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Sammanfattning 

I början av 2005 antog Ltu en miljöpolicy vars mål var att fastställa en ambitionsnivå för 

miljöarbetet på Ltu. Enligt ett regeringsbeslut från 2001 har Ltu en skyldighet att införa ett 

miljöledningssystem och enligt ett tillägg i högskolelagen skall samtliga universitet och 

högskolor främja ekologisk hållbar utveckling inom ramen för deras verksamheter. 

Regeringens ambition är att föregå med gott exempel och visa för övrigt samhälle och 

näringsliv att det är möjligt att bedriva verksamhet inom ramen för hållbar utveckling. När 

övergripande statliga visioner förvandlas till konkreta arbetssätt för en myndighet är 

legitimitet ett intressant begrepp att undersöka och diskutera. 

 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för i vilken utsträckning Ltu:s miljöpolicy kan sägas 

vara legitim. Begreppet legitimitet diskuteras i huvudsak utifrån professor David Beethams 

teoretiska ramverk. Beetham ställer upp tre kriterier för legitimitet som vart och ett bidrar till 

helhetsbilden av policyns legitima status. Det första kriteriet handlar om att policyn skall 

implementeras i enlighet med rådande lagstiftning och lokala regler, det andra kriteriet går ut 

på att lagar och regler i sin tur skall gå att rättfärdiga i enlighet med allmän opinion. Det tredje 

och sista kriteriet går ut på att man skall kartlägga reaktioner och handlingar hos berörda 

parter och se om de tyder på samtycke eller missnöje. Exempel på handlingar som kan 

studeras är engagemang, lojalitet och deltagande. 

 

Slutsatsen är att Ltu:s miljöpolicy är legitim i hög utsträckning. Den kan sägas hålla god 

legitimitet enligt Beethams första kriterium, då den implementerats i enlighet med både 

nationella lagar och lokala regler. Policyn kan sägas vara tämligen legitim utifrån det andra 

kriteriet då styrelsen har representanter från samtliga berörda parter och då värderingarna som 

speglas i lagstiftningen också går att återfinna i allmän debatt, med reservation för att 

”allmänna värderingar” generellt är svåra att utvärdera. Hittills har reaktionerna på 

miljöpolicyn har i huvudsak uteblivit eller varit positiva. De uteblivna reaktionerna kan bero 

på att policyn är relativt ny, eller att den inte inneburit några dramatiska förändringar på 

verksamheten. Ointresse ligger troligen inte bakom, då arbetet på institutionerna i allmänhet 

harmonierar med miljöpolicyn. Slutsatsen för policyns legitimitet enligt Beethams tredje 

kriterium är att det kanske skulle behövas bättre material, en mer omfattande studie av 

efterlevnad och lojalitet mot beslutet. Det material som finns tillgängligt i dagsläget indikerar 

dock att policyn verkar vara legitim i stor utsträckning även enligt tredje kriteriet. 
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1. Inledning 

Sedan 1960 har miljörörelsen vuxit och utvecklats i Europa, industrialiseringens konsekvenser 

för miljön har börjat synas genom till exempel förtunningen av ozonlagret, växthuseffekten, 

skövling av regnskog, surt regn och klimatförändringar. Politiken i Sverige har också 

utvecklats i en miljövärnande riktning under dessa decennier, frågan är dock vad som 

prioriteras och vilken roll staten skall spela i miljöarbetet. Inom den ekologiska ideologin talas 

det om att staten ska visa vägen och ta sitt ansvar för sin miljöpåverkan, för att övriga samhället 

också sedan ska följa med (Larsson 1997, s.132ff). Staten går före, genom att låta statliga 

myndigheter och verk föregå med gott exempel. Genom att uppmana myndigheter och verk att 

ta miljöansvar visar de för allmänheten och övrigt näringsliv att det är fullt möjligt att 

implementera miljöarbete i den ordinarie verksamheten. 

 

År 2001 fattade regeringen ett beslut som gav i uppdrag till statliga verk och myndigheter att 

införa ett miljöledningssystem. Enligt beslutet skulle miljöhänsyn systematiseras och appliceras 

på ordinarie verksamhet och styrdokument skulle tas fram för att reglera riktlinjer, mål, 

åtgärder och ansvarsförhållanden. Ett av de krav som ställdes på myndigheterna var att ta fram 

en miljöpolicy (M2001/3171/Kn, 2001). Högskolornas och universitetens miljöansvar kom 

ytterligare att regleras genom ett tillägg i högskolelagen som trädde i kraft 1 februari 2006: 

 

1 kap 5 § /Träder i kraft I:2006-02-01/ Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall 

jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin 

verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. 

Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag 

(2005:1208) (Internet 9). 

 

Tillägget innebär bland annat att högskolor och universitetet ska främja hållbar utveckling 

inom ramen för sina verksamheter. Under 2004 gjordes det en omfattande miljöutredning av 

Ltu:s verksamhet och utifrån resultaten från den utredningen konstruerades sedan en 

miljöpolicy och ett antal övergripande mål för verksamheten, dessa antogs i början av 2005 

(Rektors beslutsmöte, nr 38-05, 2005-03-15). 
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När statens långsiktiga visioner och mål i stora frågor, som i detta fall hållbar utveckling, 

omvandlas till konkreta direktiv och handlingsplaner så är det viktigt att undersöka den 

legitima grunden för, i det här fallet, miljöpolicyn. Blir slutprodukten något som motsvarar den 

ursprungliga strävan? Är policyn legitim? Om policyn inte skulle vara legitim riskerar skulle 

konsekvenserna kunna vara förödande, beroende på i vilket avseende policyn brustit i sin 

legitima status. Ett eventuellt missnöje skulle kunna leda till att de som berörs av Ltu:s 

miljöpolicy inte förstår syftet med den, att de handlar tvärtemot det policyn föreskriver eller att 

policyn strider mot arbetsmiljölagar eller till och med svensk lagstiftning. Om policyn skulle 

visa sig sakna legitimitet skulle antagligen förtroendet för Ltu:s ledning och organisation 

minska rejält. Regeringens ambition, att genom bland annat Ltu föregå med gott exempel i 

arbetet mot hållbar utveckling, skulle bli ett misslyckande om det visade sig att policyn antagits 

utan någon som helst förankring i lagstiftning eller hos de berörda. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att i denna uppsats redogöra för i vilken utsträckning Ltu:s miljöpolicy kan sägas vara 

legitim samt definiera de formella regler som ligger till grund för Ltu:s miljöarbete. För att ta 

reda på detta använder jag David Beethams teoretiska ramverk om legitimitet och med hjälp av 

den avser jag undersöka följande; hur policyn kom till, om den antagits och utövas på legitimt 

sätt och hur den förankrats hos personal och studenter på Ltu. 

 

Jag använder legitimitetsbegreppet som ett verktyg för att få fram hur legitim Ltu:s miljöpolicy 

är i sitt sammanhang. Målet är att kunna svara på i vilken utsträckning Ltu:s miljöpolicy är 

legitim, vilka villkor som måste vara uppfyllda och vilka som fattas. 

 

1.2 Metod och Material 

Jag kommer använda litteratur som främst behandlar policy, legitimitet och politiska system. 

Teoridelen kommer huvudsakligen att utgå från David Beethams bok ”legitimation of power”. 

Utöver detta kommer även information hämtas från internet, protokoll från beslutsmöten och i 

formella beslut. Första delen av uppsatsen består i huvudsak av en redogörelse för vad som 

avses med begreppet legitimitet och vilka delar som krävs för att något skall kunna anses vara 

legitimt.  

 

I andra delen av uppsatsen undersöks Ltu:s miljöpolicy, på vilka grunder den har antagits och 

hur den förankrats hos personal och studenter. Ett antal enkätfrågor har gått ut till de s.k. 
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miljösamordnarna för att kartlägga reaktionerna hos de berörda på institutionerna. 

Undersökningarna som görs i andra delen av uppsatsen är utformade efter de teoretiska 

slutsatser som dragits i första delen. Andra delen kommer också delvis att bygga på 

information som jag fått ta del av genom korrespondens med projektledaren för Ltu:s 

miljöledningssystem, Jennie Persson. Teorin ger en klar bild av begreppet ”legitimitet” och den 

definitionen avgör i sin tur hur policyn undersöks för att få svar på frågan om den är legitim. 

Teoridelen kommer att utgör således basen i uppsatsen. Slutligen kommer resultaten analyseras 

för att avgöra om policyn kan klassas som legitim eller inte. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats ämnar inte redogöra för de faktiska miljökonsekvenserna av Ltu:s miljöpolicy. 

Den avser endast redogöra för om policyn är legitim och vad denna legitimitet medför. 

Beethams teori kommer att användas på mikronivå och därför måste konsekvenserna också ses 

i sin rätta kontext. Det är ingen regering som står och faller med policyns legitimitet, så som 

kan vara fallet om legitimitetsbrist uppstår på makronivå. Begreppet hållbar utveckling 

innefattar även riktlinjer för t.ex. jämställdhet, men jag kommer endast att använda de delar 

som är relevanta för det faktiska miljöarbetet. Vidare är inte uppsatsen tänkt att ge några 

slutsatser om miljöarbetet generellt på statliga institutioner och myndigheter, det existerar 

ingen ambition att presentera kvantifierbar information utifrån materialet. Uppsatsen skall 

snarast ses som en fallstudie, en studie av Ltu:s miljöpolicy utifrån ett legitimitetsperspektiv. 

 

Uppsatsen kommer inte heller att göra några innehålls- eller textanalyser av detaljer i policyn, 

det är policyn i sin helhet och omständigheterna runt den som kommer att studeras. Uppsatsen 

avser bedöma policyns legitima status, så långt det är möjligt givet förutsättningarna. Med 

tanke på att policyn är relativt ny går det inte att dra några definitiva slutsatser om vilka 

reaktioner den föranlett ännu, dock kan enkäterna indikera om hur policyn förankrats hos 

personalen hittills. I avsnitten som berör policyn i förhållande till regler, Beethams första och 

andra kriterium, kommer fokus att ligga på de formella reglerna, då de informella reglerna är 

både svåra att fånga upp och utvärdera giltighet på. 

 

1.4 Källkritik 

Att bygga det teoretiska resonemanget i huvudsak på en författare kan innebära risken att 

problemen i uppsatsen blir ensidigt beskrivna. Som legitimitetsteoretiker betraktad anser jag 

dock att Beetham har många intressanta infallsvinklar som är relevanta för det sätt jag tänkt 
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angripa problemet. För att ge en mer nyanserad bild av legitimitet kompletteras resonemanget 

vid behov med idéer även från andra teoretiker, exempelvis Weber. I övrigt kommer jag att 

använda material från hemsidor, något som normalt är källor vars innehåll kan vara svårt att 

verifiera. Dock anser jag att materialet jag ämnar använda kommer att hålla hög trovärdighet då 

jag i huvudsak kommer att använda material taget från regering, riksdag och Ltu:s hemsida. 

 



 5

2. Policy och legitimitet 

18 februari 2005 antog Ltu en miljöpolicy, som ett led i att bedriva verksamheten i enlighet 

med regeringens vision om en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöpolicyn utgör ett ramverk för 

miljöarbetet på Ltu och även om den inte reglerar organisationen på detaljnivå, så är 

miljöpolicyn ett dokument av betydelse. Policyn representerar Ltu:s ställningstagande och vilja 

att arbeta mot ekologiskt hållbar utveckling. Utåt mot samhället visar den det övergripande 

arbetssättet och internt förklarar den för anställda och studenter under vilka premisser det 

dagliga arbetet på de olika institutionerna skall ske (Internet 1). Samtlig personal på Ltu har fått 

information om Ltu:s nya miljöarbete via mail och de flesta märker förmodligen av 

konsekvenserna av policyn dagligen i och med sortering av avfall, att man kopierar papper på 

båda sidor etc. 

 

Ltu:s miljöpolicy är intressant att studera av flera anledningar. Den är ett resultat av en statlig 

vision om hållbar utveckling, ett exempel på hur en sådan vision kan se ut när den omvandlats 

till konkreta riktlinjer för ett företag, en organisation eller en statlig myndighet. Miljöpolicyn 

och dess innehåll påverkar arbetet på Ltu dagligen, direkt eller indirekt. Med detta i åtanke, är 

miljöpolicyn ett dokument som definitivt bör studeras och analyseras. Vilken legitimitet har 

policyn? För att kunna analysera i vilken utsträckning som Ltu:s miljöpolicy är legitim, bör den 

teoretiska bakgrunden som analysen utgår ifrån redas ut och förklaras. Vad är en policy? Vad 

är legitimitet och varför behövs det? 

 

2.1 Vad är en policy? 

Policy är ett relativt svårdefinierat begrepp, men det kan beskrivas som både en process och en 

produkt av de åtgärder som vidtas för att realisera offentliga riktlinjer eller för att skapa 

handlingsprogram. Syftet bakom upprättandet av en policy är ofta att åstadkomma någon typ av 

permanent, strukturell förändring i ett samhälle eller inom en organisation. Ofta upprättas en 

policy därför att ett problem uppdagats eller att man vill uppnå ett specifikt mål, policyn blir ett 

slags formellt förhållningssätt som informerar och reglerar, både internt och externt (Bengtsson 

2005, s. 30 ff). 

 

Rune Premfors (1989) gör i sin bok ”Policyanalys” en definitionsmässigt viktig, nämligen att 

termen policy kan används på åtminstone två olika sätt. Dels kan policy användas som ett 

samlingsnamn för en programförklaring eller en deklaration av till exempel en organisations 

riktlinjer och förhållningssätt inom ett visst specifikt område, dels används begreppet policy 
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inom statsvetenskapen för offentlig policy, en åtgärdsplan som är mer omfattande än ett knippe 

riktlinjer. Denna uppsats behandlar Ltu:s miljöpolicy ur båda perspektiven, dels studeras den i 

egenskap av handlingsprogram för Ltu och dels betraktas den som en del av offentligt policy-

skapande, det vill säga som en del av det offentliga handlingsprogram hållbar utveckling utgör 

(Premfors 1989, s.9 ff). 

 

En policy kan studeras och analyseras på många olika sätt och inom policyforskningen finns en 

uppsjö av tillvägagångssätt, beroende på vad forskaren vill ta reda på eller vilken del av 

policyprocessen denne ämnar studera. Ofta beskrivs en policyprocess utifrån olika faser, först 

en initieringsfas där till exempel en lösning på ett problem föreslås, förslaget bereds för att 

sedan antas och genomföras och till slut sker en form av efterkontroll där policyn utvärderas 

och där eventuella problem identifieras (Bengtsson 2005, s. 30 ff). Denna process kan variera 

något mellan organisationer. Det kan också vara intressant att undersöka ansats. Top-down och 

bottom-up är två begrepp som innebär helt olika sätt att närma sig en policy eller problem. Top-

down är en analysansats som grundar sig på det formella, till exempel lagar och det som i ett 

beslutsfattande begränsar och styr processen uppifrån, man utgår från toppen i en organisation 

när man gör analysen (Bogason 2000, s. 8f, 101f). I en Bottom-up-ansats börjar man i motsatt 

ände, man börjar t.ex. hos dem som berörs av ett beslut eller tjänstemän och utgår från deras 

vittnesmål. I en bottom-up-analys utgår man från botten och man förutsätter inte att 

organisationen eller processen löper exakt enligt den formella uppdelningen (Bogason 2000, 

s.7ff, 101ff). David Beethams teori om legitimitet bygger delvis på de formella besluten och 

strukturen bakom dem, dvs. en slags top-down-ansats. Bottom-up-ansatsen är dock också en 

viktig del att beakta, då man också delvis utgår från problemet i sig och hur de berörda reagerar 

på det (Beetham 1991, s.18f). 

 

2.2 Vad är legitimitet och varför behövs det? 

Legitimitet innebär delvis att man rättfärdigar makt eller positioner i en maktrelation. 

Maktrelationer kan vara relationer både mellan enskilda individer, grupper på arbetsplatser 

eller ur ett större samhälleligt perspektiv, till exempel mellan organisationer, företag eller andra 

aktörer. Professor David Beetham menar att en persons eller en organisations maktstatus är en 

avspegling på deras förmåga att kontrollera omgivningen och därigenom uppnå önskade 

effekter. Den som lyckas finna vägar att realisera sina mål, oavsett vilka målen är, kan sägas 

vara mäktig. Personers eller organisationers olika förmåga till att utöva makt härstammar från 

vilka förutsättningar de har, såsom resurser, kunskap, intelligens, skicklighet osv. Makt är det 
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som utövas genom att bestämma över, eller sätta gränser för någon annan och få dem att göra 

saker som de kanske aldrig skulle ha gjort annars. Beetham nämner access och exclusion som 

två av de huvudsakliga maktteknikerna som de överordnade kan använda för att bibehålla 

makten (Beetham 1991, s. 43 ff). Makten utövas genom att kontrollera tillträde till exempelvis 

information eller stänga ute parter från detsamma. Den part i en maktrelation som utövar tvång 

eller frihetliga restriktioner över andra kan betecknas i Beethams teorier som överordnad, och 

de som får sin frihet begränsad betecknas som underordnade (Beetham 1991, s. 43 ff). 

Termerna under- och överordnade är begrepp som Beetham använder frekvent i sin teori för att 

benämna personer eller organisationer utifrån inflytande och makt, jag kommer att använda 

begreppen på samma sätt i denna uppsats. Jag vill dock påminna läsaren om att det inte är en 

indelning av människor grundat på subjektiva värden, eller enligt vad som är ”bättre” 

alternativt ”sämre”, begreppen tjänar endast som en indikator på den makt som besitts av 

aktören (Beetham 1991, s. 43 ff). 

 

Beetham poängterar att denna paternalism eller frihetliga restriktioner, inte alltid är negativa, 

de kan tvärtom vara uttryck av välvilja. Ungefär så som föräldrar sätter gränser för sina barn, 

sätter till exempel staten gränser för sina medborgare. Problemet med de frihetliga 

restriktionerna i en maktrelation är att vi människor naturligt värderar vår frihet högt, var och 

en vill ha möjligheten att själva kunna välja och uppfylla sina syften. Restriktioner av frihet är 

alltså något som intuitivt uppfattas som negativt och därför måste restriktionerna följas av 

någon sorts förklaring för att accepteras. De negativa elementen i en maktrelation, tvång, 

utestängning och andra restriktioner måste rättfärdigas på något sätt och därför är legitimitet 

viktigt när man talar om makt. Makten måste rättfärdigas, åtminstone när man talar om makt i 

demokratier (Beetham 1991, s. 45 ff). 
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3. Legitimitet enligt Beetham 

Frågan om legitimitet är både viktig och komplicerad. Att rättfärdiga makt är en svår process 

och teorierna är många. Bo Rothstein menar exempelvis i sin analys av en policyprocess att det 

är om avståndet blir för stort mellan lagar och förordningar å ena sidan och det faktiska 

åtgärderna, så kommer legitimiteten att sjunka (Rothstein i Bengtsson 2005, s. 30 ff). Beetham 

är också inne på att det måste finnas en balans mellan regelverk och handlande för att 

legitimiteten skall säkerställas. Han beskriver legitimitet som något som märks tydligast i sin 

frånvaro, reaktionerna från underordnade visar sig allra starkast när bristen på legitimitet är 

stor. Men hur kan man veta i vilken utsträckning är något legitimt? Beethams teori ger konkreta 

svar på den frågan (Beetham 1991, s. 4 f). 

 

3.1 Beethams teoretiska utgångspunkt 

Beetham menar att en diskussion om legitimitet är särskilt viktig och avgörande i situationer 

präglade av svåra moraliska dilemman, under juridiskt osäkra förhållanden eller under 

intensiva sociala och politiska konflikter. Om man tittar på hur Beetham närmat sig begreppet 

legitimitet finner man i tolkningen skillnader mellan olika discipliner och professioner. Denna 

komplexitet, menar Beetham, gör legitimitet till ett svåråtkomligt och ytterst förvirrande 

begrepp. Förutom den intressanta frågan om vad som gör något legitimt och hur man uppnår 

legitimitet, skiljer sig definitionerna mellan olika vetenskapliga discipliner. Trots att de skiljer 

sig, är de dock sammankopplade på några sätt (Beetham 1991, s. 4 f). 

 

Jurister och rättsvetare har traditionellt använt begreppet legitimitet i relation till lagar. 

Exempelvis kan legitimitet vara relevant när man skall utreda om något är införskaffat på ett 

giltigt sätt eller i fråga om arv. Legitimitet används också som ett verktyg för att undersöka till 

exempel om en lag motsvarar allmänna politiska principer, alltså inte bara vad lagarna säger 

utan också i viss mån vad de borde säga (Beetham 1991, s. 4 ff). 

 

Inom den traditionella moraliska och politiska filosofin har termen enligt Beetham snarast 

använts för att studera hur maktrelationer i samhället bör arrangeras. Vad är ”tillräcklig” 

legitimitet, vad är rättvist och vilka rättigheter man kan tillskriva vilka aktörer? Det handlar om 

att kontrollera reglerna som styr makten och värdera den moraliska rättfärdighet som ligger till 

grund, exempelvis genom att analysera lagstiftningsprocessen eller undersöka om lagarna 

motsvarar de värderingar som dominerar i allmänhet. Legitimitet används alltså inom denna 
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disciplin som ett mått för att ta reda på om reglerna som styr makten är moraliskt försvarbara 

och därigenom legitima (Beetham 1991, s. 4 ff). 

 

3.2 Arvet efter Weber 

Den sociologiska disciplinen har varken haft som ambition att lösa juridiska problem eller 

moraliska maktdilemman, utan snarast att empiriskt försöka identifiera konsekvenserna 

legitimitet kan ha för karaktären på olika maktförhållanden i samhället. Sociologer har 

undersökt hur graden av legitimitet påverkat organisationer och i vilken utsträckning 

överordnade kan förvänta sig lydnad från underordnade, beroende på graden av legitimitet. 

Sociologer har använt begreppet utifrån kontext, man har upptäckt att kulturella skillnader 

mellan olika länder har betydelse för kraven på legitimitet och för konsekvenserna av detta. 

Ambitionen har varit att studera legitimiteten i verkliga relationer, snarare än i ideala teoretiska 

relationer. Enligt den välkände sociologen Max Weber skiljer sig legitimiteten beroende på 

vilket typ av samhälle man studerar. Han gör också skillnad på traditionell legitimitet, dvs. 

makt som rättfärdigas tradition och sedvänja, karismatisk legitimitet som går ut på att makten 

valideras sig genom affektuella och intuitiva villkor och slutligen målrationell legitimitet, där 

makt rättfärdigas genom tron på auktoriteter och ”den föreskrivna ordningens legalitet” (Weber 

i Boglind, Eliaeson & Månsson 2003, s. 157 ff). Gemensamt för dessa typer av legitimitet är 

den grundläggande uppfattningen att legitimiteten är i det närmaste synonymt med tron på 

legitimitet. Weber menade att maktrelationer (oavsett vilka typer av maktrelationer) är legitima 

om både överordnade och underordnade anser dem vara legitima och att detta går att undersöka 

empiriskt genom att fråga de berörda (Beetham 1991, s. 6 ff). 

 

Det är precis den här delen av Webers resonemang som Beetham använder som utgångspunkt 

för sitt teoretiska ramverk, eller kanske snarare i de brister som Beetham tycker sig upptäcka i 

Webers resonemang om legitimitet. Inom den politiska filosofin kan man spåra tankarna om 

legitimitet långt tillbaka; Locke, Rousseau, Hobbes, Hegel har alla tagit upp ämnet i sina 

teorier. Beetham är dock inte ute efter en studie grundat på det han själv kallar den normativa 

politiska filosofin eller efter att göra en moralisk bedömning, utan snarast efter att reda ut det 

han kallar ett ”legitimitetsbegrepp i kris” och att se till konsekvenserna av legitimitet i verkliga 

livet. Dessa är skälen till att han utgår från sociologen Weber istället för någon av de politiska 

filosoferna (Beetham 1991, s. 11 ff). 
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Beetham inleder sitt resonemang med ett totalt avfärdande av Webers likställande av legitimitet 

och aktörernas föreställning om legitimitet. Beetham refererar till den klassiska sociologiska 

tanken på socialisationen, att man skolas in i samhället och införlivar värderingar och 

influenser utifrån med sin personlighet (Beetham 1991, s. 11 ff). Givet detta är människors 

åsikter en stor del resultatet av tolkningar av influenser utifrån. Enligt detta resonemang skulle 

hög legitimitet således vara resultatet av en lyckad propaganda. Beetham finner detta intressant. 

Reklam finns överallt i offentliga rum idag, men kan det verkligen räknas som en grund för 

legitimitet? Om propaganda och reklam är nyckeln till hög grad av legitimitet så håller alltså de 

överordnade själva i nyckeln till ett legitimt samhälle? Beetham ställer frågan om i så fall 

Sovjetunionens fall kan sägas bero på ett fel i propagandan snarare än ett verkligt fel i det 

politiska systemet? Dessutom så är det enligt Beetham mycket ogenomtänkt att fråga 

underordnade, till exempel medborgare i en stat, om legitimitet, eftersom inte ens forskarna kan 

enas om en enhetlig förklaring av begreppet. Slutsatsen Beetham drar är att man måste 

omvärdera grunden för underordnades missnöje och söka grunden för legitimitet på annat sätt. 

Detta utgör Beethams primära kritik av Webers syn på legitimitet. Beetham menar att Weber, 

som hade för avsikt att operationalisera legitimitet genom empiri, istället gjorde den helt 

omätbar genom att statusen indirekt var avhängig de överordnade själva (Beetham 1991, s. 11 

ff). 

 

Med utgångspunkt i Webers teori, med invändningen att maktens legitima status inte kan 

bestämmas genom att fråga de underordnade om de anser makten vara legitim, går Beetham 

sedan vidare i sitt resonemang. Beetham menar att man borde kunna avgöra om något är 

legitimt genom att undersöka olika delar av den aktuella strukturen runt objektet i fråga, inte 

genom att fråga de underordnade. Dels kan man undersöka om makten är rättfärdig i enlighet 

med etablerade och vedertagna regler i samhället (till exempel lagar), dels om dessa etablerade 

regler går att rättfärdiga i enlighet med uppfattningarna och värderingarna som existerar i 

samhället och slutligen om det går att finna bevis på de underordnade stödjer de överordnade. 

Utifrån detta formulerar Beetham tre kriterier, eller dimensioner som han också kallar dem, för 

legitimitet (Beetham 1991, s. 13 ff). Dessa kriterier är inte alternativ till varandra utan de bidrar 

vart och ett till begreppet legitimitet, makten är legitim i den utsträckning dessa kriterier 

uppfylls och illegitim i den utsträckning kriterierna inte uppfylls  
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Beetham har tagit fram en modell för att åskådliggöra kriterierna för legitimitet: 

 

Table 1.1 – Beethams tre kriterier för legitimitet 

 Kriterium för legitimitet Form av icke-legitim makt 

I Legitimitet i enlighet med regler (laglig 
giltighet) 

Illegitimitet (Brott mot regler och lagar) 

II Rättfärdighet av regler i enlighet med 
gemensamma värderingar. 

Legitimitetsbrist (diskrepans mellan regler 
och underliggande värderingar, brist på 
gemensamma värderingar.) 

III Legitimitet genom uttryckt samtycke. Bortfall av legitimitet genom frånvaro av 
uttryckt samtycke eller genom uttryckt 
missnöje. 

(Beetham 1991, s. 20) 

 

3.3 Beethams första kriterium 

Makten kan sägas vara legitim om den är giltig i enlighet med etablerade och av samhället 

vedertagna regler. Makten skall således vara förvärvad och utövas enligt reglerna som 

kontrollerar dem, dessa kallar Beetham Rules of Power. Det kan vara formella och skrivna 

regler, såsom lagar, men det kan också vara oskrivna och informella regler, till exempel 

konventioner, traditioner eller praxis. Det kan finnas starka informella regler som är styrande 

även inom områden som är strikt formellt reglerade, och vice versa. Man måste följaktligen 

vara observant på båda typer av regler när man undersöker legitimitet. När motsatsen till detta 

kriterium råder, när makten inte är förvärvad eller utövas i enlighet med reglerna, kallar 

Beetham detta kort för illegitimitet och om denna illegitimitet är symptomatisk och återkommer 

i strukturen kallar han det för kronisk illegitimitet (Beetham 1991, s. 16). 

 

3.4 Beethams andra krtierium 

Reglerna, rules of power, som nämndes i förra stycket och som kontrollerar makten, måste i sig 

också kontrolleras. Makten är legitim i den utsträckning reglerna, som kontrollerar makten, kan 

rättfärdigas i enlighet med de uppfattningar och värderingar som existerar i samhället, hos både 

överordnade och underordnade. Vad menar då Beetham med ”rättfärdiga” och vilka 

”uppfattningar” i samhället är det han syftar på? Beetham menar att rättfärdigheten syftar på att 

makten bör härstamma från en giltig källa av auktoritet; giltig så till vida att det är säkerställt 

att de överordnade (de som har makten) besitter kvaliteter som gör dem lämpliga att utöva 

makt. Kort sagt måste maktstrukturen tjäna ett igenkännligt och allmänt intresse, snarare än ett 

intresse specifikt för de överordnade själva. Rättfärdigandet är beroende av vilka samtida 
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uppfattningar som finns i samhället, det kan skilja mellan olika kulturer vilka kvalitéer som 

anses lämpliga för att utöva makt. Trots att glipan kan verka stor mellan under- och 

överordnade måste det finnas ett minimum av gemensamma uppfattningar, menar Beetham. 

Logiken hjälper både under- och överordnade att sätta gränserna för vad som åtminstone är 

rimligt och/eller möjligt. Om det inte åtminstone fanns ett minimum av gemensamma 

uppfattningar så skulle ett samhälle inte vara möjligt. Reglerna saknar legitimitet i den 

utsträckning som inte kan rättfärdigas enligt allmänna uppfattningar och värderingar. Denna 

brist på legitimitet kan vara sprungen ur till exempel total brist på gemensamma uppfattningar 

(dvs. en allt för stor skillnad mellan över- och underordnade, som slaveri t.ex.) eller ändrade 

uppfattningar över tid, som urholkar basen av värderingar som i ett tidigare skede kan ha stöttat 

en regel. Bristen på enighet mellan reglerna som styr makten och den allmänna uppfattningen 

kallar Beetham för legitimacy deficit eller legitimacy weakness, dvs. legitimitetsbrist eller 

legitimitetssvagheter (Beetham 1991, s. 17 ff). 

 

3.5 Beethams tredje kriterium 

Det tredje kriteriet innebär att man avgör om något är legitimt genom att undersöka om det 

finns några handlingar som indikerar samtycke från de underordnade. Inte heller här 

rekommenderar Beetham att man frågar de underordnade, utan att man ska titta på om 

underordnade sluter avtal och överenskommelser med överordnade, om underordnade lovar 

lojalitet eller deltar i beslut. Makten kan sägas vara legitim i den utsträckning underordnade 

visar sitt samtycke offentligt på detta sätt. På så sätt bidrar de underordnade till legitimiteten 

och Beetham menar att detta görs på två sätt: för det första förpliktigar det om de överordnade 

engagerar sig i de underordnade. Det spelar ingen roll om motiven bakom en handling som 

indikerar samtycke, är totalt egoistiska, det faktum att de sluter avtal eller deltar i beslut ger 

ändå en relation med ett visst engagemang mellan över- och underordnad, ofta också med 

moraliska förtecken. För det andra har handlingar som visar samtycke ett starkt symbolvärde, 

därför att de utgör bekräftelse åt de underordnade samt ett kvitto på legitimitet åt de 

överordnade (Beetham 1991, s. 18 ff).  

 

Motsatsen kallar Beetham delegitimacy, vilket ungefär kan översättas som bortfall av 

legitimitet. makten saknar legitimitet i proportion till hur stor del som inte visar sitt medtycke, 

eller visar sitt missnöje. Inte heller detta är en definitiv indelning, det går inte att påstå att 

samtliga i maktrelationen skall hålla med eller visa samtyckte för att något skall anses legitimt. 

Beetham menar till exempel, att det i alla samhällen finns grupper som inte stödjer eller vill 
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visa samtyckte med makten, frågan är inte om, utan hur stor del. Ju fler som visar sitt samtycke 

genom ovan sagda handlingar, desto större legitimitet har makten enligt kriterium 3 (Beetham 

1991, s. 18 ff). 

 

För att få fram en organisations eller en maktrelations legitima status applicerar man vart och 

ett av dessa kriterier, jämför verkligheten med både de legitima kriterierna och formen för icke-

legitimitet. Beetham menar att när man granskat verkligheten och applicerat dessa kriterier 

därpå, träder också en fullgod bild av den legitima statusen fram. Till skillnad mot Weber, 

behöver man inte enligt Beetham fråga de underordnade om de anser makten vara legitim. 

Deras åsikter framkommer ändå när man granskar de underordnades handlingar, som tyder på 

antingen samtycke eller missnöje (Beetham 1991, s. 13). 
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4. Beetham och Ltu:s miljöpolicy 

Miljöpolicyn som Ltu antog 2005 och som också är föremålet för denna uppsats ser ut på 

följande sätt: 

 

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning, forskning och uppdragsverksamhet i 

samverkan med omgivande samhälle. LTU har som lärosäte ett ansvar att vara föregångare i 

arbetet för en hållbar utveckling, och utbildning och forskning vid LTU ska därför ha en tydlig 

miljöprofil. Arbetet ska ske i enlighet med de nationella miljömålen och med lagstiftningen som 

miniminivå. 

Detta sker genom att: 

• Universitetets styrelse och ledning ska stimulera och agera för ett kontinuerligt miljöarbete 

med fokus på ständiga förbättringar. 

• Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut och genomsyra all verksamhet vid universitetet.  

• Medarbetarna ska ha kännedom om aktuella miljöfrågor inom sina arbetsområden och 

därigenom bli inspirerade till att arbeta för en hållbar utveckling.  

• Ltu ska integrera miljöfrågor i utbildningarna och studenterna ska uppmuntras att verka för 

en hållbar utveckling i sin framtida yrkesverksamhet.  

• Ltu ska aktivt arbeta med att förebygga förorening genom att minimera sin egen 

miljöpåverkan som uppkommer från material- och energianvändning och orsakar avfall samt 

utsläpp till luft och vatten, samt ställa miljökrav i upphandling och inköp, såväl på produkten 

eller tjänsten som på leverantörens eget miljöarbete (Internet 1). 

 

4.1 Att applicera Beethams teori på Ltu:s miljöpolicy 

För att fånga essensen i Beethams kriterier och kunna applicera den på det Ltu:s policy bör 

vissa saker i hans teori anpassas till den nivå som studieobjektet, policyn, befinner sig på. 

Exempelvis bör de gemensamma värderingar som Beetham talar om inte bara bör säga något 

om balansen i samhället, mellan politiker och befolkning. Balansen mellan Ltu:s ledning och 

studenter och de anställda bör tas i beaktning i och med nivån för studierna. De anställdas 

reaktioner på miljöpolicyn får utgöra det som i Beethams teori benämns som de underordnades 

handlingar som kan tyda på samtycke. 

 

Beethams kriterier kan lika gärna ses som olika faser tidsmässigt, där man i tur och ordning 

studerar sitt objekt efter hur de implementeras, utövas och mottagits av de berörda. Kriterierna 

kan också ses som villkor för legitimitet eller som olika nivåer av legitimitet, där man studerar 
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exempelvis en policy på både en praktisk och teoretisk nivå. Enligt Beetham går 

legitimitetsbegreppet i sig ut på att validera och rättfärdiga positioner i en maktrelation, 

maktrelationerna kan vara på ett individuellt plan, mellan grupper eller inom organisationer. En 

aktörs förmåga att kontrollera en annan aktör är ett sätt att kategorisera parterna i en 

maktrelation. I detta fall skulle universitetsstyrelsen utgöra den överordnade parten, som 

reglerade anställda och studenter – de underordnade i den här maktrelationen (Beetham 1991, 

s. 43 ff). Policyn är verktyget med vilket ledningen i det här fallet reglerar de hur anställda ska 

arbeta och vilken hänsyn de skall ta till miljön. Miljöpolicyn innehåller dock riktlinjer för hela 

universitetets verksamhet, och därmed även för styrelse och ledning själva, så även om policyn 

är ett verktyg för ledningen att reglera de anställda så omfattas även de själva av dess 

konsekvenser. För att undersöka om den reglering som policyn innebär är legitim kan vi 

applicera Beethams kriterier om legitimitet, dels genom att se om policyn är antagen och 

utövas i enlighet med regler och lagar, dels genom att undersöka om reglerna och lagarna går 

att rättfärdiga i enlighet med uppfattningar och värderingar i samhället och slutligen om det går 

att finna bevis på att de underordnade stödjer, eller åtminstone inte motarbetar, Ltu:s 

miljöpolicy. (Beetham 1991, s. 13 ff) 

 

4.2 Miljöpolicyn och lagstiftningen 

Det första kriteriet i Beethams teori om legitimitet handlar om rättfärdigande av makt i enlighet 

med rådande regler och lagar, eller som Beetham kallar dem rules of power (Beetham 1991, s. 

16). För att något, i detta fall miljöpolicyn, skall vara legitimt enligt detta inledande kriterium 

skall den vara antagen och utövas i enlighet med gällande lokala regler och övrig lagstiftning. 

Principerna kan enligt Beetham gälla allt från enskilda individer till stora organisationer. För att 

undersöka om policyn är antagits och utövas i enlighet med regler kommer fokus att ligga på de 

formella reglerna. Det mest konkreta, och därmed det som är möjligt att empiriskt att 

undersöka, är just de formella regler och lagar som styr Ltu. 

 

Låt oss börja med uttrycket ”hållbar utveckling”, begreppet från vilket miljöpolicyn utgår. 

Hållbar utveckling är regeringens vision om ett samhälle där resurser värnas och nyttjas på ett 

hållbart sätt. Alla politiska beslut som regeringen fattar ska utformas så att de tar hänsyn till 

både ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i ett framtidsperspektiv. Det gäller 

att alla i samhället skall känna delaktighet och ansvar för att värna om miljön och att samhället 

skall formas inom ramen för vad miljön och människan tål (Internet 2). Detta kan jämföras med 

ekologismens syn på statligt och medborgerligt ansvar, d.v.s. att staten skall föregå med gott 
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exempel och visa hur samhället skall utvecklas mer miljövänligt (Larsson 1997, s.132ff). 

Regeringen har under senaste mandatperioden bland annat haft som mål just att bygga ett 

hållbart samhälle, stimulera en god hälsa och främja en hållbar tillväxt (Internet 3). 

 

För Ltu:s del blev regeringens vision om hållbar utveckling verklighet genom beslut om 

miljöledningssystem som kom 2001. Inför tillägget i högskolelagen gjordes sedan en 

omfattande miljöutredning av Ltu:s verksamhet och utifrån resultaten från den utredningen 

konstruerades sedan en miljöpolicy och ett antal övergripande mål för verksamheten, dessa 

antogs i början av 2005. (se s. 14) 

 

Sveriges ansvar för att styra landet mot hållbar utveckling sträcker sig även utanför landets 

gränser. Sverige har åtaganden och delmål som Sverige även inom ramen för sitt Eu-

medlemskap. Eu spelar en viktig roll i den hållbara utvecklingen, både i medlemsländerna men 

också internationellt. År 2000 konstruerades en samling poliska mål som handlade om 

ekonomisk tillväxt och social sammanhållning, och när Europeiska rådet hade möte i Göteborg 

år 2001 lades det på svenskt initiativ till ytterligare en dimension om hållbar utveckling. Man 

menade att de ohållbara utvecklingstendenser som finns idag utgör ett hot mot livskvaliteten 

och man vill sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den negativa 

resursanvändningen. Att dessutom utveckla ny resurssnål teknik är en ny marknad som enlig 

hållbarhetsstrategin besitter stora möjligheter. Att bli ledande inom miljöteknik är ett av målen, 

samtidigt som man betonar vikten av att arbeta globalt med att förbättra miljön. Under 2005 

kom ett förslag till en reviderad hållbarhetsstrategi som innehöll ett huvuddokument, bilagor 

med mål, politik och åtgärder samt en omfattande rapport med indikatorer på Eu:s 

miljömässiga status. I huvuddokumentet ingår sex huvudfrågor som rör klimatförändringar, 

folkhälsa, social sammanhållning, förvaltning av naturresurser, hållbara transporter och global 

utveckling (Internet 4). Miljöpolitiken i Eu brukar härledas till det som åtminstone förut 

brukade kallas Eu:s första pelare, det som tidigare ingick i EG. Första pelaren präglas främst av 

överstatligt arbete och det är bland annat här miljöpolitiken i Eu regleras, även om miljöfrågor 

och miljöarbete naturligtvis återfinns i samtliga Eu:s institutioner (Tallberg 2001, s. 66 ff, 169).  

 

Ltu har alltså skyldighet mot svenska staten att arbeta för hållbar utveckling. Svenska staten har 

i sin tur en skyldighet som Eu-medlem att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling. Även 

internationellt har Sverige skyldigheter att bidra till den hållbara utvecklingen, till exempel som 
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medlemsland i FN bidrar Sverige till arbetet med förnyelsebara energikällor, luftföroreningar, 

klimatförändringar och den industriella utvecklingen (Internet 5). 

 

Mot bakgrund av tillägget i högskolelagen (1 kap 5 §) (Internet 9) och regeringsbeslut 

m2001/3171/kn som utlyste miljöledningssystem hos statliga myndigheter och verk, samt 

Sveriges internationella åtaganden genom exempelvis Eu och FN kan man anta att Ltu:s 

miljöpolicy är antagen och utövas i enlighet med regler och lagar i samhället. Kvar är att 

undersöka vad som är lagstadgat i högskolelag gällande styrelse och rektor samt vad som är 

reglerat i den lokala regelsamlingen och vilka befogenheter rektor och universitetsstyrelse har. 

 

Ltu:s styrelse består av 15 ledamöter varav åtta är utsedda av regeringen och företräder 

allmänna intressen. Studentkårerna och lärarna väljer tre företrädare vardera och även rektor 

ingår i styrelsen (Internet 6). Det är regeringen som utser ordförande till universitetets styrelse 

(2 kap 4 § /Lag (1997:797). 

 

Om arbetsfördelningen mellan universitetets styrelse och rektor säger högskolelagen följande: 

2 kap 2 § /Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och 

svarar för att dess uppgifter fullgörs. 

2 kap 3 § /För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en 

rektor. 

 

I den lokala regelsamlingen för Ltu regleras arbets- och beslutsordningen, där går det att läsa 

vem som äger rätt att fatta vilken typ av beslut. Det framgår i dokumentet att rektor främst ska 

fungera som myndighetschef med ansvar för att hushålla med statliga medel, verka för 

samarbete, följa upp verksamheten i enlighet med rådande författningsföreskrifter, ansvara för 

bra kommunikation mellan universitet och samhälle, sköta universitetets arbetsgivarpolitik 

samt hålla styrelsen informerad om verksamheten. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig 

längre än rektors, de skall besluta – dvs. utan rätt att delegera beslutanderätten - i viktigare 

frågor som gäller universitetets övergripande inriktning och organisation, ekonomisk 

redovisning såsom årsredovisningar, delrapporter etc., åtgärder med anledning av 

revisionsrapporter, interna resursfördelningen, viktiga föreskrifter eller frågor av principiell 

vikt (Internet 8). Universitetets arbete för hållbar utveckling i allmänhet och miljöpolicyn i 
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synnerhet, är de frågor av principiellt viktig karaktär och dessutom gäller de universitetets 

övergripande inriktning och organisation. Enligt den formella beslutsordningen på Ltu 

förefaller det att miljöpolicyn borde ha blivit antagen av styrelsen och inte av rektor ensam. Det 

är också styrelsen som antagit miljöpolicyn (Se bilaga 1). Således verkar rektor och styrelse ha 

agerat i enlighet med de formella reglerna och policyn verkar vara antagen helt i enlighet med 

det dokument som reglerar beslutsfattandet på Ltu. 

 

4.3 Rättfärdigande av lagar och regler 

Beethams andra kriterium handlar om att utvärdera de formella regler som fastställer aktörernas 

maktbefogenheter. Reglerna, the rules of power, måste enligt Beetham kunna gå att rättfärdiga i 

enlighet med uppfattningar i samhället. Maktstrukturen måste tjäna ett allmänt och 

igenkännligt intresse för allmänheten, snarare än ett intresse för de överordnade själva. Det 

hänger, enligt Beetham, på att de överordnade besitter sådana egenskaper som gör dem 

lämpliga att utöva makt och att de överordnade uppfattas som giltiga auktoriteter (Beetham 

1991, s. 17 ff). Begreppen ”igenkännliga” och ”allmänna” är nödvändigtvis inte vara samma 

sak. Hållbar utveckling är något som anbelangar alla i samhället och därför är en tämligen 

allmän strävan. Däremot kanske inte alla i Sveriges befolkning känner igen sig i visionen om 

hållbar utveckling, de har kanske röstat på ett parti av andra orsaker än deras agenda för miljön. 

Beetham diskuterar inte vad detta får för konsekvenser för legitimiteten, men man kan 

konstatera att allmänna intressen inte behöver vara igenkännliga, och tvärtom.  

 

Exakt vad reglerna skall kontrollera finns av naturliga skäl inte specificerade i Beethams teori 

eftersom värderingar, mål och uppfattningar är kulturellt betingade. Det kan vara stora 

nationella skillnader i vad som är eftersträvansvärt eller moraliskt riktigt. Att värna om miljön 

och utveckla samhälle och industri på långsiktigt hållbart sätt är kanske en problematik typiskt 

för västvärlden. Om man tittar historiskt sett i Sverige så har miljöfrågor varit aktuella på den 

politiska arenan under några decennier nu, inte bara som föremål för allmän debatt utan även 

som realitet i det politiska livet. Under 1960-talet började industrialiseringens konsekvenser 

uppmärksammas, förtunning av ozonlagret, växthuseffekten, skövling av regnskog, surt regn 

och klimatförändringar. År 1980 hade vi en mycket omtvistad folkomröstning om kärnkraftens 

framtid i Sverige och den blev en väckarklocka för många (Hadenius 2000, s.168 f). 

Miljöpartiet gick framåt och tog plats i riksdagen 1988, åkte ut i följande val, för att sedan åter 

väljas in i riksdagen 1994 (Halvarsson, Lundmark & Staberg 2003, s.35 ff). Sedan dess har de 
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varit med i riksdagen, och samtliga partier i riksdagen har idag med miljöfrågor på sina 

politiska agendor.  

 

Det politiska livet i Sverige har med andra ord gått mot en större miljömedvetenhet. Enligt 

Beetham skall maktstrukturen präglas av ett allmänt och igenkännligt intresse och hållbar 

utveckling är antagligen något många kan känna sympati med, jordens och mänsklighetens 

fortsatta överlevnad känns som en angelägenhet för alla och inte som något egenintresse från 

politikers och makthavares håll. I Sverige hålls val vart fjärde år och då har den svenska 

befolkningen chansen att visa sitt stöd eller missnöje genom att rösta på partier eller personer 

som de anser för den bästa politiken. Riksdagens sammansättning är en direkt avspegling från 

valet, där procent av rösterna räknas om till mandat. Regeringen måste ha stöd i riksdagen 

(Halvarsson et al 2003, s. 98 f ). 

 

Det är enligt 1809 års regeringsform riksdagen som är lagstiftande organ i Sverige. En del av 

riksdagens lagstiftning är förvisso delegerad till regeringen som har initiativrätt och får författa 

förordningar i exempelvis trafikfrågor, hälsofrågor, näringsverksamhet, utbildningsfrågor etc., 

men grundlagar och all lagstiftning sker i riksdagen (Halvarsson et al 2003, s. 103 f ). Beslutet 

om att hållbar utveckling skall omfatta statliga myndigheter och verk är ett regeringsbeslut, 

fattat av en regering med förankring i riksdagen, som dessutom speglar ett allmänt intresse om 

en långsiktig och hållbar utveckling av samhället. 

 

Beetham menar att det måste finnas ett minimum av gemensamma uppfattningar för att 

demokratiskt samhället ska vara möjligt (Beetham 1991, s. 17 ff). Det måste finnas några 

gemensamma värderingar, i fallet med hållbar utveckling kan man anta att det på lång sikt rör 

sig om mänsklighetens överlevnad. Regeringen granskas och kontrolleras av riksdagen, som i 

sin tur består av de Sveriges befolkning valt. Vart fjärde år har befolkningen chans att säga sitt 

om partierna och den politik de för, och befolkningen har genom sina företrädare i riksdagen 

chans att påverka politiken (Halvarsson et al 2003, s. 179). Det finns åtminstone ett allmänt 

intresse i visionen om hållbar utveckling, det är inte en vision som endast gynnar de 

överordnade. Syftet med den här uppsatsen är inte att göra en heltäckande utvärdering av den 

svenska statsapparatens förankring hos befolkningen och därför utvärderas regeringens 

legitimitet inte djupare än ovan, det stycket visar är dock att regeringens beslut har en 

demokratisk grund och åtminstone så till vida torde de formella reglerna spegla allmänhetens 

värderingar. Det ökade intresset för miljöfrågor syns i de senaste decenniernas debatter och val, 
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där bland annat ett parti med tydlig miljöprofil röstats fram i början på nittiotalet och där 

miljöfrågor har i blivit en angelägenhet, både i allmänhet och inom samtliga partier. 

 

Drygt hälften, 8 av 15, ledamöter i Ltu:s styrelse är utsedda av regeringen och de företräder ett 

s.k. allmänt intresse och kommer från olika yrkeskategorier. Också anställda och studenter 

finns representerade i universitetets styrelse, och det borde därför kunna sägas att styrelsen 

fattar beslut inte bara ur universitetets intresse, utan även ur ett allmänt intresse (Internet 6). 

 

Klyftan mellan de underordnade och överordnade verkar således inte vara så stor, åtminstone 

på ett teoretiskt plan. Beslutet att Ltu skall ha en miljöpolicy, för att tydliggöra riktlinjerna för 

en verksamhet i en anda av hållbar utveckling, är ett beslut som fattats i enlighet med det 

allmänna bästa i åtanke, samt i enlighet med det som kan tolkas som ett ökande intresse för 

miljöfrågor och en önskan om att utveckla samhället på ett ekologiskt hållbart sätt. Lagarna är 

utformade med demokratiska förtecken, regeringen driver sin vision om hållbar utveckling av 

samhället och regeringen kontrolleras av de folkvalda i riksdagen. 

 

4.4 Rättfärdigande genom uttryckt samtycke 

Det tredje kriteriet innebär att man avgör om något är legitimt genom att undersöka om de 

underordnades handlingar indikerar samtycke eller missnöje. Beetham menar att man inte skall 

fråga de underordnade direkt om de anser makten vara legitim, utan att man hellre ska titta på i 

vilken utsträckning underordnade visar sitt samtycke. Makten kan sägas vara legitim i den 

utsträckning underordnade visar sitt samtycke, enligt Beethams tredje kriterium (Beetham 

1991, s. 18 ff). Att direkt fråga de underordnade om de anser något vara legitimt, för att på så 

vis säkerställa legitimitet på ett empiriskt sätt, är ett Weberianskt tillvägagångssätt, som 

Beetham tar avstånd ifrån. Dels menar Beetham att det är orimligt att överlämpa 

tolkningsbördan på vem som helst och dels är saker och ting inte legitima bara för att de 

medverkande i en maktrelation anser dem vara det (Beetham 1991, s. 11 ff). 

 

Istället skall man alltså fokusera på handlingar som tyder på samtycke, lojalitet eller frånvaro 

av handlingar som indikerar missnöje. Om man applicerar denna ansats på Ltu:s miljöpolicy så 

innebär det att man måste undersöka vilka handlingar som eventuellt kan indikera samtycke. 

Handlingar som man kunde studera var till exempel underordnades benägenhet till lojalitet, 

underordnades slutande av avtal med överordnade, underordnades deltagande i beslut. 
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Enligt projektledare för miljöledningen på Ltu, Jennie Persson, har personalen inte skrivit 

under eller formellt accepterat något avtal om miljöpolicyn. Det är heller inte reglerat i 

anställningskontrakt eller dylikt att miljöpolicyn skall efterlevas i arbetet och det är därför svårt 

att fastställa att de anställa lovat lojalitet mot överordnade i frågan. Däremot är det inkluderat i 

Ltu:s övergripande miljömål att information om miljöarbetet och miljöledning skall ingå in den 

introduktionsutbildning som alla nyanställda erbjuds i framtiden (Internet 7). 

 

Inga workshops eller seminarier för att informera de anställda ompolicyn har genomförts ännu, 

man hade annars kunnat studera deltagande och utbytet vid sådana för att fastställa exempelvis 

engagemang och deltagande. Jennie Persson har hållit informationsmöten med de som i 

miljömålen kallas ”nyckelgrupper” samordnare, prefekter, administrativa chefer och 

enhetschefer. Planen är att så småningom också informera de anställda på varje institution  

(Internet 7). 

 

Idag har varje institution en miljösamordnare, som samordnar, bevakar och informerar om 

miljöarbetet på sina respektive institutioner. Det finns i dagsläget ingen exakt beskrivning av 

miljösamordnarnas roll, men ett förslag på organisation och fördelning av ansvar är framtaget 

och det väntar just nu på beslut. 

 

Det finns reglerat i Ltu:s övergripande miljömål att 25 % av Ltu:s anställda skall utbildas fram 

till år 2008 i miljöledningssystemet och andra grundläggande miljöfrågor (Internet 7). Dessa 

utbildningar skulle ha börjat under hösten 2004, men har skjutits upp bland annat på grund av 

det svikande intresset för andra utbildningar av liknande karaktär. Enligt Jennie Persson har 

man velat fundera mer noggrant över upplägget på utbildningarna innan man startar dem. 

 

Den information som gått ut till de anställda har i huvudsak gått ut via miljösamordnare, chefer 

och via mail. Information brukar räknas som ett av de viktiga redskap som används inom 

maktrelationer, ”att regera innebär att bruka käppar, ge och ta morötter samt ägna sig åt 

predikokonst” (Vedung 1998, s.113). Rådgivning, utbildning och att ge upplysningar till någon 

räknas som informativa styrmedel. Det innebär att man försöker påverka sin målgrupp genom 

övertalning, övertygelse eller faktaupplysning. Vanligtvis följer inget tvång när man talar om 

informativa styrmedel, utan mottagare av information kan fritt förvalta den. Inga personliga 

eller materiella belöningar eller förluster väntar. Informationen kan vara negativt eller positivt 

formulerad, den kan vara vinklad så att den påbjuder eller förbjuder och rekommendationerna 
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kan vara mer eller mindre explicita (Vedung 1998, s.115 ff). I fallet med Ltu:s miljöpolicy kan 

man säga att den påbjuder ett arbetssätt i andan för hållbar utveckling. Det finns en skillnad 

mellan information om styrmedel och information som styrmedel. De underordnade måste vara 

införstådda med att styrmedlen existerar och vad de innebär, det klassas som information om 

styrmedel, medan information som går ut med syfte att upplysa och påverka snarare är används 

som styrmedel (Vedung 1998, s.121). Ltu:s miljöpolicy skulle kategoriseras som det senare, 

informationen som har gått ut är ett exempel på ett styrmedel som påbjuder att de anställda 

handlar på vissa sätt. 

 

4.4.1 Enkäterna – upplägg och analys 

Ett sätt att ta reda på vilket engagemang och vilka effekter miljöpolicyn genererat bland de 

anställda är att fråga miljösamordnarna, de känner miljöpolicyn väl och har en god inblick i 

institutionernas verksamhet. Genom att skicka ut enkäter till dem med ett antal frågor om 

förankringen av miljöpolicyn på deras respektive institution kan man få en indikation på hur 

policyn motsvarar uppfattningarna och hur den förankrats (se bilaga 2). Det kanske ter sig 

underligt för någon att använda sig av enkäter eftersom Beetham avråder att fråga de berörda 

direkt, så jag ska nu igenom skillnaderna mellan dessa enkäter och den typ av intervju som 

Beetham avrådde. För det första frågar inte enkäten miljösamordnarna om de anser Ltu:s 

miljöpolicy vara legitim, tolkningsbördan av begreppet ligger således inte hos dem. För det 

andra är den ställd till miljösamordnarna, inte till de övriga anställda. Miljösamordnarnas 

funktion kan kanske beskrivas som en brygga mellan universitetets ledning och det dagliga 

arbetet på institutionerna. Det finns enligt mig ingen anledning att misstänka att 

miljösamordnarna skulle vilja försköna situationen på deras institutioner, då de anställdas 

reaktioner inte speglar miljösamordnarnas insats. Om de anställda inte uppvisar några 

anmärkningsvärda reaktioner eller högt intresse så finns det inget som säger att det skulle vara 

ett resultat av miljösamordnarnas prestation. Hur de anställda reagerar eller intresserar sig för 

miljöpolicyn har nog snarare att göra med en rad andra variabler som exempelvis personligt 

miljöintresse, disponibel tid, arbetet och institutionens karaktär etc.  

 

Enkäten undersöker intresset och engagemanget som miljösamordnarna upplevt och blivit 

bemötta av på sina respektive institutioner, den skall alltså ses som ett verktyg för att kartlägga 

handlingar och reaktioner som indikerar samtycke eller missnöje. Inte heller likställer enkäten 

miljösamordnarnas eller de anställdas tro på legitimitet, med faktiskt legitimitet – vilket var den 

del av Webers resonemang som Beetham främst ville komma undan. Förutom att man utifrån 
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enkätsvaren kan utläsa hur reaktionerna varit generellt, så får man också en fingervisning om 

reglerna verkar motsvara de allmänna värderingarna som i sin tur knyter an till kriterium två. 

 

Enkäten undersöker vilka reaktioner miljösamordnarna upplevt på Ltu:s miljöpolicy, om 

intresset varit högt eller lågt och om de upplever att arbetet på institutionen sker i enlighet med 

miljöpolicyn (se bilaga 3). En enkät till varje institutions miljösamordnare har skickats ut. Inte 

en enda av enkätsvaren rapporterade om att reaktionerna på miljöpolicyn i huvudsak varit 

negativa, svaren var jämnt fördelade mellan att reaktionerna i huvudsak varit positiva eller 

uteblivit. Det är svårt att tolka de uteblivna reaktionerna, det kan exempelvis tyda ointresse, att 

det inte gått tillräckligt med tid för att uppmäta några konkreta reaktioner, eller på att policyn 

inte inneburit några större uppseendeväckande skillnader. Beetham menar att legitimitet 

tydligast märks i sin frånvaro, i och med att aktörerna i allmänhet reagerar kraftigt mot detta 

(Beetham 1991, s. 4 f). Inga reaktioner alls skulle mot bakgrund av detta resonemang indikera 

att det inte råder någon tydlig brist på legitimitet. Uteblivna reaktioner är förvisso också 

uteblivna positiva reaktioner, och i Beethams tredje kriterium står ”frånvaro av samtycke” med 

som en form av icke-legitim makt. För att få ytterligare ledtrådar om vad de uteblivna 

reaktionerna och kan stå för måste vi se om arbetet de anställda utför verka harmoniera med 

miljöpolicyn. Samtliga enkäter har samfälligt rapporterat att arbetet på institutionen sker i 

enlighet med Ltu:s miljöpolicy. Oavsett om vad de uteblivna reaktionerna beror på, verkar 

alltså de anställda agera och arbeta enligt policyn. Detta kan enligt Beethams teorier tolkas som 

engagemang eller lojalitet mot beslutet, vilket i sin tur borgar för god legitimitet (Beetham 

1991, s. 18 ff). 

 

En majoritet av enkätsvaren vittnar om ett ”varken högt eller lågt” intresse för miljöpolicyn hos 

personalen, vilket kan tolkas på flera sätt. På vardera sidan om det alternativet är rösterna jämnt 

fördelade mellan att intresset varit ”högt” respektive ”lågt”. Intresset har uppfattats lågt 

respektive högt i lika stor utsträckning, och en majoritet anser att intresset varken varit högt 

eller lågt. Ett slags mitt-emellan-intresse. Miljösamordnarna som svarat på enkäterna efter 

deras erfarenheter och uppfattningar, vad var och en bedömmer som ”högt”eller ”lågt” intresse 

kan naturligtvis variera. Måhända att frågan kunde ha formulerats bättre, men poängen med 

enkäterna var att med hjälp av miljösamordnarna kartlägga reaktioner och intresse för 

miljöpolicyn hos de anställda och det subjektiva är ett element som inte går att frånkomma när 

det handlar om tolkningar av situationer. Med Beethams teori kan intresset räknas som 

deltagande i beslutet och utifrån de inkomna enkätsvaren kan slutsatsen dras att engagemanget 
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i allmänhet varken varit extremt lågt eller extremt högt, att det i huvudsak varit ett 

medelmåttigt intresse för policyn. Ingen av enkäterna har vittnat om ett ”mycket högt” eller 

”mycket lågt” intresse (Beetham 1991, s. 18 ff). På några institutioner har intresset upplevts 

som högt respektive lågt. 

 

Samtliga enkätsvar rapporterar att miljöpolicyn i sig inte inneburit några större förändringar, 

men att arbetet ändå sker i enlighet med den. Två av svaren har under ”övriga kommentarer” 

poängterar just att miljöarbetet redan pågått ett bra tag innan den nya miljöpolicyn antogs 2005 

och att policyn därför inte innebär så många nyheter, förutom införande av avfallssortering. 

Innan 2005 fanns det en miljöpolicy på Ltu som antogs 1997, men den åtföljdes varken av 

miljömål eller konkreta handlingsplaner liknande de som policyn från 2005 gör. Enligt Jennie 

Persson byggde det mesta miljöarbetet då på personligt engagemang och det kunde skilja sig 

mycket mellan olika institutioner och avdelningar.  

 

I en stor organisation, som Ltu, sker inte stora förändringar i exempelvis miljöarbetet över en 

natt, beslutsprocessen har ofta en inkrementell karaktär. Med det avses en ständigt pågående 

process, beslutsfattarna ses i sin kontext och både medel och mål kan förändras under 

processens gång. Förändringarna sker stegvis, i små etapper som i sig inte ligger allt för långt 

bort från den rådande situationen. En inkrementell process är varken rationell eller radikal 

(Lundquist 1992, 171ff). 

 

Detta kan vara förklaringen till varför miljöarbetet tycks harmoniera någorlunda med Ltu:s 

miljöpolicy, trots att den enligt utsago inte inneburit stora förändringar. Processen tycks ha haft 

en inkrementell karaktär som påbörjats redan innan 2005, kanske redan innan 1997, och kanske 

förklarar det utfallet i enkäterna. Policyn innebar ingen stor dramatisk förändring, eftersom 

miljöarbetet redan hade påbörjats innan. Innan dess är det svårt att finna dokumentation över 

Ltu:s miljöarbete, så ett absolut startdatum för miljömedvetenheten går inte att fastslå. 

 

Den inkrementella processmodellen som ständigt utgår från den rådande situationen ger en 

koppling till bottom-up-perspektivet. Arbetet med miljöpolicyn verkar vara mer 

problemorienterat än fixerat vid organisationens struktur, trots att miljöpolicyn är ett beslut från 

universitetets styrelse så utgår policyn från den omfattande miljöutredning som gjordes på 

Ltu:s verksamhet. Policyn har alltså utgått från den verklighet som presenterades i 

miljöutredningen och från problem som uppdagades där. Trots att maktrelationen enligt 
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Beetham skulle bestå av de anställda som underordnade och Ltu:s ledning som överordnad, 

eftersom beslutet formellt kommer därifrån (Beetham 1991, s. 43 ff), har policyprocessen 

genom sin inkrementella karaktär haft karaktärsdrag av bottom-up-ansatsen. Trots att beslutet 

att införa en miljöpolicy på Ltu kan klassificeras som ett Top-down-beslut, så har miljöarbetet 

alltså i sin helhet haft drag av den inkrementella modellen med en gradvis förändring, och av 

bottom-up-modellen som utgår från kontext. 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att avgöra i vilken utsträckning Ltu:s miljöpolicy är legitim. Med 

hjälp av Beethams teori har relevanta delar undersökts för att kunna presentera en bild av denna 

legitima status som kan tillskrivas policyn. 

 

För att miljöpolicyn skall vara legitim enligt Beethams inledande kriterium skall den vara 

antagen och utövas i enlighet med gällande lokala regler och övrig lagstiftning (Beetham 1991, 

s. 16). Miljöpolicyn är antagen på uppdrag av regeringen, som i sin tur gett uppdraget till 

statliga myndigheter och verk som ett led i deras vision om hållbar utveckling 

(M2001/3171/Kn, 2001). Enligt beslutet skulle miljöhänsyn systematiseras och appliceras på 

ordinarie verksamhet och styrdokument skulle tas fram för att reglera riktlinjer, mål, åtgärder 

och ansvarsförhållanden. Målsättningen med hållbar utveckling är att samhället värnar om 

resurser och nyttjar dem på ett långsiktigt hållbart sätt. Högskolornas och universitetens 

miljöansvar kom att ytterligare regleras genom ett tillägg i högskolelagen som trädde i kraft 

2006-02-01 (1 kap 5 §) (Internet 9). Tillägget innebär att hållbar utveckling skall främjas inom 

ramen för högskolornas/universitetens verksamheter. Så långt är miljöpolicyn antagen i 

enlighet med både högskolelagen och regeringens vision om att statliga myndigheter och verk 

skall bedriva verksamhet inom ramen för en hållbar utveckling. 

 

Den lokala regelsamlingen för Ltu reglerar vem som äger rätt att fatta vilken typ av beslut och 

dokumentet definierar skillnaderna mellan rektor och styrelsens befogenheter. Rektor skall 

enligt regelsamlingen fungera främst som myndighetschef med ansvar för den löpande 

verksamheten, medan universitetets styrelse skall besluta i viktigare frågor som gäller 

universitetets övergripande inriktning eller frågor av principiell vikt (Internet 8).  

 

Det är styrelsen som fattat beslutet att anta miljöpolicyn (Beslut 8-05, dnr: 292-05 102, 2005-

02-18), vilket verkar vara helt i enlighet med den fördelning av befogenheter som 

regelsamlingen fastslår. Ett arbete mot hållbar utveckling är en fråga om universitetets 

inriktning på verksamheten och en fråga av principiell vikt, snarare än ett beslut av den 

karaktär som rektor ensam kan besluta om. 

 

Ltu:s miljöpolicy verkar med andra ord hålla god legitimitet i enlighet med Beethams första 

kriterium. Den verkar vara antagen i enlighet med regeringens uppdrag, med högskolelagen 

och i enlighet med de lokala regler som styr beslutsfattandet på Ltu. 
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Beethams andra kriterium handlade om att utvärdera lagar och regler i enlighet med rådande 

värderingar i samhället (Beetham 1991, s. 17 ff). Legitimiteten sjunker om diskrepansen mellan 

lagar och understödjande värderingar är för stor. Gällande Ltu:s miljöpolicy och visionen om 

hållbar utveckling kan man se att miljöfrågorna även går igen i den allmänna debatten. 1980 

hade vi folkomröstningen om kärnkraftens framtid i Sverige och den blev en väckte mångas 

intresse för miljöfrågor (Hadenius 2000, s.168 f). Miljöpartiet gick framåt och tog plats i 

riksdagen 1988, åkte ut i följande val, för att sedan åter väljas in i riksdagen 1994 (Halvarsson 

et al 2003, s.35 ff). Sedan dess har de varit med i riksdagen, och samtliga partier i riksdagen har 

idag med miljöfrågor på sina politiska agendor. 

 

Makten skall enligt Beetham tjäna ett allmänt och igenkännligt intresse för allmänheten 

(Beetham 1991, s. 17 ff). Hållbar utveckling är något som anbelangar alla i samhället och är 

därför både en allmän och tämligen igenkännlig strävan. Ltu:s styrelse består ungefär till 

hälften av ledamöter tillsatta av regeringen, de kommer från olika yrkesgrupper och de 

företräder det s.k. allmänna intresset. Studenterna har tre representanter i styrelsen och det har 

lärarna också. Styrelsen består alltså av företrädare för olika delar av universitetet och 

samhället. Regeringen är bildad i enlighet med valresultatet, och djupare än så analyseras inte 

regeringsbildningen. Uppsatsen avser inte att redogöra för hela Sveriges statsapparat. 

Legitimitet enligt Beethams andra kriterium är lite svårare att konstatera än enligt det första 

kriteriet. Visionen om hållbar utveckling verkar gå att spåra också i den allmänna debatten om 

man tittar på den politiska utvecklingen de senaste decennierna. Det är dock svårt att undersöka 

och exakt bestämma hur välgrundade förordningarna och lagstiftningarna om hållbar 

utveckling är, även om man åtminstone delvis kan hänvisa till riksdagsvalet, regeringsbildning 

efter valresultat och riksdagen som granskande och lagstiftande organ (Halvarsson et al 2003, 

s. 179). I styrelsen finns både allmänhet, lärare, förvaltning och studenter representerade och 

genom den representationen kan man anta att värderingarna bakom besluten som styrelsen 

fattar åtminstone delvis kan spåras i policyns omgivning. 

 

Genom att låta miljösamordnarna svara på enkätfrågor om personalens reaktioner har vissa 

tendenser kunnat utläsas. Miljösamordnarna har i sin roll bra insikt om både policyns 

omfattning och vilka reaktioner den mötts av på institutionerna, varför det också är relevant att 

fråga dem. Makten kan sägas vara legitim i den utsträckning underordnade visar sitt samtycke 

genom handlingar, exempel på dessa handlingar kunde vara: underordnades löften om lojalitet, 
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underordnades slutande av avtal med överordnade, underordnades deltagande i beslut. 

(Beetham 1991, s. 18 ff). Handlingarna har kartlagts med hjälp av enkäter och ingen av 

enkätsvaren rapporterade att reaktionerna huvudsakligen varit negativa, svaren var jämnt 

fördelade mellan att reaktionerna i huvudsak varit positiva eller uteblivit. De uteblivna 

reaktionerna det kan tyda dels på ointresse, att policyn är för ny eller att den inte inneburit 

några större skillnader för verksamheten. Beetham menar att legitimitet tydligast märks i sin 

frånvaro då de negativa reaktionerna inte låter vänta på sig. (Beetham 1991, s. 4 f). Inga 

reaktioner alls skulle mot bakgrund av detta resonemang indikera att det inte råder någon tydlig 

brist på legitimitet. Uteblivna reaktioner är förvisso också uteblivna positiva reaktioner, men 

eftersom att enkäterna anger att arbetet på institutionerna sker i enlighet med miljöpolicyn 

handlar det nog om att miljöpolicyn i sig inneburit små förändringar i arbetet, snarare än 

legitimitetsbrist eller ointresse. 

 

Beslutsprocessen verkar ha en inkrementell karaktär, en beslutsprocess som utgår från situation 

och kontext (Lundquist 1992, 171ff). Förändringarna har skett stegvis och skillnaden mellan 

det tidigare arbetssättet och arbetssättet enligt den nya policyn, verkar enligt enkäterna inte ha 

varit så dramatisk. Samtliga enkätsvar rapporterar att miljöpolicyn i sig inte inneburit några 

större förändringar, men att arbetet ändå sker i enlighet med den. Två av svaren har under 

”övriga kommentarer” poängterar just att miljöarbetet redan pågått ett bra tag innan den nya 

miljöpolicyn antogs 2005. Således verkar arbetet på institutionerna harmoniera med Ltu:s 

miljöpolicy, åtminstone enligt miljösamordnarna. Detta knyter också an till det första kriteriet, 

att policyn inte bara antagits i enlighet med reglerna utan också generellt utövas i enlighet med 

den. 

 

Syftet med uppsatsen var att redogöra för i vilken utsträckning Ltu:s miljöpolicy är legitim och 

min slutsats är att den är legitim i hög utsträckning. Den kan sägas hålla god legitimitet enligt 

Beethams första kriterium, då den antagits i enlighet med lagar och regler. Policyn kan sägas 

vara tämligen legitim utifrån det andra kriteriet då styrelsen har representanter från samtliga 

berörda parter och då värderingarna som speglas i lagstiftningen också går att återfinna i allmän 

debatt, med reservation för att ”allmänna värderingar” är ett begrepp som är mycket svårt att 

utvärdera. I studien av det tredje kriteriet finner vi, baserat på miljösamordnarnas enkätsvar, att 

reaktionerna i huvudsak uteblivit eller varit positiva. De uteblivna reaktionerna troligen beror 

på att policyn inte inneburit några dramatiska förändringar på verksamheten snarare än 

ointresse, då arbetet på institutionerna i allmänhet harmonierar med miljöpolicyn. För att få ett 
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en riktigt bra bild av de anställdas handlingar skulle det kanske egentligen behövas en mer 

omfattande analys av policyns effektivitet och efterlevnad. Inte bara som ett bra komplement 

till diskussionen om legitimitet, utan även intressant i allmänhet. Med tanke på att policyn dock 

är relativt ung kanske en sådan undersökning inte är möjlig ännu, men en framtida utvärdering 

av policyns effekter vore väldigt intressant. Slutsatsen för policyns legitimitet enligt Beethams 

tredje kriterium är alltså att det kanske skulle behövas ett bättre material, en mer omfattande 

studie av de anställdas handlingar och lojalitet mot beslutet. Det material som finns tillgängligt 

i dagsläget indikerar dock att policyn verkar vara legitim i stor utsträckning även enligt tredje 

kriteriet. 

 

Beethams teori bygger lite grand på en underförstådd demokratisk ambition eftersom att det i 

en totalitär stat mest troligt vore ointressant med de underordnades värderingar. Även hans 

legitimitetsbegrepp går att applicera även på sådana situationer som vi intuitivt skulle uppleva 

som illegitima. Exempelvis kanske Hitlers makt hålla hög legitimitet enligt lagstiftning, i 

enlighet med opinion och vad de underordnades handlingar indikerade, men jag tror inte 

Beetham skulle kalla det legitimitet ändå. Hans teoribildning är inte helt värdeneutral även om 

den likaväl skulle kunna användas för att fastställa legitimitet i fallet ovan. Vikten av de 

underordnades handlingar och vad de tyder på känns som något en diktator i en totalitär stat 

inte skulle bry sig om, åtminstone inte för att försöka säkerställa sin egen legitimitet. 
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Fastställande av miljöpolicy för Luleå tekniska universitet 
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Föredragande: Jennie Persson 

 

 
Bakgrund 
Regeringen beslutade i september 1996 att statsförvaltningens miljöarbete skulle utvecklas till att 

vara ett föredöme i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Förslag, beslut och åtgärder i statsför-

valtningen som kan påverka miljö och resurshushållning ska utformas så att de medverkar till en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Sedan 1997 har samtliga (ca 240) myndigheter i Sverige 

börjat införa miljöledning. Därtill är även hela regeringskansliet med samtliga departement enga-

gerade i projektet. Luleå tekniska universitet fick i uppdrag av regeringen att införa miljölednings-

system i juli 2001.  

 

Miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett företag, en myndighet eller 

organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrol-

lera insatserna för en bättre miljö. Miljötänkandet ska integreras i den ordinarie verksamheten, 

och bygger på ständiga förbättringar. Själva miljöledningssystemet är således inte ett projekt med 

ett slutdatum, utan något som ständigt utvecklas. De krav som finns på miljöledningssystemets 

innehåll har sin grund i den internationella standarden för miljöledning ISO 14001, men är något 

förenklade. 

 

Miljöledningsarbetets fortskridande och resultat ska varje år redovisas till regeringen i samband 

med årsredovisningen. 

 

Processen  
Grunden för ett miljöledningssystem är en miljöutredning som syftar till att kartlägga de miljö-

aspekter, dvs aktiviteter, produkter eller tjänster inom verksamheten som påverkar den yttre miljön 

på något sätt, samt att kartlägga det nuvarande miljöarbetet i organisationen. En miljöutredning 

har genomförts vid samtliga institutioner under sommaren och hösten 2004. Utifrån resultatet av 

miljöutredningen har ett antal betydande miljöaspekter identifierats, vilka utgör grunden för for-

muleringen av miljöpolicyn och övergripande miljömål för universitetet. Vid formuleringen av 

policyn har även hänsyn tagits till de krav som ställs i den internationella standarden för miljöled-

ningssystem, ISO 14001, även om det i dagsläget inte finns någon avsikt att införa ett certifierbart 

miljöledningssystem.  

 
Ställningstagande  



   

 

 

Universitetsstyrelsen bör fastställa en miljöpolicy för Luleå tekniska universitet för att det fortsatta 

arbetet med miljöledningssystemet ska kunna genomföras.  

 
Miljöpolicyn utgör grunden i miljöledningssystemet, och fastställer en ambitionsnivå mot vilken 

alla efterföljande aktiviteter kommer att bedömas. Den miljöpolicy som utarbetats, bilaga punkt 8 

bygger på fakta som framkommit i miljöutredningen och bör ersätta den nuvarande miljöpolicyn 

som antogs 1997. För att praktiskt genomföra visionen i policyn har förslag till övergripande och 

detaljerade miljömål formulerats vilka kommer att fastställas av rektor. Handlingsplaner för ge-

nomförande och uppföljning kommer att upprättas vid institutionerna.  

 

 

BESLUT 
 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bilagt förslag till miljöpolicy för Luleå tekniska universitet. 

        
     Justerarnas signaturer 



Enkät till dig som är miljösamordnare 
Denna enkät utgör en del av en c-uppsats i statsvetenskap. Syftet med enkäten är att 
undersöka hur LTU:s miljöpolicy är förankrad på institutionerna. Inga namn kommer att 
publiceras i uppsatsen, om ni vill får ni vara helt anonyma. Tack för ditt deltagande! 
 

1. Reaktionerna på LTU:s miljöpolicy har i huvudsak… 

 
□ Varit positiva □ Uteblivit □ Varit Negativa 
 
 

2. Miljöpolicyn har lett till: 

 
□ Stor förändring på institutionens arbete 
 
□ Liten förändring på institutionens arbete 
 
□ Ingen förändring på institutionens arbete 
 
 

3. Intresset för miljöpolicyn har hos personalen varit: 

 
□ Mycket högt 
 
□ Högt 
 
□ Varken högt eller lågt 
 
□ Lågt 
 
□ Mycket lågt 
 
 

4. Fungerar arbetet på institutionen i enlighet med miljöpolicyn? 

 

□ Ja □ Vet ej □ Nej 
 
 

5. Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Sammanställning av enkäter 

Enkäten skickades ut till 13 miljösamordnare som företrädde 12 institutioner, samt till 2 
student-representanter. Totalt inkom 10 besvarade enkäter, utfallet presenteras nedan. 
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