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Kunskap och politik 
– mellan nonchalans 

och teknokrati 
SHIRIN AHLBÄCK ÖBERG

I policyforskningen har man sedan länge uppmärksammat 
det inte alldeles oproblematiska förhållandet mellan kun-
skap och politiska riktlinjer. I vår tid har detta komplicerade 
förhållande hamnat än mer fokus eftersom intresset ökat 
för att integrera utvärderingar, revisioner och vetenskapliga 
undersökningar i politiska beslutsprocesser (Furubo m.fl. 
2002). Det märks på flera sätt. I Sverige och internationellt 
talas allt oftare om ”vad som fungerar” och ”evidensbase-
rad politik” (Davies m.fl. 2000; Toft 2003). Det som tidigare 
var spridda utvärderingar på olika områden har utvecklats 
till en institutionaliserad verksamhet med genomgripande 
effekter på vad man ägnar sig åt i den offentliga förvalt-

* Denna text är en förkortad version av Ahlbäck Öberg, Shirin (2011). ”Kunskap 
och politik – mellan nonchalans och teknokrati”, Svensk Juristtidning (8), 
764–771.
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ningen. Utvärderandet av politik, dvs. sökandet efter det 
goda beslutsunderlaget, har således blivit så omfattande 
att nya typer av myndigheter har inrättats, men framförallt 
har redan existerande myndigheter tilldelats nya mer utvär-
derande uppgifter inte minst genom de återrapporterings-
krav som finns inbyggda i mål- och resultatstyrningen. 

Idag utreds, granskas och utvärderas politik alltså i 
större utsträckning än någonsin, och det väcker åtmins-
tone två frågor: Leder all denna kunskapsproduktion verk-
ligen till att klokare beslut fattas? Vilka konkreta förutsätt-
ningar finns för politiken att faktiskt hantera all denna 
kunskap i t.ex. regeringskansliet? Det finns inga enkla svar 
på dessa frågor. Många har framhållit fördelarna med 
denna ”politik på upplysningens grund” (Hermansson 
2002). Flera har till och med velat förstärka experternas roll 
och beslutsfattarnas sakkompetens (Calmfors 1999). An-
dra kommentatorer menar dock att nuvarande trend leder 
oss in i ett ”granskningssamhälle” (Power 1999; Ahlbäck 
Öberg 2014) med ett ”utvärderingsmonster” (Lindgren 
2006; 2014). 

Till detta kommer att det råder stor osäkerhet om syste-
matiskt insamlad kunskap i praktiken används (t.ex. Stats-
kontoret 2002:21; Pollitt 2006). Även internationellt disku-
teras vad som orsakat denna ”utvärderingsexplosion” 
(Power 2003) och hur man på ett klokt sätt ska ta till vara 
det material – eller underlag – som produceras. Det finns 
alltså ingen enighet om huruvida den påstådda trenden är 

av godo eller inte; förhållandet mellan kunskap och politik är 
nämligen inte enkelt. 

Jag kommer här kort att skissera två diametralt motsatta 
hot som kunskapsstyrning kan utgöra mot demokratiska 
ideal. Ett vanligt demokratiideal är att politiska beslut ska 
grundas på upplyst förståelse, vilket innebär att politiker på 
grundval av relevant information och egna värderingar tar 
ställning i politiska frågor (Dahl 1989). Detta förhållningssätt 
innebär att det inte är demokratiskt acceptabelt att negligera 
eller nonchalera information som är relevant för den fråga 
som ska beslutas. I linje med detta bör besluts fattare inte 
heller efterfråga bara viss kunskap eller medvetet använda 
den producerade kunskapen selektivt (Ahlbäck Öberg & 
Öberg 2005). Då tar nämligen kunskapssökandet i utvärde-
ringar, utredningar eller uppföljningar snarast formen av en 
tom ritual och blir ett spel för galleriet (jfr March & Olsen 
1989). Den skenbara kunskapsstyrningen blir till ett manipu-
lativt redskap för beslutsfattarna eller syftar endast till att 
vara legitimitetsskapande.

Å andra sidan är inte heller en oreflekterad respekt för 
experters ståndpunkter önskvärd (Dahl 1989; Turner 2001). 
Resultat från utvärderingar, utredningar och uppföljningar får 
inte okritiskt accepteras. En sådan hållning innebär nämligen 
att politiska beslut kontrolleras av teknokrater, konsulter och 
forskare. Kunskapsstyrningen innebär då att de politiska 
diskussionerna flyttas från öppna demokratiska arenor till 
utredningarnas kanslier och konsulternas slutna kammare. 
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Utifrån en utgångspunkt kan alltså tanken om kunskaps-
styrning utgöra minst två helt olika hot mot centrala demo-
kratiska värden. Den omfattande utvärderingsverksamheten 
kan bli till tomma ritualer som motverkar sitt eget syfte och 
ger utrymme för kunskapsnonchalans. Men den kan också 
leda till att öppna diskussioner grundade på politiska värde-
ringar får stryka på foten för vad som närmast kan beskrivas 
som ett expertvälde. 

Figur 1. Två diametralt olika hot som kunskapsstyrning kan utgöra mot 
demokratiska ideal

               Kunskapsnonchalans                       Expertdelegation/
                                        teknokrati

Det är eftersträvansvärt att politiken kan navigera mellan 
total nonchalans och överdriven respekt för den information 
som tillförs beslutsprocesserna. Vi vill varken hamna i en 
situation där kunskapen ersätter politiken eller där politiken 
maskerar sig som kunskap (Torgerson 1986, s. 33). Politiska 
beslutsfattare måste istället reflektera över relevant informa-
tion och ge goda skäl till varför viss information inte vägs in 
i beslutet eller ens eftersökts. Samtidigt måste givetvis den 
information som produceras kritiskt granskas och tolkas uti-
från skilda politiska värderingar. Ett sådant förhållningssätt 
kan beskrivas som öppet men kritiskt: politikerna försöker 
efter bästa förmåga och utifrån egna värderingar integrera 
systematiskt insamlad kunskap (jfr Hermansson 2002). 

Förhållandet kunskap och politik kan således sammanfattas 
i följande frågor som relaterar till idealtyperna kunskapsnon-
chalans, expertdelegation (teknokrati) och deliberation: 

• I vad mån är produktion och hantering av kunskap bara 
tomma ritualer? Är det så att kunskap används selektivt 
genom att man bara hämtar in eller väljer att ta till sig 
kunskap som gynnar det egna intresset? Eller finns det 
en överdriven respekt för utvärderare, revisorer eller 
andra experters ståndpunkter?

• I vilken utsträckning finns en strävan efter ett öppet och 
kritiskt förhållningssätt, och är politiken organiserad så 
att den tillåter ett sådant?

  
Kunskapsnonchalans

Rent analytiskt kan man tänka sig att kunskapsnonchalans 
följer av att man ser beslutsprocessen som en ren makt-
kamp. Man kan då betrakta processen antingen som en ren 
rituell verksamhet eller som en intressekamp. Den rituella 
verksamheten görs för syns skull; den är ett spel för galle-
riet. Det är en ofarlig terapi genomförd av tandlösa byråkra-
ter som man bara ska låta göra sitt jobb. Resultatet, oavsett 
vilket det blir, bemöter man bara med artighet. Någon reell 
betydelse har det aldrig, vilket alla vet om. 

När maktkampen istället betraktas som en intressekamp 
öppnar sig nya möjligheter, men också eventuella hot. 
Utredarna artikulerar ett särintresse (andras eller det egna) 
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och det gäller att vara beredd att bemöta slutsatser med 
moteld och förnekanden. Om det inte biter gäller det att 
underminera resultatens trovärdighet genom att hitta vad 
som kan presenteras som sakfel och inkompetens hos 
utredarna.

Expertdelegation (teknokrati)

Skillnaden är stor mot den situation som uppträder när 
beredningsprocessen betraktas som en ren expertdelega-
tion. Mer eller mindre explicit tänker man sig då att bered-
ningen delegeras till experter som självständigt utarbetar 
förslag till beslut. Utgångspunkten är då att oväldiga exper-
ter producerar sanningar med oantastliga vetenskapliga 
metoder som det inte finns skäl att ifrågasätta. Gillar man 
inte förslagen som blir resultatet av en sådan beredning kan 
man inte annat göra än att buga djupt och vördsamt, och 
möjligen tyst beklaga att man hade fel.

Deliberation

Vilken är då den gyllene medelvägen? Hur undviker vi att 
hamna i någon av dessa diken? Den deliberativa mitten-
positionen undviker både nonchalansens och teknokratins 
fallgropar. Med ett sådant förhållningssätt utgör besluts-
underlaget ett reforminstrument, med förslag om vad som 
eventuellt kan förändras. Politiker, experter och policyanaly-
tiker ingår i ett samtal, där man utifrån sina olika utgångs-

punkter och erfarenheter försöker resonera sig fram till en 
”bästa lösning”. Andras ståndpunkter bemöts med respekt 
och konsistenta motargument. 

Det finns anledning att framhålla att dessa nyss skissade 
förhållningssätt ska förstås som idealtyper. I verkligheten 
kanske vi inte hittar någon som är fullständigt nonchalant 
eller helt överlämnar till experter att fatta beslut. Det delibe-
rativa samtalet kanske inte ens återfinns i förebildens veten-
skapliga seminarier, och är kanske inte ens önskvärt fullt ut i 
politiken. Maktutövning, expertkunskap och problemlösning 
är alla legitima delar av det politiska livet. Frågan är i vilka 
proportioner de uppträder och när vi kan förvänta oss mer 
av det ena än av det andra. Förutsättningarna att utnyttja väl 
grundad information varierar naturligtvis mellan olika om-
råden. Man kan även här tänka sig idealtypiska ytterligheter. 
Inom vissa områden finns en väl etablerad, beprövad kun-
skap som är tämligen okontroversiell, och som utan alltför 
stora översättningsproblem kan tillämpas på specifika be-
slut. Inom andra områden råder stor osäkerhet, med utrym-
me för (politisk) bias bland forskarna. Den spekulativa kun-
skap som finns är svår att tillämpa på specifika reformer, 
man vet helt enkelt för lite om vilka effekter en viss åtgärd 
får. Förhållandet mellan kunskap och politik är, sammanfatt-
ningsvis, inte enbart avhängigt av politikernas förhållnings-
sätt till expertkunskap – utan även kunskapsläget inom olika 
fält utgör i sig en viktig faktor att beakta då politiska besluts-
processer ska förstås i termer av underlagets vederhäftighet. 
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