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Sammandrag 
 
Syftet med undersökningen är att se hur två svenska lärosäten legitimerat sina beslut i gensvar 

till problematiken som pandemin ställt verksamheterna inför.  

Undersökningens material består av besluten som Karlstads universitet och Uppsala 

universitet tagit angående åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.  

Uppsatsens syfte undersöks genom att besvara frågeställningarna: Hur legitimeras 

organisatoriska åtgärder i samband med covid-19-pandemin? Kan man se en förändring över 

tid? Kan man se några skillnader mellan besluten från Karlstad respektive Uppsala universitet?  

Metoden för undersökningen är legitimeringsanalys, en modell inom kritisk diskursanalys 

framtagen av språkforskaren Theo van Leeuwen. Materialet analyseras först utifrån vad 

besluten berör och sedan utifrån vilka typer av legitimeringar (semiotiska handlingar som 

fungerar rättfärdigande) som använts för att motivera dessa beslut.  

Resultatet visar att lärosätena legitimerar sina beslut angående organisatoriska åtgärder i 

samband med covid-19-pandemin, främst genom auktoriseringar, till en viss del genom 

rationaliseringar, i ett par fall genom moraliseringar men utan förekomster av mythopoesis. Det 

visar även att antalet auktoriseringar är relativt stabilt över tid hos båda lärosäten, likaså 

rationaliseringarna hos Karlstad universitet medan de går ner i antal över tid hos Uppsala 

universitet. Ytterligare skillnader mellan lärosätena är beslutens längd, legitimeringssnitt och 

vid vilket tidpunkt de tas. 

Diskussionen belyser möjliga aspekter som kan ligga till grund för övervikten av 

auktoriseringar, funktionen av de olika typerna av legitimeringar i besluten och hur de 

samspelar med beslutsfattande, åtgärdernas natur och undantag. Även antaganden kring varför 

de olika lärosätena tar beslut vid olika tillfällen samt likheter och skillnader mellan hur de 

legitimerar sina beslut diskuteras. Diskussionen jämför även resultatet för denna studie med 

tidigare forskningsresultat med legitimeringsanalys på olika typer av myndighetstext.  

 
Nyckelord: beslut, covid-19, myndighetstext, Karlstad universitet, kritisk diskursanalys, 

legitimeringsanalys, Uppsala universitet  
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1. Inledning 
 

Den 10 mars 2020 infördes de första rese- och mötesrestriktionerna med anledning av covid-

19 i Sverige. Det är början på en pågående och långvarig anpassningsprocess av hela det 

svenska samhället. En refräng av ”ställ in, boka om, skjut upp” har ekat ut från myndigheterna. 

Detta har inte bara satt sina spår i evenemangsindustrin och privatliven utan även på 

arbetsplatser och verksamheter av alla de slag. Denna uppsats undersöker hur två lärosäten 

hanterat denna påverkan på verksamheten. Vilka beslut har lärosätena behövt ta för att 

kontinuerligt anpassa sina verksamheter till gällande restriktioner? Hur har de förhållit sig till 

pressen att ställa in, boka om, skjuta upp och anpassa sig, samtidigt som de har behövt uppfylla 

ett oförändrat utbildnings- och forskaruppdrag? För att undersöka detta är det lämpligt att titta 

på styrningen av dem, vilket man kan göra genom att analysera ledningarnas beslut kopplade 

till pandemin.  

En aspekt i undersökningen är även att se om en analys av olika lärosätens beslut ger olika 

resultat. Alla lärosäten styrs inte på exakt samma sätt utan det finns olika organisationskulturer. 

Man kan tänka på det som en skala mellan toppstyrt, där ledningen tar alla beslut själv, och 

kollegialt, där beslut delegeras vidare i organisationen till förslagsvis olika vetenskapsområden, 

fakulteter och institutioner. Lärosätena vars beslut materialet utgör är Karlstads universitet och 

Uppsala universitet. Karlstad universitet uppfattas som relativt toppstyrt och på ett liknande sätt 

uppfattas Uppsala universitet som mer kollegialt styrt. Detta gör det möjligt att undersöka om 

man kan utläsa skillnader i hur de tar beslut, därav valet av dessa universitet. Det skulle kunna 

ha ett samband med hur ledningarnas beslut motiveras, för att i sin tur accepteras av resten av 

organisationen. Man skulle till exempel kunna anta att Karlstad universitetsledning har ett stort 

behov av att förklara varför ett beslut har tagits eller varför man förväntar sig att organisationen 

ska implementera någonting. Ser då Uppsala universitets behov av att förklara sina beslut 

annorlunda ut om de i större utsträckning delegerar beslut vidare i organisationen?  Dessa 

beslutstexter utövar makt, men de behöver också etablera makt. Genom att titta på dem, medlet 

för att styra verksamheten, kan vi se hur universiteten både utövar och legitimerar styret över 

respektive verksamheter.  
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1.1.  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att se hur två svenska lärosäten legitimerat sina beslut i gensvar 

till den problematik som covid-19-pandemin ställt verksamheterna inför, samt om man kan se 

en skillnad i hur de olika lärosäten gjort. Karlstad universitet och Uppsala universitet har båda 

tagit en rad beslut angående organisatoriska åtgärder på grund av covid-19-pandemin och är 

intressanta exempel att jämföra med varandra eftersom det finns en föreställning om att de har 

olika organisationskulturer, vilket skulle kunna lysa igenom i deras beslutsprocesser.  

 

Undersökningen kommer att utgå ifrån frågeställningarna:  

 

- Hur legitimeras organisatoriska åtgärder med anledningen av covid-19-pandemin? 

- Kan man se en förändring över tid?  

- Kan man se några skillnader mellan besluten från Karlstad respektive Uppsala 

universitet? 

 
1.2. Disposition 

 
Uppsatsen börjar med att redogöra för syftet och frågeställningarna som ligger till grund för 

undersökningen. Sen kommer ett bakgrundskapitel som ger en kontext till den använda teorin 

och redogör för tidigare forskning. Den tidigare forskningen är främst på svensk myndighetstext 

och/eller med modellen legitimeringsanalys inom en svensk kontext. Därefter följer en mer 

ingående genomgång av materialet, hur metoden har applicerats och analysens resultat. 

Resultatet redogörs för med ett inledande avsnitt över insamlade data samt fyra avsnitt som mer 

ingående går igenom undersökningens analys: Beslut och auktoriseringar; Åtgärder, 

rationaliseringar och Undantag; Kontext och moraliseringar samt Likheter och skillnader 

mellan Karlstad och Uppsala universitet. Uppsatsen fortsätter sedan med en diskussion och 

avslutas med en sammanfattning av uppsatsens samtliga delar.   
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2. Bakgrund  
 
Detta kapitel redogör för det teoretiska ramverket som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning. Kapitlet är uppdelat i tre delar; en inledande översiktlig del om undersökningens 

metod, legitimeringsanalys, kritisk diskursanalys och andra relevanta begrepp; en del om 

tidigare forskning på myndighetstext som material samt en del om tidigare forskning med 

metoden legitimeringsanalys.  

Kritisk diskursanalys ser på språket som något som både påverkar och speglar sitt 

sammanhang. Därför analyserar man inom detta fält texter i sin kontext (Helgesson 2017b s. 

113). Man måste alltså, oavsett modell, även vara medveten om sammanhanget som texten 

finns i eftersom de väldigt sällan är autonoma. De återfinns alltid i ett sammanhang av mer eller 

minde social eller kulturell karaktär (Karlsson & Strand 2012). Van Leeuwen (2007 s.92) 

hävdar att en legitimeringsstudie utan hänsyn till kontext inte ens är möjlig. Eftersom denna 

uppsats utgår från dessa teorier betyder det att hänsyn måste tas till materialets, alltså beslutens, 

kontext i vår undersökning. Det inkluderar till exempel anledningen till att besluten tagits och 

materialets utformning.  

Ett ytterligare sätt att se på texter är att se på dem utifrån deras funktion. Kring texter som 

används med samma funktion så utvecklas det konventioner i olika grad som reglerar dem. 

Konventionerna kan ha att göra med både utformning och innehåll. Det gör även så att man kan 

sortera in dem i olika genrer (Helgesson 2017a s.31). Helgesson (2017a s.32–33) menar att 

genrer inte skapas av forskarnas analyser utan av språkbrukarna. Hon redogör för tre delar som 

skapar en genrekonvention. Den första och mest centrala delen är det kommunikativa syftet. 

Varför finns texten? Detta har att göra med vilka som utövar genren och varför, alltså textens 

kontext.  Den andra delen är textens struktur, vilket syftar till att lyfta fram typiska 

innehållsmässiga delar som återkommer i genrens texter. Den tredje delen är den 

lexikogrammatiska. De lexikogrammatiska dragen kan till exempel vara meningsbyggnad, 

meningslängd och ett genretypsikt ordval eller register.  

Ett annat centralt begrepp inom den kritiska diskursanalysen är diskurs. Inom fältet finns det 

flera olika definitioner. En väldigt bred och vag definition är ”föreställningar om ett visst 

fenomen” men Westberg (2016 s.19) definierar det närmare som ”socialt konstruerade 

kunskaper som formar, reglerar och möjliggör mänsklig erfarenhet”.  

I föreliggande uppsats består materialet av beslut, vilket är en typ av social praktik. Sociala 

praktiker är mönster eller handlingssätt som styrs av olika förväntningar eller normer i våra 

texter (Helgesson 2017b s.114; Lindberg 2020 s.13–14). Westbergs definition av diskurs 
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kommer ur en socialkonstruktivistisk tradition, vilket gör den lämplig att kombinera med 

metoden legitimeringsanalys eftersom legitimeringsanalyser fokuserar på att förklara hur vi 

motiverar olika sociala praktiker. Dessa beslut ser ut på ett visst sätt och har även ett visst 

innehåll baserat på förväntningar och normer för den texttypen. 

Legitimeringsanalys är en modell framtagen av Theo van Leuween (Helgesson 2017b s.114). 

Metoden är ett verktyg för hur man analyserar legitimeringens språk (van Leeuwen 2007 s.91). 

Legitimeringar kan definieras som semiotiska handlingar som fungerar rättfärdigande 

(Westberg 2016 s. 13). Det är alltså hur besluten motiveras i text som legitimeringsanalys ämnar 

undersöka. För att förklara legitimeringsanalysens syfte använder van Leeuwen en definition 

av legitimering hämtad från sociologerna Berger och Luckmann:  

 
Legitimation provides the ’explanation’ and justifications of the salient elements of 

the institutional tradition. (It) ‘explains’ the institutional order by ascribing cognitive 

validity to its objectivated meanings and […] justifies the institutional order by giving 

a normative dignity to its practical imperatives.    

         (van Leeuwen 2007 s.92) 

 
2.1. Forskning om myndighetstext  

 
Besluten från lärosätena som utgör materialet i den här uppsatsen är en typ av myndighetstext. 

Något som uppehållit de som forskar på myndighetsspråk är hur man definierar eller begränsar 

vad myndighetsspråk är. Den allmänna konsensusen landar i att man inte riktigt kan utgå från 

rent språkliga krav eller riktlinjer hos myndigheten i fråga. Man kan inte heller nödvändigtvis 

förvänta sig att man återfinner kanslispråk i allting som myndigheterna producerar (Nyström 

Höög, Söderlundh & Sörlin 2012 s.16–17). Detta beror dels på att myndigheterna producerar 

många olika typer av texter, dels på att texterna blivit mer informella över tid. Anledningen till 

det kan ha med aktivt klarspråksarbete att göra men det är svårt att lägga fram det som ensam 

förklaring eftersom man ser liknande tendenser i hela det svenska språket (Nord 2017 s.14–15). 

Myndighetsspråket får helt enkelt definieras som det språk som myndigheterna utövar 

(Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012 s.16–17).  

Med den definitionen av myndighetsspråk och text utgör det ett vanligt underlag för svensk 

textforskning. Den har främst rört olika typer av beslutstexter och masskommunikation från de 

statliga myndigheterna. Syftet har som oftast varit att se hur mottagaranpassat myndigheternas 

språk är utifrån klarspråksideal. Eftersom de antingen är riktade till specifika personer eller 
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målgrupper har de utgjort ett lämpligt material. (Helgesson 2017b s.113, Nord 2017 s.14–15). 

Det har även funnits andra anledningar att studera myndighetstexter. En anledning att till 

exempel studera kommuners informationstexter, har varit att man anser att de både speglar och 

påverkar normer och attityder i samhället vilket gör att man kan analysera desamma för en viss 

plats vid en viss tid genom dessa texter (Helgesson 2017b s.111).  

Man kan prata om myndighetstexternas register, vilket skiljer sig åt beroende på både 

myndigheten och texttypen i fråga. Med register menar man en samling av språkdrag eller 

grupper av ord specifikt för texttypen som används. (Nyström Höög 2012 s.72–74). I sitt kapitel 

Beslut och informerande texter 2001 och 2011 i Myndigheterna har ordet – Om kommunikation 

i skrift tittar Nyström Höög (2012 s.72–74) just på genren beslut eftersom de är en central del 

av kommunikationen mellan myndighet och medborgare. Besluten kommer från 

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Riksförsäkringsverket, Migrationsverket och 

Försäkringskassan och analyserades utifrån LIX (meningslängd i ord genom andelen långa 

ord), meningslängd, fundamentlängd och textlängd (antal ord) (Nyström Höög 2012 s.75). 

Nyström Höög tittar även på informationstexter i broschyrform från Försäkringskassan, 

Naturvårdsverket och Statens pensionsverk analyserade utifrån samma parametrar. (Nyström 

Höög 2012 s.88–89).  

 Besluten som utgör materialet för föreliggande undersökning är som nämnts också en typ 

av myndighetstext och det förekommer därför ett för genren konventionaliserat register i 

texterna. Det uttrycker sig till exempel genom vanligt förekommande uttryck som härmed 

beslutas, ärende och föredragits, eller en relativt formell stil med långa meningar och 

myndighetsspecifika ord för lärosätena som rektor, fakultet och akademiombudsman.  

Just legitimeringsanalys av myndighetstext är intressant då det gör att man kan undersöka 

hur nya påbud eller situationer motiveras för olika målgrupper. Man kan även undersöka 

relationen mellan de som inför nya påbud och de som påverkas eller förväntas ta ansvar, samt 

på vilken grund de förväntas ta ansvar. Ett exempel på det är Helgessons (2017b) kapitel Sortera 

smart - Legitimering i kommunala informationsmaterial om sopsortering i Text och kontext – 

Perspektiv på textanalys som analyserar hur kommunen motiverar för medborgarna varför de 

ska sortera sina sopor som kommunen vill, när det finns skeptiker som inte nödvändigtvis tycker 

att det merarbete som följer för de individuella invånarna är självklart. En legitimeringsanalys 

av detta kommunala informationsmaterial visar att påbuden motiveras genom att hänvisa till 

bland annat det goda med miljövänlighet, klimatkompensation och lokalpatriotism, den 

ekonomiska nyttan (främst för samhället men även för individen som ombeds förändra sitt 
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beteende), hur lätt det är att förändra beteendet för god effekt samt att det finns lagar och 

förordningar som individen har skyldighet att följa. (s.116–121)  

På ett liknande sätt analyserar denna uppsats Karlstads och Uppsalas universitetsledningars 

beslut och hur de motiverar sina beslut angående hanteringen av pandemin, både gentemot 

organisationen i sig själv och de delar av organisationen som ska genomföra och/eller jobba 

efter besluten.  

 
2.2. Legitimeringsanalys  
 
Van Leeuwens (2007 s.92) modell för en analys av legitimeringar, både i formell och vardaglig 

kommunikation, består av fyra huvudkategorier med ett par underkategoriseringar. 

Huvudkategorierna är authorization, moral evaluation, rationalization samt mythopoesis. I 

fortsättningen kommer dessa hänvisas till efter Helgessons (2017b s. 114) översättning som 

auktorisering, moralisering, rationalisering samt mythopoesis. Under dessa huvudkategorier 

finns även underkategorier som specificerar typen av legitimering ytterligare men dessa är inte 

relevanta för denna undersökning. Olika typer av legitimering kan förekomma ensamma eller i 

kombination med varandra. De kan legitimera likväl som delegitimera eller kritisera någonting 

och utryckas genom ett brett spektrum av språkliga resurser. Hur legitimeringar uttrycks är inte 

heller begränsat till det strikt språkliga utan kan även ha en multimodal karaktär och inkludera 

bilder eller symboler (van Leeuwen 2007 s.92).  

Den första kategorin i modellen är auktorisering, vilket förklaras som legitimering genom 

hänvisning till lagar, tradition, vana och/eller person (Helgesson 2017b s.114–115). I denna 

uppsats kommer även vissa hänvisningar till förordningar och beslut från andra myndigheter 

klassas som auktoriseringar.  

Det finns flera exempel på auktoriseringar i materialet. En är auktorisering med hänvisning 

till person. Alla besluten, både från Karlstad och Uppsala universitet innehåller någon fras som 

beskriver vilka som tagit beslutet tillsammans med en underskrift. Hos Karlstads universitet 

återfinns i varje beslut en variant på ” I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Helena 

Pallin varit föredragande. Thomas Blom, prorektor… har varit med om den slutgiltiga 

handläggningen utan att delta i avgörandet.” (2h) med efterföljande underskrifter. Hos 

Uppsala universitet återfinns i varje beslut en variant på ” Beslut i detta ärende har fattats av 

undertecknad rektor i samråd med ledningsrådet efter föredragning av akademiombudsman 

Per Abrahamsson.” (1e), även här med efterföljande underskrifter. Detta är både legitimeringar 
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som utgår utifrån vem/vilket ämbete som tagit besluten men är även en del av ett genretypiskt 

register.  

En annan är auktorisering genom hänvisning till förordning. Till exempel hänvisar ett av 

Uppsalas universitetsbeslut (1l) till förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar i sitt resonemang kring deltagarbegränsningar.   

En tredje är auktorisering genom hänvisning till annan myndighet. I beslut från Karlstad 

universitet (2b) kan man hitta följande formulering ” Universitetet följer även fortsättningsvis 

noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.” som legitimering av 

deras handlande.  

Den andra kategorin i modellen, moralisering, förklaras som legitimering med hänvisning 

till värdesystem. Legitimering utifrån moralisk värdering kan uttryckas med hjälp av 

värderande eller normerande ord men den kan även sakna helt språkliga uttryck. Den kan alltså 

vara än mer kontextberoende än de andra kategorierna och behöva urskiljas genom att analysera 

den kulturella kontexten som texten producerats och använts i (Helgesson 2017b s.114–115).  

Det finns exempel på moraliseringar i både beslut från Karlstad och Uppsala universitet. I 

ett beslut från Karlstad universitet (2f) återfinns formuleringen ”För att inte utsätta studenter 

för risk…” för att legitimera inställda utbyten. I beslut från Uppsala universitet (1i) återfinns 

formuleringen ” Det kan i sin tur påverka möjligheten till en likvärd och säker bedömning.” i 

ett sammanhang som legitimerar beslut om undantag från undervisning och examinering på 

distans. I det första exemplet från Karlstad universitet är det tydligt att det är moraliskt gott att 

skydda studenterna från fara medan beslutet hos Uppsala universitet framhåller att det är 

moraliskt gott att i detta fall prioritera sitt undervisnings- och forskningsuppdrag. 

Den tredje kategorin är rationalisering, vilket förklaras som legitimering med hänvisning till 

nytta, förnuft och logik. I introduktionen av denna typ av legitimering lyfter van Leeuwen (2007 

s.100–101) att rationalitet och moralitet kan framstå som att de ligger långt ifrån varandra i 

samtidens samtal men att rationaliseringen ändå inte kan ha en legitimerande funktion utan den. 

Ett exempel på en rationalisering från Karlstad universitet (2a) lyder ” Mot bakgrund av… 

spridningen av Coronavirus och sjukdomen Covid-19 fattas följande beslut.” och ett liknande 

från Uppsala universitet (1a) lyder ” Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen 

covid-19 (coronaviruset SARS-CoV-2).” Här legitimeras beslutsfattandet genom att presentera 

själva sjukdomsspridningen som bakgrund. I kontexten förstår man att det mot den bakgrunden 

är förnuftigt och logiskt att göra förändringar i verksamheten.  

Den fjärde kategorin är mythopoesis, vilket förklaras som legitimering genom användandet 

av moraliska berättelser, till exempel en anekdot eller liknande där en protagonist belönas för 
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att agera på ett visst sätt och en antagonist tvärtom (Helgesson 2017b s.114–115, van Leeuwen 

2007 s.105–107).  

Legitimeringsanalys har använts en del inom textforskning i en svensk kontext, en del av 

den på liknande eller annat material från myndighetssfären. (Helgesson 2017b s.111). Ett par 

exempel är Livskvalitet när du blir äldre - En legitimeringsanalys av textmaterial från 

Kungsbacka kommuns äldreomsorg av Malin Sandberg (2013), Även om fattigdom inte kan 

förbjudas i sig- Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext 

av Simon Lindberg (2020) och Texter om covid-19 på fyra regioners webbplatser - En analys 

av klarspråk och legitimering Anna Nordgren (2021). 

Sandberg (2013 s.29–32) visar med sin legitimeringsanalys att kommunen ”främst 

legitimerar sin verksamhet genom att hänvisa till goda effekter av verksamheten”. Hon ser att 

kommunen främst använder sig av moraliska värderingar kopplade till ett antal värden som 

trygghet och samvaro som framhålls som positiva och lutar sig betydligt mindre på 

auktoriseringar och rationaliseringar för att legitimera sin verksamhet för de olika målgrupperna 

som materialet riktar sig till.  

Lindberg (2020 s.27) kan genom sin legitimeringsanalys åtskilja hur styrande respektive 

oppositionella partier i en kommun använder liknande legitimeringsstrategier både för att 

legitimera (styrande) och för att delegitimera (oppositionella) ett förslag till ett tiggeriförbud.  

Nordgrens (2021 s.22–25) material är informationstexter från fyra regioner som riktar sig 

till invånarna med syftet att mana dem att följa de allmänna rekommendationerna som de, 

regeringen och Folhälsomyndigheten infört som svar på covid-19-pandemin. Genom en 

legitimeringsanalys kan hon visa att regionerna använder sig av auktoriseringar, moraliseringar 

och rationaliseringar för att motivera för sina invånare att följa rekommendationerna men att 

det inte återfinns några fall av mythopoesis. Auktoriseringarna sker både med hänvisning till 

person och ämbete, framför allt olika smittskyddsläkare men även med hänvisning till andra 

myndigheter så som Folhälsomyndigheten. Rationaliseringarna hänvisar främst till logik och 

förnuft men även till det specifika syftet: minska smittspridning. Med moraliseringarna 

använder regionerna värderande ord för att mana sina invånare att ta ansvar och minimera risk.  

 
3. Material och metod 
 
Detta kapitel redogörs för materialet och metodens applicering för undersökningen.  
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3.1.  Material 
 
Materialet för denna undersökning är besluten som tagits av universitetsledningarna för 

Karlstad respektive Uppsala universitet. Alla besluten har att göra med åtgärder eller 

anpassning med anledning av spridningen a sjukdomen covid-19. Besluten är uthämtade via 

registrator vid universiteten. I Karlstad universitets diarium har tråd C 2020/309 begärts ut och 

ur Uppsala universitets diarium har tråd UFV 2020/656 begärts ut. I diariumtrådarna finns det 

fler typer av dokument än besluten men endast beslutstexterna har inkluderats i denna 

undersökning. De andra typerna av dokument som bortses från för denna undersökning är 

meddelanden, tjänsteanteckningar och bilagor angående implementering, eftersom de inte har 

samma kommunikativa syfte. Dokumenten hämtades ut 2021-10-20 vilket betyder att beslut 

tagna efter det datumet inte är inkluderade i denna undersökning. 

Besluten från Karlstad universitet var tolv och besluten från Uppsala universitet var arton. 

Eftersom många av dem har samma titel har jag i referenssyfte märkt dem 1a, 1b, 1c, osv. 

(Uppsala universitet) och 2a, 2b, 2c osv. (Karlstad universitet) utifrån kronologisk ordning. I 

bilagorna återfinns två exempel på dessa beslut, ett från Karlstad universitet och ett från 

Uppsala universitet. Jag har valt att inkludera dessa två beslut då är representativa för hur 

majoriteten av resterande beslut ser ut.  

Dessa beslut innehåller genretypiska element samt friare text kring själva innehållet i och 

kontexten runt besluten. Exempel på återkommande genretypiska delar är datum, loggor eller 

sidfötter med kontaktinformation som återkommer i alla dokument och är en del av hur besluten 

ser ut oavsett vad de innehåller i övrigt.  

Själva besluten rör till exempel men inte uteslutande universitetens beslut och resonemang 

kring övergång till undervisning och examinering på distans samt återgång till normal 

platsundervisning och examinering i olika stadier, riktlinjer kring frånvaro vid förkylnings-

/influensasymptom, arbete hemifrån för person i riskgrupp eller ur hushåll där person i 

riskgrupp finns, tjänsteresor, utbytesresor, in- eller omställda arrangemang, passerkortskrav, 

alternativa digitala forum samt riktlinjer kring social distansering. Hos Uppsala universitet rör 

materialet även beslut kring mandat för instanser inom organisationen att ta egna beslut om 

framför allt avsteg från kurs- och utbildningsplaner. Hos Karlstad universitet är det mindre 

vanligt med delegering av mandat men det hänvisas till bilagor som redogör för hur besluten 

ska implementeras.  

Besluten som universitetsledningarna har tagit är offentliga handlingar, vilka lagts upp i 

universitetets diarium men även förmedlats ut i organisationerna på olika sätt. De har även 
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vidareförmedlats till och citerats av såväl media, andra myndigheter, samarbetsorgan samt 

universitetskopplade organisationer som kårer och nationer. Även enskilda anställda och 

studenter har fått ta del av besluten på egen begäran via registrator.  

Eftersom detta är offentliga handlingar som etablerat de två universitetens agendor för sina 

verksamheter utåt under pandemin är det ett lämpligt material för att se hur universiteten har 

kommunicerat både utåt och internt. Det är inte någon form av känsligt material, som till 

exempel intervjuer, och innehåller heller inte personuppgifter i större utsträckningar än 

deltagarnas namn. Därför bedömer jag att det största etiska övervägandet i relation till denna 

undersökning och dess material är att hålla allmän och god vetenskaplig sed.  

Eftersom restriktionerna kommer ifrån myndigheter på olika sätt, om det nu är regeringen, 

regionen eller Folhälsomyndigheten vid den aktuella perioden för beslutet, kan man förvänta 

sig se en hög grad av legitimering baserat på auktoritet. Jag förväntar mig även att se en hög 

grad rationaliseringar av besluten, alltså bakomliggande förklaringar till varför besluten tagits, 

varför hela eller delar av verksamheterna ska bedrivas på ett avvikande sätt från normalläget.  

 
3.2. Metod 
 
I denna undersökning används den textanalytiska metoden legitimeringsanalys, som beskrivs i 

bakgrunden. Metoden hör hemma inom den kritiska diskursanalysen och analyserar hur sociala 

praktiker motiveras i text.  

För att möta undersökningens syfte och frågeställningar har materialet analyserats utifrån 

två olika perspektiv: utifrån vilka organisatoriska åtgärder med anledning av covid-19-

pandemin som det har beslutats om, och utifrån vilka typer av legitimeringar som återfinns i de 

olika besluten, samt hur många.  

För att kartlägga vilka organisatoriska åtgärder det togs beslut om definieras en rad frekvent 

förekommande ämnen som var särskilt intressanta att studera utifrån underlaget och analysen. 

Ämnena var: resor, kommunikation, delegering av beslut, undervisning, examinering och 

arbete på distans, sjukdomsrelaterat, social distansering, undantag, särskilda behov, förlängning 

och/eller ersättning av tidigare beslut. Uppställt i Excel noteras jag sedan vilka kategorier som 

återfanns i respektive beslut.  

För att kartlägga vilka typer av legitimeringarna samt hur många av varje typ som 

förekommer i materialet gicks igenom de 30 besluten ett i taget och noterade alla förekomster 

av legitimeringar. Dessa ställde jag upp i Excel och noterade om det rörde sig om auktorisering, 

moralisering eller rationalisering. Inga fall av mythopoesis återfanns i materialet. Detta 
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noterades i två olika uppställningar, en för Karlstad universitet och en för Uppsala universitet, 

dels för att i ett senare skede kunna jämföra dem, dels för att besluten för de olika lärosätena 

innehöll många mer eller mindre identiska formuleringar. Till exempel förekommer en variant 

av meningen ” Uppsala universitet följer beslut och rekommendationer från regeringen / 

länsstyrelsen / regionen / och Folhälsomyndigheten.” i fem olika beslut, medan de olika 

meningarna inte skiljer sig åt i legitimeringsbetydelse. Samtliga förekomster är dock räknade i 

resultatet. Ibland innehåller en lång mening flera olika legitimeringar eller en rad ord med 

samma legitimeringsbetydelse, som i exemplet ovan där regering/länsstyrelse/regionen/ 

Folhälsomyndigheten fyller samma funktion. På grund av detta räknades meningar eller satser 

som egna legitimeringar utifrån vad de förmedlar och går ner på en nivå där varje ord plockas 

ut och analyseras för sig. Varje legitimering fick en rad i respektive universitets uppställning 

med en notering om vilka beslut den återfanns i. Det finns även legitimeringar som till exempel 

Universitetens loggor som återfanns i samtliga beslut för respektive lärosäte, dessa har 

behandlats på samma sätt i materialgenomgången. Även loggorna är en typ av legitimering, om 

än inte fullt ut textuell. Legitimeringar kan ta ett multimodalt uttryck och alltså även inkludera 

bilder. I detta fall legitimerar loggorna att besluten kommer från organisationen som den utövar 

makt över.  

Data från denna genomgång kunde sedan användas för att i Excel göra figurer som visar hur 

många legitimeringar och vilka typer av legitimeringar som återfinns i varje beslut, både för 

lärosätena för sig och i jämförelse till varandra, uppställt i beslutens kronologiska ordning.  

Resultatet av denna analys har gett data som går att presenteras i figurer på ett kvantitativt 

sätt och utifrån det återigen göra en kvalitativ analys där sambanden mellan legitimeringarnas 

frekvens, mönster i de olika typernas förekomster, förändringen av båda dessa över tid samt 

skillnaderna mellan lärosätena tolkas.  

Analysen av vilka legitimeringar som återfinns i besluten är av kvalitativ natur eftersom det 

kräver en noggrann genomläsning samt en förståelse för kontexten och formen på materialet. 

Olika legitimeringar kan även vara mer eller mindre tydliga. Det finns inte alltid tydliga gränser 

mellan de olika typerna. Framför allt moraliseringar och rationaliseringar kan vara svåra att 

skilja åt. De har sorterats efter var den övervägande tyngden i betydelsen ligger. Även analysen 

av vilka kategorier som det har tagits beslut om är kvalitativ då det ibland även där har varit en 

tolkningsfråga om vilken kategori ett beslut hör hemma hos. En översiktlig analys av beslutens 

längd är även relevant för att sätta de kvantitativa resultaten i ett rättvisande perspektiv. 

För att hur olika organisatoriska åtgärder legitimerades analyserades alltså först vilka 

kategorier det tagits beslut om, sedan vilka legitimeringar som återfanns i vilka beslut och när 
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de förekom. Utifrån det fick jag mönster att utgå ifrån i den vidare analysen. Den avslutande 

analysen gick ut på att jämföra resultaten för de olika lärosätena med varandra.  

 
4. Resultat 
 
Första delen av detta kapitel redogör översiktligt för undersökningens data. Aspekter av 

resultatet kommer sedan redogöras för i mer detalj i fyra avsnitt: Beslut och auktoriseringar; 

Åtgärder, rationaliseringar och Undantag; Kontext och moraliseringar samt Likheter och 

skillnader mellan Karlstad och Uppsala universitet.  

Besluten rörde en stor bredd av organisatoriska åtgärder med anledning av covid-19-

pandemin men en del återkommer oftare än andra. Majoriteten av besluten hos båda lärosätena 

rör omständigheter kring om undervisning, examinering och arbete ska ske på plats eller på 

distans.  

 

 
Figur 1: Antal legitimeringar Karlstad universitet 

 

 
Figur 2: Antal legitimeringar Uppsala universitet 
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I figur 1 och figur 2 ovan visas hur många legitimeringar av varje sort som återfinns i de olika 

besluten. I figur 1 presenteras resultat för besluten tagna av Karlstad universitet och i figur 2 

presenteras resultatet för Uppsala universitet.  

Av de fyra huvudkategorierna för legitimeringar: auktorisering, moralisering, rationalisering 

och mythopoesis, återfinns endast tre typer: auktorisering, moralisering, och rationalisering. 

Den fjärde typen mythopoesis återfinns inte i besluten.  

Över lag dominerar typen auktoriseringar hos Karlstad universitet, men det återfinns även 

rationaliseringar i alla beslut och moraliseringar i ett fåtal. Karlstad universitet har totalt 200 

auktoriseringar (75 %), 8 moraliseringar (3 %) och 59 rationaliseringar (22 %). Totala antalet 

legitimeringar i besluten är 267. Antalet legitimeringar per beslut är i genomsnitt 22.  

Även hos Uppsala universitet dominerar auktoriseringar, men även rationaliseringar 

återfinns i alla beslut och endast ett fåtal beslut innehåller moraliseringar. Uppsala universitet 

har totalt 218 auktoriseringar (80 %), 7 moraliseringar (3 %) och 46 rationaliseringar (17 %). 

Det finns totalt 271 legitimeringar i besluten och det är i genomsnitt 15 legitimeringar per 

beslut. 

 
4.1. Beslut och auktoriseringar 
 
Auktoriseringar är den absolut mest frekventa typen av legitimeringar i besluten, hos båda 

lärosätena. Något som sticker ut i kombination med auktoriseringarna är att de används till en 

stor del för att just auktorisera själva besluten i sig, alltså för att etablera den makt som 

beslutstexterna utövar.   

De allra tydligaste exemplen på detta är ett par auktoriseringar som återfinns i samtliga beslut 

hos båda lärosätena. De är universitetens loggor, kontaktuppgifter och information om 

diarietråden, vilka som tagit besluten i kombination med deras underskrifter. Dessa delar är så 

frekventa att de blir en tydlig del av beslutens utformning och något som förankrar dem i 

beslutens genrekonvention.  

Ett ytterligare frekvent exempel är olika formuleringar som är direkt kopplade till 

beslutstagandet. Olika varianter av detta fenomen förekommer också i alla beslut men har en 

mycket högre grad av variation i formulering och även frekvens i de olika besluten. Två 

exempel från Karlstad universitet (2b) lyder ”Rektor beslutar därför…” och ”Rektor beslutar 

vidare att…” och ett exempel från Uppsala universitet (1a) lyder ”Härmed beslutas…”.  
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Även auktorisering med hänvisning till myndighet sker ofta, ibland i kombination med 

vidare rationaliseringar eller som en del av bakgrundsinformation till beslutet. Men själva 

legitimeringen tar sitt avstamp i myndigheternas auktoritet, som i dessa två exempel från 

Karlstad universitet (2f) ”Om det innan avresa finns en avrådan från UD…” (understrykning i 

originalet) och Uppsala universitet (1f) ”Uppsala universitet följer beslut och 

rekommendationer från regeringen och Folhälsomyndigheten.”.   

Som tidigare nämnts finns det i varje beslut någon form av auktorisering via person och/eller 

ämbete som legitimerar hela texten. Hos Karlstad universitet kan de i sin helhet se ut så här:  

 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Helena Pallin varit föredragande. 

Thomas Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson 

Ljung, universitetsdirektör, och Barsha Yilmaz, studentkårens ordförande, har varit 

med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.  

      
        (2h) 

Och hos Uppsala kan de i sin helhet se ut så här:  
 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av 

akademiombudsmannen Per Abrahamsson. Närvarande därutöver var Uppsala 

studentkårsordförande Jacob Färnert.  

(1r) 

Båda dessa formuleringar efterföljs av underskrifter.  I Karlstad universitets fall av rektor och 

handläggare och i Uppsala universitets fall av rektor och akademiombudsman. Detta är en av 

de tydligaste, men även viktigaste, auktoriseringarna i besluten eftersom besluten inte är giltiga 

utan dessa. 

 
4.2. Åtgärder och rationaliseringar  
 
Som figur 1 och figur 2 visar är rationaliseringar inte lika frekventa som auktoriseringar men 

de återfinns i alla beslut, och är något mer frekventa hos besluten från Karlstad universitet. 

Dessa avviker från auktoriseringar i vilka sammanhang de återfinns i. De förekommer oftare i 

samband med redogörandet för åtgärderna och anledningen till att åtgärder behövs än för att 

legitimera själva besluten. De används till exempel för att motivera varför man ställt in resor, 

gått över till undervisning, examinering och arbete på distans, tillbaka till campusbaserad 

verksamhet eller varför man behöver göra undantag för att underlätta eller möjliggöra vissa 

typer av verksamhet.  
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En av funktionerna som rationaliseringarna har är legitimering genom förnuft och logik och 

tar sig form som en typ av förklaring. Exempel på det finns hos Karlstad universitet (2b) i 

formuleringen ”Med anledning av detta och för att ge studenter och personal möjligheter att 

planera…” och hos Uppsala universitet (1c) i formuleringen ”Kontakt ska tas… så att arbete 

och studier kan fullföljas på bästa sätt.” Dessa formuleringar har en viss moraliserande 

betydelse men i kontext framgår att funktionen är att förklara snarare än att rättfärdiga, vilket 

gör att dessa formuleringars övervägande tillhörighet blir rationaliserande snarare än 

moraliserande.  

Den andra frekventa funktionen rationaliseringarna har i texterna är att förankra besluten till 

anledningen att de tas. Dessa rationaliseringar kan se ut som detta exempel från Karlstad 

universitet (2a) ”Mot bakgrund av… Coronavirus och sjukdomen Covid-19 fattas följande 

beslut.” och detta exempel från Uppsala universitet (1g) ”… mot bakgrund av covid-19-

pandemin.”. De förankrar beslutens nödvändighet till bakgrundsinformationen att det pågår en 

pandemi som har förändrat läget för verksamhetens drift. 

 
4.3. Undantag, kontext och moraliseringar  
 
Moraliseringar är den minst frekvent förekommande legitimeringen i besluten. De förekommer 

ofta i samband med undantag och/eller är mer kontextberoende än resterande legitimeringar. 

De moraliserande elementen är tydligast när man ser dem som en del av den större 

pandemidiskursen i samhället under tiden. I avsnittet ovan hade jag ett par exempel på 

rationaliseringar som även de förekom i samband med beslut om undantag. I detta avsnitt har 

jag klassat en annan grupp av formuleringar som förekommer i samband som undantag som 

övervägande moraliserande, just för att de antingen passar in i en större diskurs om vad som 

anses rätt och gott ur ett samhällsperspektiv eller ur lärosätenas uppdrags perspektiv.  

Man ser ett par moraliseringar som passar in i diskursen i samhället som handlar om att 

hjälpas åt, hålla ut och ta ansvar. Dessa handlar ofta om risk och smittspridning och den 

gemensamma ansträngningen för att hålla den nere eller skydda studenter och medarbetare från 

sjukdom. De förekommer hos båda lärosätena genom formuleringar som dessa från Karlstad 

universitet (1k) ”De nationella eller lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer 

som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas i alla universitetets 

verksamheter” och ”Detta innebär ett stort ansvar för alla studenter, medarbetare, besökare och 

övrigt verksamma.” samt denna från Uppsala universitet (2b) ”Samtliga chefer, medarbetare 



 
 
 

19 

och studenter behöver vara beredda på detta och agera tillsammans för att lösa uppkomna 

situationer.”   

Sen finns det en grupp moraliseringar som snarare har lärosätenas värderingar som 

bakgrund. De handlar om att legitimera undantag som syftar att underlätta utbildnings- och 

forskaruppdraget. Exempel på dessa typer av moraliseringar kan man hitta hos denna 

formulering från Karlstad universitet:   

 
Den pågående spridningen av Coronavirus och sjukdomen Covid-19 ger en situation 

där universitetet ska bidra till en minskad smittspridning och samtidigt bedriva en 

verksamhet med hög kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt fullfölja vårt 

arbetsmiljöansvar för medarbetare och studenter. 

 

(2d) 

 
4.4. Likheter och skillnader mellan Karlstad och Uppsala universitet  
 
Det finns både likheter och skillnader mellan hur de båda lärosätena legitimerar sina beslut och 

hur dessa legitimeringar har sett ut över perioden som besluten har fattats.  

Som man kan förvänta sig, eftersom det fanns nationella direktiv, tog Karlstad och Uppsala 

universitet beslut om liknande åtgärder. En skillnad är dock att Karlstad universitet har bilagor 

som de refererar till i fråga om hur besluten ska implementeras medan Uppsala universitet 

delegerar detaljerna kring både behovet och genomförandet till lägre instanser i organisationen, 

till och med så långt ner som till samråd med studenterna. I den mån Karlstad delegerar mandat 

sammanfaller det med olika undantag och kräver i betydligt högre grad återrapportering till och 

avstämning med ledningen. En annan skillnad är att Uppsala universitet tar markant fler beslut 

kopplade till olika resor och utbyten. 

Karlstads beslut är generellt lite längre vilket kan vara en del av förklaringen till att antalet 

totala legitimeringar är ganska lika (271 för Uppsala universitet och 267 för Karlstad 

universitet) trots att materialet består av 6 fler beslut från Uppsala än från Karlstad och ger 

besluten från Karlstad ett högre legitimeringssnitt per beslut (15 för Uppsala universitet och 22 

för Karlstad universitet).  

I figur 1 och figur 2 ser man att fördelningen mellan de olika legitimeringarna hos de två 

universiteten är lika över lag men det finns ett par mindre skillnader. Andelen auktoriseringar 

är något högre hos Uppsala universitet och andelen rationaliseringar är något högre hos Karlstad 
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universitet. Även om Karlstad har en moralisering mer än Uppsala universitet så är andelen 

detsamma. Möjliga anledningar till de olika fördelningarna av auktoriseringar och 

rationaliseringar kommer att återupptas i diskussionen.  

En annan skillnad man kan notera är fördelningen av rationaliseringar över tid. I figur 1 och 

figur 2 kan man se att rationaliseringarna hos Karlstad universitet är relativt stadig genom hela 

perioden medan de avtar över tid hos Uppsala universitet.  

En aspekt av undersökningen är även att se hur universiteten legitimerat sina beslut över 

tid. I figur 3 nedan redogörs för de totala antalet legitimeringar i besluten på en tidslinje med 

båda universitetens beslut inkluderade. 

 

 
Figur 3: Antal legitimeringar per beslut över tid 

 
I figur 3 ser man att besluten är olika fördelade över tid mellan de två lärosätena. Uppsala 

universitet börjar ta beslut kopplade till pandemin tidigare under vårterminen 2020 och har 

tydliga uppehåll under sommarperioden. Karlstad tar sitt första beslut kopplat till pandemin den 

17 mars 2020 men fortsätter till skillnad från Uppsala universitet att ta beslut under sommaren 

2021.  

Värt att notera är beslut 2b från Karlstad universitet. I figur 3 kan man se att det har markant 

fler legitimeringar än övriga beslut och i Figur 1 kan man se att även andelen rationaliseringar 

i det beslutet är markant högre. Detta beslut är ett av de längsta där många av de organisatoriska 

åtgärderna berörs för första gången. I senare beslut förlängs många delar av detta beslut utan 

att upprepas i detalj.  
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5. Diskussion 
 
En hypotes vid undersökningens början var att legitimeringarna till övervägande del skulle vara 

av de rationaliserande och auktoriserande slagen. Detta bekräftades delvis av mina fynd. 

Auktoriseringar var i mycket hög grad den vanligaste använda legitimeringen i materialet men 

även rationaliseringar förekom i dem alla även om de inte var lika frekventa. Det återfanns inga 

fall av mythopoesis. Detta skulle kunna ha att göra med genren beslut. Det är möjligt att 

personliga eller moraliserande berättelser inte naturligt kan ta plats i en så pass formell text som 

beslut från en myndighet. Dessa resultat speglar även resultatet av Nordgrens (2021) studie på 

regioners texter angående efterföljande av rekommendationer med anledning av covid-19-

pandemin. Även där spelar auktoriseringar en stor roll, rationaliseringar är närvarande genom 

alla texter, det finns ett par moraliseringar men inga förekomster av mythopoesis. Detta skulle 

kunna säga något om den allmänna diskursen som förts i samhället kring pandemin.   

Den övervägande förekomsten av det auktoriserande slaget kan antas vara en konsekvens av 

att många av de stycken och drag som liknade varandra både i utformning och innehåll återkom 

i en majoritet av beslutstexterna. En del av dessa förekom till och med i samtliga beslutstexter. 

Det kan också ha att göra med att materialets genre var just beslut. Som jag nämner i 

bakgrunden förklarar Helgesson (2017a) att en genre har ett gemensamt kommunikativt syfte 

och det kommunikativa syftet i dessa texter är att utöva makt. Vilket kan vara en naturlig 

anledning till att just auktorisering är så vanligt förekommande för att hjälpa till att etablera den 

makten.  

Likt Sandbergs (2020) studie visar min att moraliseringar används tillsammans med 

värderingar och värderande ord. Dessa ord är dock olika beroende av både textens syfte och 

målgrupp. När texterna i Sandberg belyser ord som trygghet och samvaro som åtråvärda och 

goda värderingar för att locka folk till äldreboenden så visar Karlstad och Uppsala att 

värderingarna ”minska risk för studenter och medarbetare” samt ”fullfölja undervisnings- och 

forskaruppdrag” är värderingarna som är goda och rättfärdigande i deras perspektiv.  

Moraliseringar förekom i Karlstads och Uppsalas beslut i viss mån i samband med undantag 

men de tydliga mönstren av övervägande auktoriseringar och närvaron av legitimeringar är 

genomgående oavsett vad besluten handlar om. Detta skulle kunna tyda på att dessa beslut, likt 

texterna i Lindbergs (2021) studie legitimerar sina beslut ungefär likadant oavsett vad de rör, 

om det så är att följa rekommendationer eller att frångå dem, precis som Lindberg visar att de 

kommunpolitiska texterna använder samma legitimeringsstrategier både för att legitimera och 

delegitimera förslagen angående tiggeriförbud.  
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Rationaliseringar återfanns som sagt i alla beslut men var mer frekventa hos Karlstad 

universitet. Detta skulle kunna visa på en viss skillnad i lärosätenas organisationskultur. Om 

lärosätet, som i Uppsalas fall, tar mindre detaljerade beslut och delegerar vidare mycket av 

detaljerna och genomförandet till andra delar av organisationen verkar det inte kräva lika 

mycket rationaliseringsarbete i själva besluten. När fakulteterna, vetenskapsområdena, 

institutionerna och vissa fall till och med studenterna är delaktiga får de en chans att delta i 

processen och behovet av att förklara besluten blir inte lika hög. Hos Karlstad däremot, där 

besluten i hög grad togs av endast ledningen men genomförandet och efterlevnaden delegerades 

vidare skulle man kunna argumentera för att det finns ett större behov av att förklara, och alltså 

rationalisera, sina beslut eftersom de kanske inte automatiskt blir lika förankrade i 

verksamheten. Rationaliseringarna blir även färre hos Uppsala med tiden medan de ligger kvar 

på en mer stabil nivå hos Karlstad. Även det kan man se som ett tecken på att Uppsalas ledning 

har ett mindre behov av att förklara eller rättfärdiga sig inför resten av organisationen. De fanns 

ett mindre behov från början men som även minskade med tiden, medan Karlstads behov inte 

förändrat sig i samma utsträckning. Karlstad hade dock ett beslut som stack ut och hade markant 

fler rationaliseringar än resten (2b). I detta beslut handlar en majoritet av texten om att förklara 

varför verksamheten måste förändra sig, vilket kan förklara varför det har fler rationaliseringar 

än de andra besluten.  För att koppla tillbaka till Westbergs (2016 s. 13) definition av 

legitimeringar som jag redogör för i bakgrunden specificerar han legitimeringar som semiotiska 

handlingar som fungerar rättfärdigande. Genom detta resultat skulle man kunna utläsa att 

Uppsala universitet inte har samma behov av att rättfärdiga sig gentemot resten av 

organisationen.  

Man kan också diskutera varför lärosätena tog beslut vid olika tillfällen under perioden. En 

intressant observation är att Uppsala började ta beslut kopplade till pandemin en bra bit före 

Karlstad, till och med innan det fanns rekommendationer på plats för hela Sverige. Om man 

tittar närmre på de tidiga besluten hos Uppsala så ser man att de alla rör olika typer av resor och 

utbyten. De är alltså kopplade till vad som pågår ute i världen snarare än situationen hemma. 

Även om Karlstad också tar beslut i ett senare stadie om resor och utbyten så skulle man här 

kunna se ett tecken på att Uppsala är ett universitet med en mer internationell profil och med 

fler samarbeten i större delar av världen.  
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6. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis behandlar uppsatsen hur två lärosäten har motiverat sina beslut angående 

anpassning och åtgärder med anledning av covid-19-pandemin.  

Bakgrunden redogör för ett par centrala begrepp inom textforskning samt metoden 

legitimeringsanalys, en metod inom kritisk diskursanalys, samt forskning på svensk 

myndighetstext. Legitimeringsanalysen syftar till att förklara hur vi motiverar olika sociala 

praktiker och sorterar in legitimeringarna under fyra huvudkategorier: auktorisering, 

moralisering, rationalisering och mythopoesis.  

Materialet var 12 beslut från Karlstad universitet och 18 beslut från Uppsala universitet. 

Besluten är tagna av respektive universitetsledningar med rektorerna i spetsen. De hämtades ut 

från lärosätenas diarium 2021-10-20 och sträcker sig över perioden 2020-02-27 till 2021-09-

13. Besluten rör främst huruvida undervisning, examinering och arbete ska ske på plats eller 

distans, regler kring social distansering samt om olika typer av resor och utbyten kan 

genomföras. 

Metoden legitimeringsanalys har applicerats på materialet utifrån två perspektiv. Det har 

både analyserats utifrån vilka typer av legitimeringar som återfinns i de olika besluten och 

utifrån vilka typer av olika organisatoriska åtgärder det har beslutats om. Detta för att svara på 

frågeställningarna: Hur legitimeras organisatoriska åtgärder i samband med covid-19 

pandemin? Kan man se en förändring över tid? Kan man se några skillnader mellan besluten 

från Karlstad respektive Uppsala universitet? 

Resultatet redogör för hur de olika legitimeringarna förekommer och används i besluten. 

Auktoriseringar är mest frekventa genom alla beslut men utgjorde en något högre andel hos 

Uppsala universitet än hos Karlstad universitet. Även rationaliseringar återfinns i alla beslut, 

även om de är betydligt färre. Dock är andelen högre hos Karlstad universitet än hos Uppsala 

universitet. Moraliseringar återfinns hos båda lärosätena men endast i ett fåtal beslut. Inga 

beslut har några exempel av mythopoesis. En aspekt av resultatet är även en översikt över när 

universiteten tagit sina beslut och hur antalet legitimeringar förändras över tid. Den sista 

aspekten av resultatet är hur de olika typerna av legitimeringarna används för att motivera olika 

delar av besluten, från själva beslutsfattandet till, nödvändigheten av åtgärder av olika slag samt 

undantag och moraliska ståndpunkter.  

Syftet med undersökningen var att se hur Karlstad och Uppsala universitet hade legitimerat 

sina beslut i gensvar till den problematik som covid-19-pandemin har ställt verksamheterna 

inför. En aspekt var även att undersöka om man kunde utläsa några skillnader mellan dem. 



 
 
 

24 

Diskussionen lyfter ett par saker som kan hjälpa till att förklara eller sätta resultatet i perspektiv. 

Förekomsten av de olika typerna av legitimeringar samt deras funktion jämförs med tidigare 

forskning på text om covid-19 samt beslutstexter. Fördelningen av de olika typerna av 

legitimeringar diskuteras utifrån en genre och diskursperspektiv. Diskussionen kring likheter 

och skillnader mellan lärosätena utgår ifrån deras olika förutsättningar och möjliga skillnader i 

organisationskultur.  

Denna undersökning har gjort ett första försök att analysera hur svenska lärosäten legitimerat 

sina beslut kopplade till covid-19-pandemin. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

detsamma i en nästan oändlig uppställning av sammanhang. Ett nära alternativ är att undersöka 

fler lärosäten eller en mer övergripande tidsperiod, men även de universitetskopplade 

organisationerna som programföreningar, kårer och nationer är möjliga motiv för framtida 

undersökningar. Även andra myndigheter eller verksamheter i den privata sektorn har behövt 

ta beslut med anledningen av spridningen av sjukdomen covid-19 och skulle kunna utgöra ett 

intressant underlag för en legitimeringsanalys. En annan aspekt som skulle kunna analyseras 

vidare är moraliseringars roll i beslutstexter eftersom det är en mer kontextbunden typ av 

legitimering än de andra och skulle kunna analyseras ur en rad olika perspektiv, beroende på 

organisationens natur och syfte. Man skulle även kunna titta på ett bredare spann av olika typer 

av texter för att vidare utforska den allmänna diskursen kring pandemin och dess konsekvenser.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Beslut från Uppsala universitet (1e) 
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Bilaga 2: Beslut från Karlstad universitet (2h) 
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