstartsskedet men utan att faktiska åtgärder gjort, åtgärden har sedan stannat av i 

utvecklingen.  

 

Sjätte delmålet; Minska risken att historisk avfallshantering påverkar miljön negativt.  

Inga aktiviteter genomfördes under 2015. Det gjorde under 2016 en bakgrundsanalys 

under sommaren 2016, där det när uppföljningen författades skedde en diskussion om 

ny kontaktperson för aktiviteterna i delmålet (Växjö kommun 2016:5-6). Detta talar för 
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att andra åtgärden delmålet är i sitt inledningsskede och att inga andra åtgärder 

påbörjats.  

 

6 Slutsats  
Utifrån redogörelsen av avfallsplanens förvaltningsstyrning och dess framgångar är 

förhoppningen nu att ha, för att motverka de kritiker som forskningsområdet utstått, på 

något sätt förtydligat, skapat en bild, ett bidrag, av detta omfattande ämne. Till att börja 

med går det utifrån analysen att konstatera att implementering har skett, förvaltningens 

har lyssnat på, tagit in och börjat implementera politikernas direktiv, något som 

konstaterats inte helt självklart, till och med på nationell nivå gällande 

kärnkraftsreaktorerna.  

 

Samtliga målsättningar fyra hade påbörjade åtgärder, där första målsättningen hade 

kommit längst, där ingen åtgärd inte var påbörjat och fyra var avklarade. Därefter hade 

resterande delmål en åtgärd avklarad var. Det konstaterades även att femte och andra 

målsättningen hade flest åtgärder som inte var påbörjade, vilket rimligtvis beror på att 

dessa också hade flest åtgärder att genomföra. Vid målsättningarna tillämpades i störst 

utsträckning direkt och specifik styrning där endast femte målsättningen bröt mönstret 

och skiljde sig från mängden. Delmålen hade en styrning som i störst omfattning var 

indirekt och specifik, femton av sexton delmål hade indirekt, och tolv av sexton hade 

specifik förvaltningsstyrning. Till sist hade samtliga åtgärder en låg precisionsnivå.  

 

Om denna förhållandevis enhetliga förvaltningsstyrning tyder på en medvetenhet hos 

politikerna vid valet av förvaltningsstyrning, vilket Lundquist efterfrågar, går inte att 

säga. Men det som resultatet visar är en förvaltningsstyrning som vid målsättningarna i 

mindre utsträckning tillåter förvaltningens inflytande. Den specifika styrningen 

begränsar förvaltningen i vilken typ av fall som målsättningarna ska inrikta sig på och 

den direkta styrningen i vilken utsträckning målsättningarna ska uppnås, detta tyder på 

att politikerna är medvetna om vad som är det huvudsakliga problemet som måste lösas. 

Detta är också tämligen rimligt eftersom avfallsplanen baseras på lagstiftning, vilket 

talar för tydliga direktiv av vad som ska uppnås. Vidare har förvaltningen fått inflytande 

i majoriteten av delmålen gällande vad som ska uppnås genom indirekt styrning, men 

samtidigt begränsats i sitt inflytande över vilka fall som implementeringsarbetet ska 
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rikta sig mot genom specifik styrning. Friheten att formulera rimliga mål för delmålen 

möjliggör anpassning att lösa de eventuella problem som uppstår under 

implementeringsprocessens gång. Till den sista dimensionen, precisionsnivån har 

förvaltningen tilldelats betydande inflytande över utformningen av åtgärderna i 

avfallsplanen och haft omfattande handlingsfrihet att tillämpa sin expertis för att på 

detaljnivå arbeta med implementeringsprocessen.  

 

Utifrån detta resultat kan konstateras att när allteftersom målsättningarna demonteras till 

delmål, och delmålen demonteras till åtgärder, blir också handlingsfriheten och 

inflytandet större hos förvaltningen, ju mer detaljerat arbetet blir, desto mer förlitar sig 

politikerna på förvaltningen. Detta tyder på att politikerna vill ha övergripande kontroll 

över avfallsplanen, där ju mer detaljerad implementeringsprocessen blir, tillåts 

förvaltningen använda sin expertis för att uppnå målsättningarna. Detta innebär, som 

Lundquist belyste, en avlastning gällande politikernas ansvar för detaljerna. 

 

Resultatet tyder på att det inte kommer till uttryck om någon förvaltningsstyrning varit 

mer framgångsrik i implementeringsprocessen. Däremot visar resultatet att vid det 

första delmålet, som kommit längst i implementeringsprocessen, tillämpades direkt och 

specifik styrning vid målsättningen, indirekt och generell vid samtliga delmål, samt låg 

precisionsnivå vid åtgärderna. För att kunna dra slutsatser om vilken 

förvaltningsstyrning som generellt kan tänkas vara bäst att tillämpa måste flera 

implementeringsanalyser göras, till en början på Växjö kommun. Detta eftersom, precis 

som diskuterades tidigare i studien, varje implementeringsprocess är unik, varje 

kommun formar sin egen struktur med egna nämnder, där varje förvaltning har sin 

unika expertis. Därför bör vidare studier göras på andra implementeringsprocesser i 

Växjö kommun för att jämföra dessa med varandra, i hopp om att finna ett samband i 

den förvaltningsstyrning som fungerat bäst. Om ett samband hittas inom kommunen, 

öppnas möjligheter för jämförelser av implementeringsanalyser med andra kommuner. 

Detta möjliggör dels för Växjö kommun att på bättre sätt fullfölja implementeringen av 

avfallsplanen och på ett bättre sätt genomföra kommande implementeringsprocesser, 

men också för andra kommuner att lyckas med kommande implementeringar.  

 

Implementeringsprocesser har i forskning konstaterats som komplicerade, unika, 

omfattande och svåranalyserade, där nya metoder efterfrågats för att förenkla 
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implementeringsanalyserna. En utveckling av Lennart Lundquists ursprungliga teori 

togs fram under studiens gång för att möjliggöra undersökningen av 

implementeringsprocessen. Även om detta inte var ursprungstanken, blev detta vägen 

att gå, och ett förslag, utifrån de analysverktyg, dimensionerna, har redogjorts för hur 

Växjö kommuns implementeringsprocess gått till. Implementeringsanalys har därmed 

fått den funktion som Pressman och Wildavsky uttrycker, där inte enbart vad som 

uppnåtts konstaterats, utan även gett bidrag till utveckling för kommande 

implementeringsprocesser.  
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