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Förord

delaktigverkligen imedborgarevanlig, kunnigKan ett sam-varaen
hennesminskarkomplexitetenekonomiskaochtekniskahälle där den

Är detdessutomdetbegripa såöverblicka och intemöjligheter attatt
försvagarutvecklassjälvtdemokratiska sättett somsystemet
skulledehurIbland harlekmannainflytandet vi sett varasom

ekonomistiskafångasväktare,demokratins synsätttjänstemännen, av
offentlighet.ochmotarbetarställetoch insyni

flerlämnademokratipolitikklokdetKan överatt nuvara
inskränkadärmedochmarknadenekonomiska frågor åt men-

detkraftfält Skullepolitiska beslutensintensifiera de rentav-
folkstyrelsentilliten tilloch ökademokratinfördjupakunna
Lekmannastyre iDemokratiutredningens seminariumPå om

den 16StockholmModernahölls Museet itidexperternas som
olika slagifrågasattespresenterades ochjuni 1998 av
demokratiuppfattningarmotstridigaMed delvisdemokratikritik.

förhållandetoch författarefolkvaldaforskare, sinnågra syngav
och ekonomism,ekonomioch etik,vetenskapmellan bl.a.

mindreellerlanserade ocksådemokrati.byråkrati och De mer
förslag till lösningar.radikala

andralockaskriften skahärdenFörhoppningen är attatt nu
välkomnaInläggför idéer.utveckla och sina är varmtargumentera

www.demakratitørgetgøz/.selhemsidaockså vår
tillställningharledamöter inte tagitDemokratiutredningens

skriftens innehåll.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning
ledamotm,riksdagsledamotUnckel,Per av

Demokratiutredningen

allahälsaDemokratiutredningenledamotvillJag varmteravsom
Demokratiutredningens seminarium:tillvälkomna

mångatid. DagensLekmannastyre i är etttema avexperternas
uppfyllautsträckningförfånga i någonförsöker in attattsom

hoppasmandat. Viutredningensligger ivida ambitionerde som
tillvärdefulla bidragskallseminariedagenden här ge ossatt

arbete.utredningens
politikenhurfråganväcker bl.a.lekmannastyretFrågan omom

före-politiskadedetdrakunnaskarimligt sätt nytta somavett
kanpolitiker någontingkan.själva Detträdarna inte är som
utföra. minnsJagdedetexaktexpertmässigt är utsatta attsomom

hälsade1976.riksdagen Dåvaldes in iförstasjälv gångenjagnär
riksdagsledamöternanytillträdande moderatadeBohmanGösta

sakskall"nibörjade medoch hanvälkomna säga attveta enattatt
förväl 27-årigegickbörjar. Detalla nybörjarehär närär an

ungdomsförbundetmoderatadethade lämnatUnckel nysssom
Serafimer-frånBiörkhurfunderade Gunnarjag övermen

inför dennakändekulturdebattör sigprofessor,lasarettet, m.m.
välkomsthälsning.

företrädaförvaldaemellertid VidetsakI rätt. attvarvar
chefs-ungdomsförbund ellerföreträdaförväljare, intevåra ettatt

Biörk ellervarkenroll GunnarSerafen.kapet Det somvar en
politikenocksånaturligtvis såLikväl detspelat.tidigarejag är att

sak-dendrarhurfunderaanledninghar över nytta avmanatt
individer.politikernablandocksåfinnsfaktisktkunskap somsom

expert-kunskap justhardeföreträdare, intePolitiska även omom
harpolitiskadetmedsysselsätter inormalt sig värvet,dedet som
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har betydelse ochofta expertkunskap jagnågonting som somom
dåligmisstänker politiken utnyttja.är attatt

frånexpertkunskap kommergäller den inDetsamma om som
därförOfta politiken tvekande inför den detutsidan. ställer sig att

blir intill våldtagen denfinns känsla expertisnästatt man aven av
utifrån.kommersom

andra frågan. ska klaraaktualiserar denDet Hur attman av
sakkunskap faktiskt råka för våld-allvar dra utan att utnytta av

täktsförsöket upprätthålla politikens uppgiftkanHur väga,att
dra allsammanjämka och leda, och gångatt nyttasamma av

samhället utanför själva politikenden kunskap rymmersom
högfrågeställningarslutsatserna denna iJag typtror att om av

förbeslutsfattandets former bäst utvecklasgrad handlar hur attom
från och utsidan kan komma till bättresäkerställa kunskap in-att

misstänker också och det blirdet politiska livet. Jaginytta -
kontroversiellt det har med hurkanske politiskt göraatt attmera -

uppgiftuppfattar mandat, dvs. vad politikenspolitiken sitt är.eget
skulle politiken medEller annorlunda uttryckt: Vad gott samvete

de politikenkunna överlämna till andra sköta inomatt ramar som
demokratii vår angeren som

de frågor hoppas kommerDetta några jagär att attsomav
framförarbetspass harbelysta under det dryga Ettsom nu oss.

hjärtligt välkommen, gång.än en



ochvetenskapenOm
demokratin

Stockholmuniversitetskansler,professor,Stig Hagström,

skiljerdemokratin sigochvetenskapenOmdag,iMitt ämne
bestäm-verkar habidragfrånrubrikmässigt övriganågot mersom

och kom-DemokratinellerväktareDemokratinstitlarda som
avsikthafttitelförfattaren har någonpetensen. jag intevet om

skillnad.med denna

natriumOm

anförande här migpåminnertitelnFormuleringen mitt omav
mycketuppsatsskrivningarna gymnasiet,för iämnesrubrikerna nu
lyddeihågkommerdel.tiden förtillbaka Jaglångt mini somen

skrevfantasieggande jagmycketdettanatrium".Om På ämne en
enfal-ochenkelspårigtmycketkunde någotDetuppsats. somses

uträk-fanns faktisktdetocksåförvissodetdigt. Det enmenvar
språketsvenska is.k. fackämnen. Detskrivamedning enatt om

eftersombehandla natriumenkelttämligensådan attuppsats var
ellerkomplexiteterspråkliga svårut-alltförtillleder svårainte

vadihågungefär kommaegentligenräckteåsikter.tryckta Det att
hygglig natriumkemiboken. Skrevstod jagi uppsats omensom

kemi.svenska ochbådefick bra betyg ijag ämnetämnet
reflekteraförhär någotdetKanske minnet överjagnämner att

ochnaturvetenskapforskaretveksamhet inomden mångasom
utanför detliggerinför någotteknik känner sigyttra somatt om

Åtminstone vill hållagenerationminämnesområdet. imångaegna
detSedan"expert.därområdetill sitt ärsig är en annaneget man



OM VETENSKAPEN OCH DEMOKRATIN

finnssak det den andra ytterligheten. Nobelpristagare fysikiatt
förväntaseller kemi kunna med allmänsig någonatt yttrasom

klokhet områden beskrivs natrium.inom intesom som
således accepterademed tveksamhetDet viss jagvar somen

inbjudan till detta och tala vetenskap ochseminarium att om
demokrati. samhällekanske det dagens och det samhälleMen i i

bygger finns klar distinktion mellaninte expert-som nu upp, en
kunnande och allmänt kunnande, lekmannakunskapen.ett

"Varför dig för göra det"betalar dom att

börja med berätta historia hur hälsosamtLåt mig att etten om
lekmannainflytande ställakan världexperternas attgenomvara

frågordirekta och raka till experterna.
har tillbringat del yrkesverksamma livJag mitt istoren av

forskningschefbl.a. under antal vid detUSA. Jag årett nuvar
mycket välkända Palo Alto Research ellerCenter PARC. ViXerox

arbetade där, och andra också, tyckte detmånga ettattsom var
fint forskningslaboratorium. detmycket och spännande Mycket av

ofta informationstekniken, hadedag det kallar IT,i iser nu
idéursprung vid PARC.sitt

fick besök för förstadåJag imin 80-åriga gångenmor somav
flög för första utanförliv och Sverigessitt gången gränser.som var

Under liv hade hon kommit särskilt mycket kontakt medisitt inte
frågor forskningsinnehåll och forskningsvillkor. Däremotom

hon åtskilligt de mänskliga villkoren för överlevnad ochvisste om
behovet kunna klara själv livet. visade hennesig i Jag iatt runtom

för första persondator,laboratorierna och hon såg gången enen
laserskrivare spektakulära uppfinningar.och andra Detmånga

dag alldagligt då människor hadei är sett.ytterstsom men som
förstårskulle vände hon till och Ja,När sig mig intesa:

håller talamycket vad det du egentligen med,jag menav som
för Varför betalar för detdom digmig: göraattom

frågan för och då och dåDen nyttigär attnog var en av oss
och kanske för forskarna. Varför betalar dig förinte minst någon

det du gör det duHur angår någon annangöra göratt
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Några röster genforskning i Schweiz och-
ålarelektriska i Karlshamn

Betydelsen och aktualiteten frågan förhållandet mellanav om
forskning,vetenskap, teknik och demokrati kan belysa medjag ett

exempel. veckor sedan genomfördes folkom-För ettpar par en
Schweiz huruvida genforskning och genmanipula-röstning i om
förbjudasskulle Schweiz. demokratiskt val skulletion i I ett man

alltså forskning skulle tillåten eller Resul-vissavgöra om vara
blev röstade för denna forskning2/3 skulle fortsättatatet att att att
tillåten Schweiz. Med tanke hur betydelsefull läke-ivara

medelsindustrin förbudSchweiz skulle ha kunnat haftiär ett stora
ekonomiska konsekvenser för landet.

kan påpeka faktiskt harDet Sverigeintresse att attvara av en
lag förbjuder forskning och utveckling, nämligen denvisssom om
kärnkraft internationellt unik lag.setten-

aktuellt frånexempel gäller den s.k. PolenkabelnEtt Sverige
mellan Karlshamn Blekinge och Polen. Blekinge föri ansågs
endast sedan avkrok med dysterSverigenågra år som en av en
framtid med rekord endast arbetslöshet och avfolkning.inom I
dag landskap de dynamiska regionerna iär mestsamma en av
Sverige områden telekommunikation med Telecominom som

Karlskrona ochCity datortillämpningar med Softi Center i
Ronneby.

Polenkabelnprojektet förbinda Karlshamn med Polenattavser
för överföring elektrisk ursprungliga planenDenenergi. attav var
också här teknik, har pionjärlandutnyttja Sverige varit etten som

utveckla och används andra håll ochSverigeiatt utom-som
lands. använda havsvattnetDen och havsbottengår ut att som

ledarna för den elektriska yrkesfiskarna sadeMenströmmen.en av
med tanke bl.a. det betydelsefulla ålfisket. befaradenej Man att

de magnetfält och elektrolysen, med bl.a. utvecklinguppstårsom
klorgas, skulle kunna fisket.påverkaav

energikonsortietTrots bakom kabeln gick medatt att an-
vända den dyrare lösningen med leda tillbakasig strömmenattav

särskild kabel och därmed eliminierai så gotten extrasom
magnetfält och helt komma undan elektrolysproblemen, sade

11
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befolkningen, med fiskarna i också tillnej sådanspetsen, en
lösning. krävdeMan folkomröstning. skrivandetsI stund haren
näringsministern till folkomröstningnej och beslutatsagt en att
kabeln skall läggas denMen ligger inte havsbottenännuut.

får väl dennaså fråga fortfarande kan elektrifierase om
folkopinionen.

Karlshamnsproblemet problemintressant miljösyn-är ett ur
punkt. kabelnNär väl finns plats skulle det möjliggöra energi-

till Polen Östeuropaoch därmed andra delar fråntransport av ett
Europas kolkraftverk med kapacitet 7000renasteav en mega-

förvisso miljövinst för dem kärnkraftenwatt ären som attanser-
miljöfara. Och kärnkraft från nedsmutsande och nedsmutsadeen

kärnkraftverk gammal östeuropeisk model säkerligenärav en
miljöfara.

Som sidospår kan Polenkabeln och dessnämnas in-ett att
länkande i ocksåenergisystem högeligenstörre intressant IT-är ur
synpunkt, vilket område Blekinge söker ledar-erövranu att en
position Sverige.i

CERN angelägenhet för Europa eller fören-
högenergifysiker
Världens högenergiforskningslaboratorium,största CERN, spelar

vitalgivetvis roll för forskningen dettainom område och fören
möjligheten för Europa kunna hänga med och falli ocksåvissaatt
leda utvecklingen detta område. Men CERN ocksåär ett
viktigt utrikespolitiskt förinstrument förena Europa iatt ett stort

vetenskapligt projekt skulle kunnaintegemensamt som vara
möjligt bedriva nationell nivå.att

Genom de sparkrav pålägger all offentligtstora statensom nu
finansierad verksamhet har frågan Sveriges medlemskap iom
CERN aktualiserats. Har råd med hålla med forskningatt

enligt de engagerade forskarnaäven tordeinte direktnågrasom ge
praktiska resultat Visserligen föddes konceptet med World Wide
Web, CERN fysikernas behov. veder-Menwww, som svar
sakare till CERN brukar snabbt påpeka det tillfällig-att var en ren
het.

12
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laboratoriet, CERN,europeiskadetFörutom gemensamma
nationella laboratorier Sverigemindre iantalfinns somett

hårdabesparingskraven såfysikforskning. Ombedriver är attnu
uppkommeralla dessaha råd med satsningarkommerinte att

Är det enbartnedläggningsbesluten.skallfrågan entavem som
bästvadbestämmaför fysikernafråga är uratt somensamma

utrikespolitisktviktigtEller detsynvinkelfysikforskningens är ett
försymbolvärdemyckethareftersombeslut CERN ettstortett

och EUEuropaenat

förmöjlighetelleruppgiften hotTredje -
samverkandemokrati iochvetenskap

veckanunderhörtexempel från jag ärEtt röster ettsenasteannat
fromlearntiteln: Whatmeddeltog ijagseminarium can wesom

mellansamverkanframgångsrikagällde denValley.Silicon Det
Stanfordvid mittspeciellt universitet,näringsliv och universitet,

Valley medSiliconfenomenetupphov tillharUniversity, gettsom
fram-vetenskapligatekniska ochkommersiella,spektakuläradess

mellansamverkanoch effektivarebättreskapaFörgångar. att en
riks-omgivande samhället haroch dethögskolorochuniversitet

Högskolelagen.uppgiftsärskild idetdagen skrivit in som ennu
uppgifterna,förstadeoch forskning, tvåundervisning ärFörutom

uppgifttredjeoch högskolauniversitetvarje atttvungen somnu
samverkan.dennaåstadkomma

demycket lärahartvekanråder ingenDet attatt avom
Valleyoch med Siliconamerikanska forskningsuniversiteten
bättreåstadkommahur kanparadexempletkanske sam-ensom

församhället.världen ochakademiska Ettdenverkan mellan sätt
betydligtockdonationsprofessurer iföretagen är omatt som,ge

uppgiftviktigockså sker Sverige. Enomfattning, iblygsammare
kommersiellafria frånrimligt intressenför ståuniversitet är att

påtryckningar.och
hundratals dona-defrån listanaxplocklitetEtt namnenav

amerikanska migvidfinns universitettionsprofessurer görsom nu
objektivitetenfullständiga idenbetänksamdock kanske något om

13
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dessa professurer. listan hittarI följande: Boeing Companyt.ex.
chair in CalTechaeronautics en mycket berömd teknisk hög-at
skola Kalifornien, Chevron professorshipi of chemical

videngineering MIT, Coca-Cola distinguised professor of
marketing vid University of Arizona. kanListan lång,göras
mycket lång.

helt riktigtDet finna former för bättre,måsteär bredare,att
djupare effektivareoch samverkan mellan näringsliv och universi-

och högskolor denna samverkan hamåste solid demo-tet men en
kratisk grund stå på.att

Vetenskap och/eller demokrati

kanDet vetenskapen huvudsakligen hör hemma iattsynas som
forskningens och forskarnas värld medan demokrati handlar om
politiska värdesystem. Båda världarna baserade idéer ochär
bygger för idéer.nå denI politiska demokratinatt acceptansen
har denna fått mätbart instrument ochi röstningenacceptans ett
det åsiktmajoritetens blir den rätta. Vi med hand-är röstarsom
uppräckning eller valsedlar och sedan räknar längevi. Så är

fem fler fyra elefanter fungeraröverens såår änattom myror
bra.systemet

vetenskapens världI råder också demokrati. demokratiEnen
fram de grekiska akademiernai och med idétorgetväxtesom som

marknadsplatsen föra fram idéerna. denI vetenskapliga demo-att
kratin inte majoriteten rösträkning däremotavgörs genom men

övertygelse. idé och de forskningsresultatDen får dengenom som
komplicerad övertygandeprocessstörsta bliracceptansen genom en

dagens vetenskapliga idétorgsanning. Dagens kan formenha av
vetenskapligaseminarier, tidskrifter och konferenser, och dessai

dagar inte minst Internet.
Samtidigt kommer fram till "vetenskaplig sanning"som en

forskarsamhället,så särskilt dess medlemmar,uppmanar yngre
försöka attackera denna ständigasanning. Det ifråga-att att

sättandet, den ständiga kritikenargumentationen, vetenskapligaav
har lärtsanningar ibland mycket dyrköpt erfarenhet,oss, genom

14
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forskning. fundamentet dengrundidén godsjälva Det ii ärär
vetenskapliga demokratin.

division of labourlndustrisamhället --
samhälleingenjörens

den idag västerlandetden form uppleverDemokratin ivii växte
de ekonomiskafram industrisamhället delvismed ettsom svar

följd industrialise-blevoch rättviseproblemproblem en avsom
för industrisam-viktigaste framgångsreceptetkanskeDetringen.

of Labour".Smiths Division Genomhället Adam atttes omvar
form upplever den dagDemokratin dendela i ii upp en

definierade uppgifter medmed klartarbetsuppgift antal delari ett
arbetskraften kunde erhållaspecialiseringhögt driven manaven

effektiv produktionsapparar.mycketen
till hur mycketförklaringarna SverigeDetta är ettsomen av

framgångsrikautvecklas till defattigt land kunde mesten av
kort tid.världen relativt Sammaindustrinationerna principi en

också utbildningen.arbetet tillämpadesuppdelning inomav av
förutsättning förallmänna läskunnigheten givetvisDen var en

räcka de flesta fick relativtindustrisamhället det tycktes att enmen
allmän skolutbildning.kort

skolgång.exempelbelysande kan JagminSom jag togta egen
kommunala devid Avstudentexamen gymnasiumNässjö 1952.

ungefär student-föddesungdomar 51932 000100 000 togsom
ungefär hälften fortsätta viddessa komdvs. Av5%. attexamen,

fanns detingenjörsområdetoch högskolor. Inomuniversitet en
arbetsuppgifterna därmed utbildnings-ochklar uppdelning avav

dehögskolorna producerade civilingenjörer,behovet. tekniskaDe
utexamineradetekniska skolorna och gymnasie-gymnasierna

och institutsingenjörer.ingenjörer
kallarbyggdes ochsamhälle då viDet upp som nusom

byggmästare. väl-industrisamhället hade Ettingenjören som
framtagna planernasamhälle.planerat och förutsägbart De noga

verklighet. fram-till bligick Densmåningomså över att enorma
dendetta ledde tillindustriuppbyggnadengången sätt attav

och 1960-talensektorer samhället.överfördes till andra 1950-av

15
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gyllene tid, enbart deningenjörernas tekniska sek-inte inomvar
och andra samhällssektorer skola,inomtorn utan mer mer som

utbildning och vård. samhälleDet teknikdrivetettvar som var
med teknik förklarlig. teknik kunde förklarasEnsom var som

förstås.och
Även forskningens värld tycktesinom ha före-ingenjören ett

träde. tillämpa ingenjörsfilosofinGenom kunde världensatt ge-
tiderna enskilda forskningsprojekt genomförasstörstanom genom

snabbt överföra grundforskningsresultat till teknisk till-att ett en
lämpning. denTyvärr destruktiva tillämpningen mänsk-mest som
ligheten upplevt. Atombomben fram beställd forskning.togs som

den visade undantag förMen framgångsriksig snarast ettvara
beställd forskning. Misslyckanden från samhället beställd forsk-av

amerikansk presidentning Någon hade viljan tillmånga.är att
historien för forskningbeställd komma åtatt genom cancerns

forskningsanslagTrots blev resultatetgåta. stora magert.
Utforskningen alternativa energikällor har likaså haft mycketav
måttliga framgångar.

kännetecknas denna tid uteblivnaDäremot forsknings-inte av
resultat. Aldrig tidigare har upplevt dynamisk tid forsk-så ien

naturvetenskap, medicin ochningen inom teknik undert.ex. som
årtiondena. framstegen har följtMen inte ingenjörssam-senaste

hällets välplanerade förutsägbaraoch mönster.
bara forskningensDet områdeinte dennaär som ser av-

vikelse mellan planer och verklighet. det efterområdetInom ena
det andra samhället tycks regel gälla.i samma

Kunskapssamhället forskarens samhälle-
Även det beskriva komplex utveck-givetvis inte går såattom en
ling samhällets enkla och förenklande kan det kanskeisom termer

pedagogiskt söka beskriva samhällsutvecklingenintresse attvara av
form till kunskapssamhälle.i Industrisamhälletövergång ettav en

finns kvar med dess produktion ochgivetvis förnöden-av varor
heter. Kunskapssamhället skall ytterligaresnarast ses som en
dimension samhällsutvecklingen. dennaDet dimensioniärav nya

16
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karakteristiskaframträdandeoch deförändringskraftensom
samhället finns.dragen i

fakta ochkända såprinciperindustrisamhället byggerOm
kunskapssamhället. Somdrivkraftstark iokändadetär en

Eriksson.ochföretagframgångsrika Astraexempel kan vi somse
ökandeochrekordvinsterredovisatefterharDe gång annan

kursfallofta derasorsakarLikvälomsättningar. rapporter
enbart måttAktiekursenföretag. inteför dessabörsen är ett

förväntangradhögre måttutförda iprestationer ännu ettutan
hurmediciner,existerandeframtiden.inför Det inteär

föravgörande faktorndendeframgångsrika må ärän vara, som
lanseradedeligger intestyrkan iaktiekurs ännuAstras utan

forskningslaboratoriernafinnsdet iprodukterna. Det är somsom
och värdera.bedömaförsökermarknaden att

okända, detdet inteistyrkan liggerMedvetandet i ännuatt
allmänhet. givetDetforskningen ikarakteriserarupptäckta, just är

kunskapssamhället. Menbetydelse såcentral iforskning haratt en
produkterdeindustrisamhället. Mångaförfalletocksåär somav

framhar kommitindustrisamhälletförtypiskaär genom
taletkanochSkillnaden, motiveraforskning.satsningar som

forsknings-industrisamhället detparadigmskifte, i ärär attettom
fors-oberoende,elleroberoende åtminstoneresultaten, nästan av

detkunskapssamhället däremotI ärkaren, istår centrum.som
därmed forskaren istårocharbetssättetforskningsprocessen, som

liknarkunskapssamhälletarbetskulturen iallmännaDencentrum.
arbetarforskarenkulturdenhög gradi som

landför litetkonsekvenserbetydelsefullaharDetta synsätt ett
denallproducerakanendast någraSverige procent avsomsom

forskning. Omvärldenproduceraskunskap över genomsomnya
dockbefolkningsmängden intartillproduktiondennanormerar

medicinnaturvetenskap,ledande platsernade inomSverige en av
teknik.och

industri-forskningsresultaten ikoncentrerarlängeSå oss
formkunskapsresultat ikansamhället åt patent,avta nyaoss

rimlighasamarbeteteknisktochlicenser, att engenomrapporter
Ochbra vårpå.sighar Sverige visatmottagarkompetens. Det vara

högskolor hartekniska gåttochvidgrundutbildning universitet ut
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detta och lyckats väl. betyderDet svensk industri hariatt
människor med god grundutbildningmånga mycket medmen

forskarutbildning.
däremot,Om kunskapssamhället, fokuserari forsk-som

kultur och arbetssätt,ningen forskarenmåste isättaettsom en
skapaVi måste attraktiv för forska-omgivning ärcentrum. en som

både från Sverige och från utlandet.re
förstå styrkanFör revolutionerandei idéer haratt nya som

potentialen förändra samhället närvarandemåste vidatt vara
idéernas födelse. räckerDet medinte någraatt procent av en
årskull till högre utbildning forskning.ochgår Forskarens sätt att
arbeta liknar och det arbetssätt har allmän tillämp-mer mer som
barhet kunskapssamhället.i

Lika viktigt det attrahera forskare hit, lika viktigtär ärattsom
forskaresvenska dynamiska forskningsmiljöersig iatt engagerar

världen över.

inteForskning endast för forskare

arbetssätt kännetecknarDet forskarvärlden har emellertidsom en
allmän tillämpbarhet forskarsamhället. och medIutövermer att

forskningen blir och betydelsefull detta arbetssättmåstemer mer
Ävenockså grundutbildningen.in i den har förändratstränga om

under grundar den fortfarandeåren så utsträckningsig i stor
föreläsningar olika slag.av

förändring skeDen kanske bäst kan uttryckas demåste isom
anglosaxiska from teaching learning. Vi måstetermerna to
från den kollektiva föreläsningssalen med dess lika behandling av
alla till den individuella inlärningen där bara tolererar olik-inte
heter hos studenterna befrämjar dessa olikheter. rollLärarensutan
blir enbart föreläsareinte högre gradi råd-ännuutansom som

ochgivare vän, tutor.
personliga inlärningDenna har likheter med forskningen.stora

studenten blir detFör individuellt skapande för studentenett av
kunskap medan forskningen den kunskapi skapasärny nya som
kollektiv kunskap, tillgänglig för alla.en
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forskningsfilosofi kommerdet dennaKanske är attsomatt
samhällssyn.allmänkunskapssamhälletkänneteckna som en

forskningen, hög grad ikunskapssamhället ligger, iiStyrkan i som
söka lösauppgift enbartForskningensokända. intedet år att pro-

möjlig-upptäcka heltutsträckninghögreblem i ännu att nyautan
uppgift för samhälletockså iheter. Detta är stort.en

ödmjukhet införocksåsamhällssyn skapar vissDenna pro-en
problem ochfinna lösningarsökerForskarenblemen. pro-att

finna rationellanaturvetenskapenblemställningar. Att inom t.ex.
ocksåforskarentill fenomen Menförklaringar i vet attnaturen.

den regeloch problemfrågetecken iskaparforskningen än germer
på.svar

Även efter lösaskallständigtsamhällsliveti sträva attom
oftalösningarnaockså i sigproblemen insemåste att ger nya

kanske kanproblemdet finns inteOchproblem. som ensatt
lärafinna lösning måstehoppas attosssomatt menen

med.leva
grundforskningssyneffektenkanske viktigasteDen somav en
harcentrum".människan Detdensamhället iför sätterär att

förloratdelvis harkliché den meningsådanblivitvisserligen atten
från myckethelomvändningLikväl betyder detinnehåll.och aven

fromvärderingar.och Närmänniskosyn vi gårindustrisamhällets
elevenden enskildedet står ilearningteaching är somto

centrum.

"både och"tillFrån eller""antingen --
100-årsjubileumfira viktigtkunde viFörra året, 1987, upp-ett av

kundeThomson 1897elektronen. Det .täckten somvarav
strålningkatodstrålarnamystiskade intevisa utan varvar enatt

elektroner.fick Förpartiklar småningomdiskreta så namnetsom
välförtjänt nobelpris 1906.upptäckt fick han årdenna ett

tillThomson,arbetade George P.årtiondenNågra sonsenare
de kundeoch visade uppvisamed elektronerThomson, att

strålning. Elektronernadiffraktionsfenomen,s.k. precis upp-som
tilldelades G.detta P.de Förförde vågor.sig sonenvoresom om

fysik.nobelpris iThomson års1937
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detta århundrades upptäckter gjord;En den s.k.störstaav var
dualitetsprincipen. fysikEnligt klassisk elektronenmåste vara

eller partikel. visade det den kundeantingen Nuvåg sig atten en
både och partikel. Vilket den beroddevåg experi-vara en en var

mentet.
Kanske denna dualitetsprincip kan gälla, docl: isägas om

bildlig betydelse, också kunskapssamhållet. stället föri I att
ha konkurrens eller samverkan uppleverantingen mångaatt

företag har både konkurrens samverkan. stället föroch I att
lärare eller elev IT-samhälletsantingen situationenså iärvara

skola både lärare och elev.äratt man

IT navigationsmöjligheterger oss

mycket omtalade och omdiskuterade informationstelsniken,Den
har drivkraften förändringarIT, den tekniska devarit i många av

har upplevt. tekniska plattformen möjlig-denDetvi ärsom som
kunskapssamhället.gör

finns här IT-revolu-Det inte innärmareutrymme att
bara aspekter bådationen. Låt möj-mig tvånämna cesom anger

ligheter också kan leda till männi-IT attsom rymmer men som
skan centrum kan blir fången centrum.i i

World Wide Web bland de genombrotten fö: IT.år största
har kunnaDen navigationsinstrument navigera igett ett attoss

det snabbt växande informationshavet. dennaUtan navigations-
möjlighet skulle ha drunknat all den informationinu som
sköljer över oss.

andra genombrottet lika uppmärksammatDet inte ärärsom
det s.k. Global hjälpGPS-systemet, medPositioning System, som

satellitnavigering fysiskmöjliggör mednavigeringav en en nog-
granhet decimeternågon när.

Båda dessa redskap har utomordentliga möjligheter bådamen
bär lika oerhörd kontrollmöjlighet. möjligfietinom sig En atten

informationshavetindivids både denspåra varje navigering i iscm
fysiska tekniskavärlden. "Storebror har den möjligheten itt se

informationvilken du har sökt och du och har varitärvar
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kunskapenKunskapssamhället har karakteristiksamma som
Därföroch det byggtsjälv. måsteDen är ont.gott envara

förstärka ochgrund. har potentiella möjligheteretisk IT stora att
demokratin. den har lika möjligheterfördjupa Men sättaattstora

ellerspel. antingen/demokratiska regler Den inteär ett utanur
kunskapssamhälletbåde/och. Människans plats och rollverkligen i

demokratinsbetydelsefullare. Och detta välblir allt klarare och är
målsättning
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Expertberoende
beslutsfattande

demokratiskoch

delaktighet
professor, LinköpingLars /ngelstam,

bidra tillför den och hedrande inbjudantackarJag intressanta att
rubrikenDemokratiutredningens tänkande. problemDet som
liv.l Bland deunder helasignalerar har tänkt i mittjag stort sett

lekmäninfallsvinklar ochmöjligamånga ärämnet experter som
forskningstraditionmöjliga, har valt låta migjag att styras av en

den traditionenakademiska område. Ibland rubricerasinom mitt
litetekniska det kanstudiet miss-stora system, varamensom av

finns nämligenuttrycket kvalificeras.visande Detinteom
betydelse har mänsk-tekniskaknappast intenågra systern somav
kopplingar. finnskomponenter och samhälleligaliga Det inte

l professoroch vidlektorMin så småningomnaturvetare,pappa var
hans generationskamrater blandTekniska Högskolan. ochHan natur-

förbekymrade hel delhumanister och teologertekniker, sigvetare, en
tekniskafackidioter. de då framväxandeteknikerna skulle bli Iatt

humanistiska och Samhällsorien-läroverken historia och andrasatt
för humanistiskskapadesterande KommittéDettrångt.ämnen en

framgångsrikt verkadevid teknisk utbildning, i 20-orientering ettsom
Vad de villetal arbete redovisas Richardsson 1987.GunnarDessår. av

tekniker skulle uppträda enbartmotverka alltså experter,att somvar
kunde perspektiv ochhumanistisk allmänbildning på,utan som geen

expertrollen.kanske ödmjukhet
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heller fall socialarentnågra i intevarje många, iärsystem, som
den systemisk samverkan mellan människor skermeningen att

teknik form spelar viktig roll. forsk-i någon Minautan att en egna
ningserfarenheter kommer från dessa dels energiett systern,par av
och andra försörjningssystem,tunga dels IT-relaterade system av
olika slag telefoni- och finns antalTV-systemen. Detsåsom ett
böcker och artiklar konsultera, dem populärveten-någraatt av
skapligt syftande, referenslistan har detDe attgemensamtse
de har omfattande påverkan; samhället och på-genomtränger
verkar samhällsklimatet och den offentliga diskussionen högst

Utifrånväsentligt. sådan forskning blir ledorden the catcbwords
för reflexioner här framför allt socio-te/eniska ochmina två: system
komplexitet. dessa har tänkt härleda demokratisktUr jag att ett
dilemma, kan komma diskussion sådaninte iruntsom man en

denna.som
får förVad demokratins och expertkunskapensman syn

problem söker dem från sådana utgångspunkter Enutom man
slutsats föregripa:vill problemen kommer första handjag inte iatt

kunskapen och kontrasten mellan allmän och specialiseradröra
kunskap. Huvudvikten ligger tillit och förtroendeisnarare sam-
hället kunskap inskränkt skall försökai mening. Jagän ävenmer

stillsam polemik tanken exklusivamig mot att experternasen
kunskap och allmänhetens relativa okunskap skulle huvud-vara
problemet och empiriskt stöd för detta.visstge-

Påståendet samhället blivit komplext under deatt senastemer
kräver längre förklaringar. har från rela-inga100 åren Vi rört oss

enkla där exempelvis för försörjning medtivt system, systemen
eller livsmedel kunde överblickas från köks-energi i stort sett

fönstret och hanteras hushåll eller närsamhälle förvarje sig.av
livsmedels- eller energitillförselDagens hanteras världsom-i

spännande med otaliga eller mindre högtekniskasystem, mer
komponenter sammanflätade antal sociala,iär ett stortsom
juridiska, ekonomiska och praktiska relationer.
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iTekn krato

nationalekonom.skallNu jag citera en

landetsanföras påståendetkanrimligIngen reservation attmot
omfattande ochindustriella ständigt sigväxersystem mermer

karaktärenfortlöpande ochkomplext; det ettantaratt mer avmer
balanseraddelikatsystematiskt helt;sammanknutet, hopvävttätt en

arbetevilka kanarbetande delar,rörlig jämvikt sittingen göraavav
detdel arbetetvilka heller kan intesjälv, och siningen göra omavav

med alla de andra.sker samverkani nära

utomordentligtförfattare denkring ochskrevsDetta 1919, var
Thorsteinsamhällskritikernnationalekonomen ochoriginelle

forskare särling.människa ochVeblen. Veblen både envar som
Ännu kraftigt polemiska ochstil,väcker hans essäistiskadagi

silferuppgiftertotala avsaknadspråkbruk ochmustiga nästan av
undran och tvekan.och tabeller

och radikalarevilken han, tidigarebok någonDen i än annan
och samhällsvetare,begynnande 1900-talets ekonomerdet tarav

and theThesystemsamhällets problem heter PriceEngineerssig an
finans-affärsmannen,eblen hävdasV 1921.System Där att

duger tilltill industriföretagoch de intepassiva ägarnaexperterna
braproduktionen Iuppgift leda och utvecklasin sätt.ettatt
modernstället borde teknikerna, ingenjörerna, experterna

avgörande makten.industriproduktion denges
påverkaVeblens idéersäkert känner till komSom några att

rörelsepatetiska politiskaframväxten den återblicki rättav --
inställ-politisktteknokratin.kallas och kallade själv Mersigsom

torde hanpolitisk begåvningda människor Veblen någon inteän
samtidigt kapitalis-för demokratin ochha pläderadevarit att

rådsvälde,teknikernasborde spel ochmen ersättassättas ettavur
ofuttryck "aVeblens Sovietmustigaingenjörsexperternas styre.

politiskåtföljdes alltsåtechnicians organisering, somav en
leddeknappastlågutbildade teknikerlockade del men somen

starkare ochtill kulissernaförvisades sedantill Dennågonting. av
scenförändringar.politiskakrafter under SO-taletsdrastiskamer
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Viktigare dag den underliggande tanken. Varföri ingen-är var
bättre skickade penningfurstarnajörerna kontrolleraän att sam-

hället det flitigaTrots användandet moraliserande vändningarav
Veblens grunden kunskapsteoretisk, hanargumentering i ochär

kommer vid denna tidiga punkt debatten industrisam-iatt om
hället anmärkningsvärt klart peka desssättatt ett .system-
karaktär. flitigtanvänder uttryckHan ett lands industriellasom

Önskansystem". skall byggeringenjörerna överatt ta en
mycket tydlig hänvisning dels till deras unika kompetens att
kunna urskilja och förstå systemsambanden. förbindelse härmedI
hävdar Veblen också ingenjörerna föri någon mening ståratt en
högre moral.

Veblen framställer denAtt demokratiska fram-inte vägen som
komlig bör tolkas haninte hade odemokratiskaså utgångs-att
punkter. det dilemmaHan affärsmännens enklaettser attsom
plan för och begränsa produktionentjäna "kan begripasatt pengar

lekman. rationella planerandevarje Ingenjörernas däremotav
bygger specialiserad kunskap och kommer därför framståatt

äventyrlig, kanske dumdristig, för alla dem harintesom som egen
kännedom fakta. Veblen själva verket tveksam tillinära ärom att

folket verkligen kommer tillåta teknikerna denöver:att att ta
folkliga föreställningen uppfattas de brödraskap över-ettsom av
specialiserade fantaster, kan lita hållsdeinte intesom man om
tillbaka de kloka och affärsmännen". medDet ärtryggaav ett-
modernare språkbruk folkets demokratiska mognad och upplys--

otillräcklig förning detta folk skall tillåta ingenjörernaärsom att
det bordegöra göras.att som

det Thorstein VeblenJa, och tiden under och eftervar strax
första världskriget ungefär. Tiden har fritt1918-1920 gått. Det är
fram för och fundera inte ingenjörsexperterna,attvar en om

hjälp Veblen och den teknokratiska rörelsen, kunnatutan av
etablera den maktställning önskadesnågot dei jagav textersom

Under de mellanliggandejust påmint har begrep-80 årenom.
teknokrati visserligen förändrat innebörd, likaminstärpet men

upphetsande då.nu som
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Förnuftet utmanat

kris blir också huvud-Industrisamhället och begriplighetens ett
för Henrikproblem samtids nämligen Georgvår stora, vonen av
förvisso och bak-Wright temperamentannat annanen man av-

breddtänkaregrund Veblen, liksom denne oräddän en sommen
Vetenskapenøcbfömufiethar förmågan överraska. 1986,Iatt

filosofen västerlandetstecknar den finländske huvuddragen i
författare behandlat tek-vetenskapliga historia. del deEn av som

derasniken och naturvetenskapen historiskt betonar kontrasten;
olika idétraditioner och de skilda driver dem,motiv nyttasom

nyfikenhet. Wright däremot trycker derascontra gemen-von
fattaoch formulerar ärende "att söka hursittröttersamma som

vetenskapen tekniken inverkat människans livsvillkor".via
förden förste kraftfullt argumenteradeFrancis Bacon attvar som

koppla vetenskapen med den praktiska blirHannyttan.samman
därför portalfiguren till den moderna tiden. Efter homoBacon är

homo fZzberoåterkalleligt länkade till varandra.ochsapiens
fåmufl. ursprungliga ochHuvudordet för Wright Denärvon

fortfarande för förnuftigtgiltiga grunden samhälle är antagan-ett
auktoriteters hjälp kan be-det människan övernaturligaär utan

världens och inneboende ordning. Dettagripa mening är tron
begriplighet. den grundenvärldsordningens intelligibilitet, dess På

vetenskap.bygger allt rimligen kan kallassom
Vetenskapenoebfömufiet helt lätt-Huvudspåret i inteär en,

för-redogörelse för naturvetenskapen och det rationellasmält,
faringssättet. leds fram till tid; till debattenLäsaren vår omegen

upprätthållashuruvida de klassiska vetenskapliga idealen kan i
fenomen be-modern fysik och modern biologi. kan behövaAtt

skrivas komplementärt, kan varaså tvånågot sägaatt att
Änintelligibiliteten.olika samtidigt, utmaningsvårsätt är moten

möjligenkanske biologiskasvårare vissa måsteär att processer
förstås reduktion till korn-helheter, holistiskt, viaänsnararesom

dessa iakt-och elementära Sammantagnaprinciper.ponenter ger
intelligibiliteten.: kris den modernatagelser skäl talaatt om en

vetenskapen.
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Samhällstrukturen huvudämnet för analys,Wrightsinteär von
och han detta sammanhang förivisar inget intressestörre sam-
hällsvetenskapen. Emellertid kommer hans analysmetod begrip--
ligheten idégrund och tekniken det sociala nedslagetsom som av

fundamentalanaturvetenskapen leda honom frågor iatt mot-
industrisamhället och rakt det tidigare kallat dessin i jag
systemiskhet.

finns ofrånkomligt samband mellan begriplighet ochDet ett
demokrati. demokratiska styrelseskicket bygger bådadeDet
förutsättningarna medborgaren kan bilda sig meningatt en egen

frågor berör hennes liv och framtid, och hon kan över-attom som
blicka konsekvenserna handlingar förtillräckligt välsinaav egna

för dem. Analysen det högtekniska, expertberoendeatt ta ansvar av
och massmediala samhället leder djupgåendetill tveksamhet. von
Wright sammanfattar den själv här:så

teknifierademöjligt det industriella och samhällets kom-Det är att
plikationer demokratiskt deltagande offentligadeså iär stora, att
beslutsprocesserna längden till formaliteti måste urarta tomen av

införinstämmande eller obegripliga alternativ.antingen protest

Författaren sålunda tämligen pessimistisk vad gäller demokratiär
begriplighet.och naturvetenskapens begriplighetskrisSom inteom
besvärlig själv, uppträder också dess radi sig iså spårvore nog en

fenomen till vidskeplighet: antirationalistiskagränsarsom pro-
och svårgenomträngliga "vishetsläror. uppenbartDet ärtester att

Wright har föga för föreställningartill de samlatsöversvon som
under parollen "New samtidigtAge. rimligt hävdaDet är att att
förnuftet hamnat rövarhänder. kan avhjälpasi Att situationen inte

förnuftet den klassiska deni meningen överges ärattgenom
delen författarens budskap. förblirBegriplighetentyngsta ettav

omistligt värde problemet kvarstår. Wright hävdar attmen von
detta bryta det teknologiskamedsig impera-vägen äratt ta attur

föreställningentivet", alltså den allt tekniskt möjligtäratt attsom
eller tillverka också förverkligas. "förbundetmåste Detgöra nära

mellan vetenskap, teknologi och industri betyder den tekniskaatt
utvecklingen sig kommit identifieras med det nationellaatt

och framsteget. människors verkligaintresset Om intressen av
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teknisk utveckling fick komma till uttryck, och samhälletom
kunde genomlysas högre grad vishet, då bara dåav en av men- -
skulle den demokratiska livsformen liv och verklig påverkanen
från människorna kunna upprättas.

osannolikt teknifieradeWright, detDet in-är, attmenar von
dustrisamhället skulle framhjälpa diktatorer Hitlers ellerav
Mussolinis Paradoxalt kommer hotet demokratintyp. motnog nu
från krafter under 1940-talet dess starkaste för-samma som var

högteknologiska och byråkratiskt centraliseradeDetsvarare. sam-
hället tenderar "omständigheternas diktatur. Därmedmot en av-

till obönhörlig marsch framtid fögamot ettses en synes en som
förnuftigt och besinningsfullt dikterats teknikens ochsätt av
naturvetenskapens "rationalitet". skulle befinnaVi i ettegen oss

synliga diktatur diktator.tvingare,tvång utan utanen

Empiri kring attityder

Efter dessa problematiska betraktelser tänktenågot jag ta en
förempirisk undersökning annorlundanågot sättavstamp ettsom

ställa frågan. bevis däremotDetta inte någraatt ger men
exemplariska fruktbartriktningsgivare tänka. Detsättett att
empiriska liksom förområdet andra undersökningarmångaär, av

och allmänhet, kärnkraften, fissionsenergin.experter
finnsdet starka kontroverser kring kärnkraften dagensAtt är

understatement. vill hävda de tankar finnsDäremot jag att som
detta motstånds egentliga natur, dess struktur,inre ärom om

alltför lösa eller slarviga för till hjälp vidnågon störreatt vara
analysen demokrati systemsamhället. föreställningEni gängseav
torde problemet skulle utslagsigröraatt ettvara om omsorgav

och miljö. det renodlat frågaEn är ärnatur attom annan en om
folkupplysning; kunskaperna befolkningen bättrei såom vore
skulle försvinna och enighet inställamotsättningarna sig. Den

och för andra empiriska resultat.i sig Imotsägstesensenare av
samband med kärnkraftsomröstningen visade det sig1980 att

till mycket information studiecirkelnstagit sig it.ex.grupper som
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form, både vad gällde ochblev mindre tvärsäkra Dettanej. är
förenligt de resultat kommer till.med jag nu

alltså redovisa de fåtaliga undersökningarvillHär jag en somav
finns attitydbildningen till kärnkraften,hur tagen ettsomav

storteknik, faktiskt attityd-exempel Enut. treser gruppen av
forskare psykologer den namnkun-med Harry Otway mestsom

utforskat modell barahar denna med hjälpnige inteen somav
också hur uppbygg-redovisar attityderna som sådana" de ärutan

förståelseda olika komponenter. Nyckeln till nåratt man enav
attitydundersökningarbortom den brukar igår ärsom man

beliefbegreppet strength styrkan de olika övertygelseri som-
tillsammans bygger den redovisade attityden.upp

fick frågebatteri inställ-Alla försökspersoner sinett stort om
faktorer kärnkraft.till och värdering olika samband medning iav

faktorervärdering grupperades och bearbetadesDeras 39 sam-av
till fyra kategorier:man

riskerpsykologiska
ekonomiska och tekniska fördelar
sociopolitiska risker

fysiskamiljörisker och risker.

försökspersoner fördelade sedan sådanaMan sina iupp varsom
kärnkraft deoch sådana överraskandeDet inteäremot. attsom var

fyra slagenbåda hade olika bedömningar degrupperna av av
fördelar. oväntade för forskarnarisker/ ochDet intressanta även-

själva skillnader den vikt tillmätte de olika fak-istoravar man-
Förespråkarna lade den betoningen ekonomistörstatorerna.

föroch teknik, dessa spelade klart mindre roll motståndar-men en
fäste kärnkraftsmotståndarna betydligt vikt vidOmvänt störrena.

psykologiska risker maktlöshet och sociopolitiska risker makt-
missbruk, bristande förtroende förespråkarna. bådaFörän

vägde däremot miljöfaktorerna ungefär lika mentungtgrupperna
med olika förtecken.givetvis

kan stöd för tanken skepsis till tek-dettaAv att storaman
niska första hand knuten till konkreta risker ellerinte i ärsystem

till makt och förtroende. dettaolägenheter, Om ärutan snarare
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riktigt kan räkna med förbättradinte information skallman att
kunna åstadkomma särskilt ändring. heller kanInte tveksam-stor
heten påverkas mycket upplysningar förträffligaav systemensom
tekniska eller förmånligaprestationer ekonomi; de faktorerna har
nämligen mycket låg vikt de skeptiskanär vägermera samman
olika faktorer.

Med förenkling kanviss alltså tveksamsägaen man att en
attityd till komplexa, riskabla tekniska psyko-system centreras
logiska upplevelser maktlös och utlämnad och bris-attav vara
tande tillit till de människor och förutsättsorganisationer som
sköta dem och skydda alla från deras risker. dettaOm äross sant
borde de socio-tekniska ogenomskinlighet och derassystemens
förmåga väcka och bevara tillit för den poli-isättasatt centrum
tiska kritiken och för förändringsprocessen första handinte i-
deras odiskutabla konkreta risker eller ibland tveksamma ekonomi.

Tillit

blir alltså utifrånDet dessa iakttagelser naturligt fråga vadatt som
bygger och vidmakthåller tillit samhälle präglati ett system,av
teknik och komplexitet. hel del forskningEn har producerats
under kring stora tekniskaår system; begreppsenare ett som
framgångsrikt myntades den amerikanske teknikhistorikernav
Thomas Hughes och sedanB påverkat teknik- och samhälls-
forskare. skall slå följeJag med Todd LaPorte, vidstatsvetare

ofUniversity Caiiforna/Berkeley, studerat olika energisystem,som
kärnkraft och aktivt avfall exempelvis, också sådana komplexamen

hangarfartyg och civil flygledning. Typiskt för dessasystem ärsom
de bara felfria,måste inte också uppfattasatt utanvara som

sådana.
kanDet rimligt formulera definition vad kanattvara en som
med tillit trust engelska. formulerarLaPorte här:sig såmenas

Tillit innebär du har anlednin de du samverkar medatt tro attg som
kommer dina beaktande,intressen då duävenatt ta i situationeri

själv harinte möjlighet känna värdera och/ellerigen, hindraatt ett
potentiellt handlande från dem dunegativt tillit till.sätter
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forskningenför dennaUtgångspunkten inom är sagt attsomgren
slag dagolikasocio-tekniska system i instru-institutioner ärav

föroftasamtidigt miss-och deför makt utsätts storattstorment
tid akutmedarbetare,och hans ilever, LaPorteVi säger aventro.

frånmaterialempirisktEfter ha fört ihoptillitskris. ett stortatt
tillsammanfattaforskarna kunnahållolika sig rötternaanser

fyra punkter:bristande tillit i

ellerallmänhetenkostnader.intäkter och OmFelfirdelning enav
eller intäkternafinneraktörer ett systemsatt nyttan avgrupp

medan olägenheternatillfallerväsentligenoperationer grupp,en
faktordettadrabbarkostnadernaoch någon är somenannan,

urholkar tilliten.starkt

modernt, kom-drivafêed-back.Bristande åteøföring För att ett
utomståendeoch för den svår-specialiseradbehövsplext system

funktionresultatentillgänglig kunskap. Om inte systemetsav
fårskadas tilliten.bedöms, Det interedovisas ochhederligt
framgångoch bedömning"uppstarttid mellanalltför lång av

fördöljsresultatdetSärskilt illamisslyckande. negativaeller är om
omvärlden.friseras införeller

professionella kompetensen inomdenSviktande kompetens. Om
Särskilt illa dettilliten.otillräcklig hotas är omsystemet antas

förfalla.liknandedriftssäkerhet och ut attser
depålitlig/yet. Tillit blirförståelse 00/7 nåBristande svår att somom

oförstående förför komplext visar sigansvarigaär systemett
löften ochoch Om"utomståendes synpunkter intressen. ut-

från omvärlden.påräkna tillithålls kanfästelser inteinte man

ochtillitförhållandet mellanverkaråterkomma tillskallSom jag
noteradetidigareliksomsymmetriskthelt jagmisstro inte att vara

skapar tillit precismakt och omakt. intemellan Det är mot-som
littera-Emellertid finnsden. itill de faktorer river nersatsen som

det byggerdet här: vadsidanockså den positiva är somturen av
kommereller flera aktörer.mellan Härtillit två enupp

Tillitartiklarfrånsammanfattad ifempunktslista ämnet.ett par
främjas och skapasaktörermellan av:

32



LARS |NGELSTAM

respektmellan baserad förtrogenhet med varandrasHög påparterna,
villkor och ömsesidigförståelse.

kunnandebedöma den andra kompetens och ochFörmåga att partens
förståelseför hur vederbörande: problem ut.ser

någorlunda likvärdig ställning det gäller etablera reglerEn når att
och rollfördelning för de ömsesidigarelationerna.

historia, och villighet allvar deEn påpositiv att tagemensam egnaen
handlingarnas inverkan relationens utveckling.på

skall otvetydigt kunna hur deras respektivehand-Parterna avgöra
lingar påverkar relationen dem emellan.

trevligt denna lista den viktigasteSå normativ än ärut,ser nog
slutsatsen den detta helt omöjligt,intesvårt,är änatt attav om
åstadkomma relation till de socio-tekniskai många system som
samhället dag innehåller.i

f.d. till historien barageneralen Eisenhower gickDen inte som
krigshjälte också för avsked presidenthan vid sittutan att var-som
nade för militärindustriella komplexet. norska maktut-det Den
redningen "järntrianglar kring olikapåvisade det lätt skapasatt
samhällsfunktioner. sådana bildas uttryck förAtt givetvis inteär
ondska eller odemokratiskt sinnelag, hänger medutan samman
teknikens och samhällsorganisarionens logik.egen

skribenter har fäst vid samtidens spriderNågra sig att system
och blir allt både geografiskt och till funktioner.sig sinastörre,

Därför finns det knappast för djup-i någonutrymme system som
Överljuds-gående erbjuder alternativ: det baramening ettryms

flygprojekt finns tilldetEuropa,i inte än ett stortresurser mer
fusionsprojekt hela world wide verkligenvärlden och webi är
världsvid. Resultatet blir förre kärnkraftschefen Klausmenar t.ex.

förTraube det varken finns förutsättningar för politiken elleratt
ellermarknaden. Båda de kontrollsystem fungerat parallellt isom

förening blir ganska konkret Överspelade det moder-i mening ien
systemsamhället.na
Är överdriftdetta Kanske. problem tillsammansDet vi,en

de forskare förmed bekymrat tilliten ochsig systemenssom
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fortbestånd funderasustainability, har vilka andra värdenatt
kan bör ställasoch den tekniskt och ekonomiskt definie-motsom

rade efterrationaliteten. alltså det WrightVi spaningär von
kallar resømzbleness, alltså förnuftighetallmän eller rimlighet.

Tid och tempo

tillit och förtroende blir huvudorden,Om det intressantär attnu
vad de absolut ledande besluts-inomnotera experternaen av

fattandets psykologi har nämligen frånPaul Slovicsäga,att
ofUniversity Oregon.

Tillit bräcklig.trust skapas allmänhet ganska långsamt,Den iär
den kan förstöras ögonblick enstaka missödeett ettmen genom-

eller förlorad,tilliten kan det lång tidMenmisstag. så gåttnär attta
bygga den till forna fall kan tilliten aldrigigen Isin nivå. vissaupp

faktum tillit lättare förstöraDet byggaåtervinnas. är änatt att att
återspeglar fundamentala mekanismer mänsklig psykologivissa iupp

vill kalla det gäller tillit,jag asymmetriprincipen. När vinnaattsom
spelplanen lutar bristande tillit.så inte Denvågrät.är mot

iakttagelse riktning har RobertEn i gjorts D Putnam. Isamma av
den uppmärksammade studien demokratins Italien,i på-rötterav

han det mycket utdragna historiska kanvisar äratt processer som
förklara samtidens demokratiska kvaliteter eller brist sådana
Putnam tidskrävande bygga1993. tillitDet år atten process upp

kan stödja demokratisk samhällsanda och där ingår,som en som
uppmärksammar, politisk fackligPutnam organisering,

aktivitet, föreningsliv, folkligmusik, och mycket Tillteater annat.
och med bowling: "man skall bowla lyderensaminte Putnams
drastiska sammanfattning hur mycket det civila samhälletav
betyder för den demokratiska andan.

Tidsfaktorn viktig, smula paradoxal också. Tidigtär men en
förra hösten fick samtidigt frågan hålla föredragjag nästan attom

frånsamhälle och teknik olika håll. Det Ingenjörs-tvåom ena var
vetenskapsakademin, skulle ha konferens möjlig-som en om nya
heter kärnkraftstekniken bl.a.inom transmutatiønatt genom
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högaktivt avfall det andra frånnyttiggöra IT-kommissionen som
också skulle ha konferens, det fallet elektronisk identi-ien om
fikation: vad händer människor skall kännas och fungeraigennär

säkerhetskoder och kort, aldrig träffas Tillits-smartagenom men
frågan avgörande båda fallen. fråga tidskonstanteri Men iär om

det skillnaden sticker kärnkraft,i För energi,är ögonen. t.ex.som
vattenkraft, fusion, stamlinjer och mycket gäller mycketannat
långa ledtider. Anläggningarna fungeramåste mångaöver
decennier, och exempelvis radioaktivt avfall eller älvsträckningar
kastar skugga oräkneligt antal framåt. Tillits-sin generationerett
frågan färgas här det etablerade samhället och deav om systeman-

verkligen kan troligt utfästelser dagsvariga skall kunnaigöra att
giltiga barnbarnbarnsi allavåra generation,säg närvara som gav

löftena borta. Vad gäller IT-tillämpningar problemetär är närmast
det Generationsväxlingarna datorer, telefonväxlar,inommotsatta.
TV-teknik och olika chips häpnadsväckande korta och tycks bliär
allt kortare. allaI viss nybörjare,mening är nästan nästanen

hela tiden, IT-samhällets funktioneri vilketmånganästan av
också torde ha ekonomiska konsekvenser: tekniken får tidinte

bli lönsam .... Stamlinjer för el- eller fjärrvärmenätsig kräveratt
och djupa och varaktigainvesteringar avtryck isätterstora sam-

hället. radiolänk mellan och kan slängaEn A B man upp en
eftermiddag och plocka bort lika snabbt. kanEn organisationstor
visserligen efter längre förberedelser byta datarutiner över en
helg. denna heroiskaI teknik tidskonstanternavår ärsenaste

korta, vilket ställer andra krav och svårigheter skapandetiextremt
tillit och förtroende.av

Komplexitet och komplikation

försökInnan till sammanfatta förjag övergår utmaningarnaett att
demokratiskt beslutsfattande vill utvikning fors-tilljag göra en en
kare belysning komplexitetsfrågan. Detännusom ger en annan

kulturgeografen Torsten Hägerstrand. länge svåråtkomligIär en
från konferens Danmark har han behandlati just våruppsats en
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samfundets livcentralfråga här: komplexitet och delaktighet i
Hägerstrand 1982.

med sedan mycket längebörjarHan påvisa äratt att om-
komplexa ochgenuin mening måstegivna i ärsystem som enav

ochsådana "samhällen" djurdet. Kulturer Deär system. somvara
formar det också, liksom människan själv. kom-Dennaväxter är

kompli-helt hävdar Hägerstrand, denplexitet något änär annat,
undermänniskor, synnerhetcerade teknik och iorganisation som

tiden efter fört samhället. bördet andra världskriget, in i Man inte
ochnaturvetenskapen obestridliga framstegglömma, sinatrotsatt

allt enkla ochavancerade koncentrerar sigteori systerntrots
fenomen till enkla samband.sådana kan reducerassom

problemet med teknologin jordenBetraktad det viset är
första svårbegriplig förhand deninte i är attutanatt gemene man,

förhållandevis omkring kom-enkla bitar hopatsmassvis ettoss
infilt-med de komplexa miljöerplicerat illa ihopgårsätt somsom

reras.
komplexitet. historiskSamhällena allt högre Isigrör mot enen

och förändringar förhållande-skiss Hägerstrand hur nyhetervisar
förts under delenlångsamt det sociala livetvis in i större av

teknik, ekonomi ellermänniskans historia. Nyheter organisationi
sed-mängder dagliga handlingar,kom relativt glest, och avgenom

och långsamhet förflyttningartradition påtvungen ien avvana,
saker kunde det och de ordmänniskor och in inötas växanya

ordnadesredan fanns. förflyttningtröga samhälletDetningar som
där deinifrån". kan, Hägerstrand liknas vidDetta text,menar en

efter varandraenskilda verksamheterna motsvarade ord, lagdasom
innehållet förvissobildade Möjligheternameningar. varieraatt var

sammanhangen tydliga.inte stora, men var
explosiva utvecklingen olika tekniska områdenDen -

informationshantering harkommunikationer, ienergi, vapen, -
finstämda komplexiteten detlånga stycken ryckt sönder den i

framvuxna kan urskilja slaghistoriskt samhället. Man två av
tider varandra: närhetsprincipen ochalla korsatprinciper isom

likhetprincipen. Enligt den första kommer de harting ensom
fysisk och/eller funktionell närhet till varandra höra ihop:att
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kedjor beroende och samspel byggs och verklighetenuppav
ordnas inifrån.

kontrasterande li/ebetem. liknarTingDen principen är som
varandra Indelningsgrunderna kan olika.grupperas samman. vara
Tekniska till exempel datorer, sammanförs för deapparater, att
bygger naturvetenskapliga tand-Varorprinciper.samma som
kräm, möbler eller klassificeras efter de fyller ellermat att samma
likartade behov. ordbok sammanförs harI tingen sammasom
begynnelsebokstav. komplicerade systemsamhälletDet uppstår när
likhetsprincipen fått ochstarkt genomslag, dennaman om-ur
fattande "ordbok" skall försöka funge-teknisk plocka ihopväg

Mångfaldenrande helheter. och variationsmöjligheterna är stora.
finns fördet de "meningar" skapas blirMen inga garantier att som

förrimligt sammanhängande, begripliga och meningsfulla den en-
skilde. tekniska nyskapandet betyder 0rd snabbt och ryck-Det att

kommer ordboken och andra lika snabbt försvinner.vis in i att
Sammanhangen otydliga, kanske utsträckning obe-iär stor
fintliga. finstämt komplexa har blivit komplicerat."Det ostämt

Vad göraborde man

framställningen hafthär har huvudsakligen problemenDen i
fokus. för.behöver be ursäkt heller tyckerDet inte Inteman om

borde förklara förbehöva det tillåtet politikenjag äratt attman
demokratiska former, ändra saker och sorgligtDeti ting. äratt,

begreppet social ingenjörskonst har ochkommit vanrykteiatt nu
skällsord Ingelstam bygga samhället1995. Attnärmast är ett om

till bättre ordningar mänskligare gemenskaper, rationellaresom-
konfliktlösning och behovsanpassad teknik legitimmåste vara en-
uppgift för politiska Demokratin här både mål ochvår strävan. är
medel.

breda frågor.Jag treser
Gen0mskinlzg/7eten. absurt begära med-allaDet att attvore

borgare skall förstå allting. kan däremot vidkrävaMen attman
förändring frågan ställs detta stärker eller minskarvarje om
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medborgarnas möjlighet till överblick och bör föredraViinsyn.
enkla framför komplicerade skillnadeninte i prestationsystem om

mycket gäller offentliga åtaganden, energiför-Dettaär stor. som
eller kan där. börsörjning pensionssystem, inte Detstannamen

bli, tycker ökajag, isträvan att transparensenen gemensam sam-
hället.

Avreglering exempel. denGenom kan ohanter-intressantär ett-
liga och svårgenomskådade statliga monopol slås sönder, imen
den minskade skalan måste stället kommersiell sekretessi
hävdas. Medborgarna har troligen fått mycketinte så insynmera

förr vafför det blir detta viset.iän
Småskalighet och genomskinlighet sak,inte visstär samma men-

hänger de ihop. låt då bara helt stillsamtMen mig påminna om
Marshall ord stor-systemsamhället tandlöstBermans inte äratt
och vänligt småskalighet spelar denna makt iatt prat snarastom
händerna. Marshall påpekar endast detBerman att attgenom

storslagna och systematiska tänka storskaligt kansättmest
kanalerna för småskaligheten".öppna

känd och omstridd före detta ledare för TysklandsEn några av-
kärnkraftsprojekt, Klaus Traube, sammanfattar inställ-sinstörsta
här: Mitt väsentliga budskapning så uppmaningen iär att, mot-

förfaranden,till kontrollera teknikens utveckling ochgängsesats
dess användning politisk vilja teknikstorskaligaDennagenom
gäller det tillbaka politisk kontroll. harDen nåttträngaatt genom

politiska gränser.sina
social ingenjörskonst expertkunnandeoch läggerEn ett som

vikt vid begriplighet och genomskinlighet ställer skeptisksigmen
raffinemangtill tekniskt och överfunktionalitet pekar detta emot.

Pålitliga kunskaper. förtroendefaktor,viktig enligtEn ärovan,
kunskaperna hos förvaltare upplevs pålitliga.att systemets som

alltså professionalismen under attack,Det inte i sigär ärsom men
väl de slutna kunskapsmonopolen och den specialise-överdrivna

rimligt expertgemenskapringen. Det är utsätteratt tro att en som
för kritik och reaktioner från utomstående bättre utvecklarsig

pålitlig kunskap den det. Både tvärvetenskap ochinteän görsom
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berättigad tillit till kunskapen och därmedpopulärvetenskap ärger
önskvärda.de demokratiskt Dessutom:

bör det gäller krångliga saker ochlyssna tillVi många närröster-
utveckla Exempelvis borde det ekonomiskamotexpertis. präster-

räknenissarna samhällsmytologerna riktigaskaper, och utmanas av
sifferkarlar samhällsvetare.ochpräster,

för-bara DemokratindetMen inteär experterna utmanas.som-
intresserad medborgare, krav-aktiv och passivinteutsätter enen

för-Därför det rimligt ställamaskin och röstningsautomat. är att
allmän betydelse. kanalla skall lära saker Detväntan att oss av

teknisk allmänbildning lärainte svårare viss änerövra attattvara
idrottsresultat.allt technopop ellersig om

Ut/vållzzg/øet entydig.och konsekvens. Forskningen här Denär
förstöras snabbt.tillit byggs långsamt kan Isäger att upp men

gällerförhållande till konkret teknik gäller detta både detom mer
föränderligatraditionella, och de och itröga extremtsystem nya

favoriserar snabbainformationssamhället. Samhällsutvecklingen
och projekt-klipp, snuttifierade upplysningar, korta investeringar

just-in-tänkande. finns dröm snabbmänniskan,Det somen om
för sedan fårtime" kan anspråk projekt och Före-i något gå.tas

tagsekonomer haridealiserar imaginära organisationer som
för människoromslutning knappast någraansvararenorm men

förändringen verklig.alls. snabba högstDen Mengivetvisär
idealiseringen idealbildningen kring den drar odemokra-och i en

riktning. Tillit får aldrig tid fram, banden mellantisk växaatt
blir kortsiktiga och instrumentella, tillmänniskor träningen att ta

fårenligt kan aldrigsom generationerPutnam ta enansvar
buffertfunktioner och stabili-chans. Industrisamhällets viktigaste

Därför socialserande under nedmontering. ingen-är ärsystem en
sociallagstift-jörskonst, tillämpad bland arbetsrätt ochinom annat

finns för trofasthet ochdetning, garanterar att utrymmesom
långsiktigt högst angelägen för demokratins skull.engagemang -
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Demokratins väktare

professor,Lennart Lundquist, Lund

förvaltning och idéerbygger projektMitt ettresonemang om
medsärskilt politisk demokrati och offentlig etik arbetatjagsom

1980-talet. publikationersedan viktigasteDemitten minaav av
förteckning.projektet redovisas avslutandeinom i en

utgångspunkter det politikbegrepp,En mina är äratt somav
vanligast den allmänpolitiska debatten och också inomi tyvärr
statsvetenskapen, handlar enbart politikers För mig ärprat.om

vik-det självklart betydande del politiken kanske denatt en av -
effekternaomfattar handlingar ochtigaste tjänstemännens prat,-

dessa handlingar. Analysen den politiska demokratin måsteav av
följaktligen innefatta förvaltningen ska förstå någontingom man

därfördemokratins problem. Följande påstående framstår somom
rimligt:

verkarDemokratin attfizngera ämbetsmännenkommer inte utan att
demokratins väktare.som

väktaruppgiften deämbetsmännen ska kunna lösaFör måsteatt
egentligen alltidha Insikten detta behov harviss autonomi.en om

funnits. Arvid HesslerCarl beskriverStatsvetaren iett system
för rättrådig styrel-vilket kunna åstadkomma god ochattman, en

beslutsammakunde med ämbetsmänneninte nöja sig att varse,
effektiva, rörliga och också haoch mångsidiga. De vissmåste en

"En riddersman verktyg låter sig inteautonomi. inteär ettsann -
medoch slätt redskap. Därför krävdesbrukas mänrätt ettsom
för-andlig kraft, med moralisk med både ochresning, inreyttre

fining Carl Arvid Hessler: riddersmännens 1979.De stat,sanna
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beskrivs det gamla kejsarnasDet auktoritäraKina,ärsystern som
och idéerna har 1000-taleti Kr.röttersystem, ner
samhälleliga verksamhetenDen komplicerad ochär ytterst

svårgripbar. verklighetsuppfattning kan fundamentalt formu-Min
leras verkligheten mångfald,präglas komplexitet,attsom av
mångtydighet och motsägelsefullhet under förändring".ständig
Därmed har också det finns enkla lösningarjag inte någrasagt att

samhällsproblemen. Mänskligheten kommer till-gång gång
baka till det principiellt litet antal åtgärdstyper.ett om man ser- -

sker ständig förändring,Det kan vidare talainte utanen men man
utveckling bättre.någotmotom en

ska lansera ämbetsmännenNär demokratins väktarejag som
har ställning till omfattandemycket diskussionjag att ta en om
förvaltning och byråkrati. oftadiskussionen tillDen negativär
förvaltningen, sidan föranklagas maktövergrepp ochåsom ena
godtycke och andra sidan för ineffektivitet och inkompetens.å
Självfallet den kritiken ständigt hållas levandemåste miss-så att
förhållandena kan bemästras.

ståndpunkt för framställningviktigEn minär är attannan som
skillnaden mellan offentligt och ständigt hålls klar. detprivat I
offentliga finns medborgaren, har rättigheter och skyldighetersom
och demokratins herre. det börNormenär sägerytterst attsom
råda likhet och frihet. det finns olika brukareI privata typer av

har andra rättigheter deras tillåter deminte änsom resurser
marknaden. Skillnaden fundamental.är

väljer ämbetsmännen ochAtt jag inte någon annan grupp som
demokratins väktare beror dels de åtkomliga för offentligäratt

dels förvaltningen har politisk betydelse.organisering, att stor
punkter bör framhållasTre särskilt beträffande förvaltningens

position:

Förvaltnin har makt rundval överalltå sin inärvaro0 gen p g av
policyprocessen, kontinuitet och kunskap. till. . Fran. . . o . . . . .initiativsin sin
slutli verkställande och finnsutvärderin det ämbetsmän. Politi-tg g
ker kommer och ämbetsmännen finns kvar under lang tid.o ogar,
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Förvaltningen placering policyprocessensin sist iavgör0 genom
vad policy faktiskt blir. politiska fattar beslut,De sinaen organen

det ändå till lärare, läkare,sist tjänstemanärmen en en en en-
socialassistent vidtar de konkreta åtgärderna och bestämmersom-
vad politiken faktiskt blir.

Förvaltningen hot den enskildes integritetutgör0 ett mot genom
direktkontakt med samhällsmedlemmarna och spelar därmedsin
avgörande roll för det politiska legitimitet. Det ärsystemetsen

enbart substansen åtgärderna också detiinte sättnoteras utansom
vilket det sker. blev visserligen botad glömdePatienten men

aldrig blev och känslolöst bemött.hanatt arrogant

politikerna politikerföraktets teckenMen Kan ivägenvart tar
bara politikerna Självfallet Politikerrollen centrali inte. ärstrunta

den politiska demokratin, det finns olika uppfattai sätt attmen
den. Politikerförakt kan bara den känna politikerrollensom ser

sidoordnade roller samhället: kanimångasom en man varaav
brevbärare, lärare, bussförare, politiker och och sköterosv., var en
sitt.

demokrati harDen inte jag utan attsynen menar
demokratin bör allas Politikerrollen någotärvara ansvar. som
alla beredda alla ochspela. Vimåste måsteattvara engagera oss
den det får faktiskt skylla sådantsjälv. Iinte siggör ettsom

blir politikerförakt detsamma självförakt, ochsammanhang som
det har mycket glädjevi inte av.

företasAnalysen ämbetsmannarollen kan utifrån olikatreav
teorityper:

Normativ teori
rättfärdigasoch hur kan den Vad bör ämbetsmannarollenvara,

Empirisk teori
Vad ämbetsmannarollen, och hur kan den förstås förklarasär

Konstruktiv teori
Vad kan ämbetsmannarollen och hur denuppnåsvara,
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förutsätter finns ochkonstruktiva detDen teorin normativatt en
hur bör och detempirisk dvs. det hurteori, måste veta varaen

vad möjligt. kommerska Jagär när avgöra är attnusom
och för belysa frågananvända dessa teorityper atten av omvar
väktare. vill utvecklademokratins Speciellt jag normativ teori

eftersom fundamental för fortsättningen.den Vet inteär ens
hur finns det mycket hopp.det bör intevara

Normativt

bärska alltså söka klarlägga hur ämbetsmannarollenJag vara.nu
kankan åstadkommas olika konstrueraDetta Mansätt. normer

rättfärdiggöra överordnadoch dessa utifrån någon teori som
demokratiteori eller tänker ställetMennågot jag iannat.

faktisktrekonstruera de det svenska systemet om-normer som
fattar. innebär tolkar bred diskussion där lagen, dessDet jagatt en
förarbeten och tillämpningspraxis internationella konventio-samt

deklaration de mänskliga rättigheternaFNzstypenner av om
vadspelar central roll. Resultatet denna rekonstruktion bliren av

offentliga omfattandekallar tolkning dettajag Minvårt etos. av
självfallet förmaterial kritik.år öppen

Mycket vad kommer polemikjag äratt ta motuppav en
följande frånuttalande ibland hört politiker ochjagsom

"Ämbetsmännennämligenpolitruker kommunal harnivå,
Översattbetalt för vad de tillsagda. lätt bibliskigöra äratt en

språkdräkt innebär detta: har du dina silverpenningar,"Här trettio
självfallettill du sviker alla dina ideal. Ståndpunkten ärattse nu

denhelt Oacceptabel, och ska saknar all grund hosjag visa att oss.
överordnades önskningarTill början slut-inte någonären

tillför ämbetsmannen. illustrera detta skastation För gripajagatt
främstdomarreglerna sedan tryckts rikes lag1635 Sverigesisom

Eftersom hadehar medeltida de gamla tingenrötter.men som
både uppgifter tillämpbaradömande och verkställande reglernaär

här.även
Utgångspunkten domarreglerna lagen föri är är rättesnöreatt

den offentliga verksamheten:
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skallDomaren lagen, där han efter döma skall, lagengrant veta ty
skall honom för rättelse.vara en

detMen slutar här. kaninte nämligenLagen hurinte utse som
helst har ställa krav lagen och reglernavissarättman att-

vad det betyder:preciserar

Alla lagar skola sådana, de till det bästa,tjäna menigaattvara

och skäl ickeDet det kan icke heller lag;rätt är, vara

bästaDen den13. menige lagen, och därföre detärmans yppersta
finnes den tillmenige det bör hållas för lag,som nyttaman vara,

ändock beskriven lag efter orden annorlunda lyda.att synes

Plötsligt blir uppgiften verkställa lagen något än göraatt attmer
vad blivit tillsagd. Till innebärvisso ämbets-man yttermera

han spelar roll för förlopp:närvaromannens att en processens

god och beskedligEn domare8. bättre god lag, han kanär än ty
alltid laga efter lägligheten. - - -

gamla kravDet ämbetsmännensKinas återkommerautonomi
hos medeltidsmänniskor.våra Det problemäven är ett stort att en

del högre ämbetsmän dag har fyrkantigi och oskuldsfullsåen
relation till regler de lagarnas den folkvalda riks-iatt ser ursprung
dagen slags slutlig legitimation. Argumentationen gårettsom ut

den politiska demokratini behöver bekymrainteatt oss om
moralisknågon lagen denprövning har redan med riks-gjortsav -

dagsbeslutet. Självfallet ståndpunkten försvarlig;inte just iär
demokratin denna särskilt betydelsefullprövning förär inte minst

debatt faktiskt möjlig ämbetsmännen direktäratt en utan att
riskerar livet.

Speciellt obehagligt normalt inteär att personer, som upp-
fattar demokrater, använder argumentation vårasom samma som
ämbetsmän för slippa ifrån det moraliska för sinaatt ansvaret
åtgärder. följandeSe citat:
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samtligafolketsvalts majoritet,Det regeringär aven som . ... . .. .. vidare.ochdiplomatiskahar såkulturländer sina representanter
funde-obetydlig liten ha någraVarför skulle jag egnamanensom

varkenöverordnade ochfrån åtfick order sågminaringar Jag en
lyda.uppgift. hadedet Jageller Ty minhöger intevänster. attvar

Hitlers vidrigasteAdolf Eichmann,uttalandetFör en avsvarar
vilket börbödlar, memento.ettossvara

föreskrifterinnehållerlagstiftningensvenskaDen massor av
medska illustreraochetiska implikationer,långtgående jagmed

förordning frånlag ochvanlig regeringen.grundlag,
offentliga makten skallRegeringsformen Den utövassäger att

enskildaoch för denlika värdemänniskorsrespekt för allamed
skallallmännavärdighet och Detfrihet ochmänniskans att

samhälletsblir vägledandeidéer inomför demokratinsverka att
likatillförsäkra och kvinnorskallallmännaområden.alla Det män

och familjeliv".enskildes privatlivdenrättigheter värnasamt
informations-,yttrande-,föreskriver ocksåRegeringsformen

religionsfrihet.ochförenings-demonstrations-,mötes-,
socialtjänst skallsamhälletsfastslårSocialtjänstlagen att

eko-främja människornasgrundsolidaritetensochdemokratins
och aktivalevnadsvillkorjämlikhetsociala trygghet,nomiska och i

hänsynstagandeunderska ocksåsamhällslivet.deltagande Deni
socialaför och andras in-situationmänniskornastill sinansvar

enskildas ochutvecklafrigöra ochriktas på gruppers egnaatt
skall byggaverksamhetenTill detta kommerresurser. att

integritet.självbestämmande ochför människorsrespekt
ochdemokratiskaläroplan finnsskolans uppsättningI stor av

fri-individensokränkbarhet,Människolivetsetiska värden såsom
mellanjämställdhetlika värde,människorsallahet och integritet,
deochmedsolidaritetochkvinnor ärmän utsattasamt svaga

överensstämmelseförmedla.ochskall gestalta Ivärden skolansom
västerländsktradition ochkristenförvaltasmed den etik avsom
rättskänsla,fostran tillindividensdettaskerhumanism genom

ansvarstagande".ochtoleransgenerositet,
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Djupdykningen materialet avslöjari antal centrala värdenett
tillsammans kallar ofêntlzgajag Värdena kanvårt etos.som

sammanfattas huvudgrupper: demokrativärøleni två och ekonomi-
wirden. dessa förekommer demokrativärdenaAv endast deni
offentliga sektorn medan ekonomivärdena finns både ochi privat
offentlig sektor. finnerSamma andra liberalaimönster
demokratier vår typ.av

Demokrativärdena politisk demokrati,utgörs tre typer:av
øüntlig etik och rättssäkerhet. Ekonomivärdena ocksåär tre:
fimktiønell rationalitet vilket yrkesskicklighet ellermotsvarar
professionalism, kostnaøivcyfê/etivitetoch produktivitet.

Samtliga dessa värden iakttas alla offentligt verk-måste av
politiker såväl ämbetsmän, allai situationer. Mansamma, som

kan således bortse från deinte båda huvudgrupperna.någon av
följa demokrativärdenAtt hänsyn till ekonomivärden blirutan

utopiskt, och demokrativärden hamnar slagsi någotutan
auktoritärt system.

Värdeuppsättningarna har fram under lång tidvuxit och värde-
kan mycket väl komma till varandra.istå motsättning Detna att

gäller såväl mellan huvudkategorierna. Värdena dess-inom ärsom
detprecisera: regelsamlingsvåra inte någon stårärutom att ny

inför mycket subtilt.något hantera alla iblandAttutan mera
otydliga och motstridiga värden och ställer kravsvårtär stora
ämbetsmännen.

denna uppfattning,Mot vad bör den offentligastyraav som
verksamheten land, för närvarande dominerandei vårt står en
ideologi, nämligen ekonomismen hämtad från Thatchers och-

samhällsfilosofi.Reagans Följande punkter ekonomismeni är
centrala för de problem här:jag tarsom upp

Ekonomismen fokuserar ekonomivärdena synnerhet kost-i0 -
nadseffektiviteten och bortser från demokrativärdena.-

Ekonomismen har stark tilltro till och Chefskaporganisering0 som
lösning problemen.

Ekonomismen det näringslivet föredöme ochprivata0 ser som
uppfattar offentligtoch sak.privat som samma
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offentligasamtidigt förfäkta bådeSjälvfallet kan vårtinte etosman
avstånd från ekonomismensoch bestämtekonomismen. Jag tar

det under-det saknar allt stödvärlden och hävdar isätt attatt se
behålla denmöjligtsökta lagstiftningsmaterialet. Det inteär att

grund.politiska demokratin med ekonomismen som
hargäller ansvarskonstruktionerna.viktig punkt VemEn

de konstruktionertill offentligarelation Avetosi vårt somansvar
laierarkiansvarzg/øeten,dvs. chefen har helabrukar diskuteras är an-

helt omöjlig. åbe-för allt Denorganisationen,sig irörsvaret som
skylla frånkrigsförbrytare villför sigövrigt mest somropas av

führer general.död ellernågon
kølle/etivanrvarig/zeten, betyder allaAv visst intresse är attsom

förvisso kan resultera kännerhar vilket i ingen någotattansvaret
med-det emellertid viktigt.sammanhang Somansvar. I vårt är

för demokratinkollektivthar nämligenborgare attett ansvar
offentligadenfungerar. rollinnehavare organisationen, såsomFör i

personansz/arzg/Jet.gäller däremotämbetsmän och politiker, De
för offentligapersonliga dekan frånsägaaldrig sig sitt ansvar

besluten och åtgärderna.
kanpersonansvarigheten till olika samhällsnivåer,Relaterat

för åtgärder ochharkonstatera alla individer sinaatt ansvar
förutsatt individen har insikt ocheffekterderas inte är utsattatt

förOffentliga har särskiltför tvång. ämbetsmän sina åt-ett ansvar
har särskiltchefer offentlig verksamhetgärder och itjänsten,i ett

för åtgärder.enheterssinaansvar
ambetsmannem väktar-underlag för rekonstrueraharVi attnu

ambetsmannarollenomfattar komponenter:roll. Den två som
medborgarrollenochdemokratins medtjänare sompersonansvar

således såvälmed leøllektivansvar.demokratins herrar Det är
rättigheter och skyl-ämbetsmannarollens medborgarrollenssom

väktarrollen.digheter iingårsom
demokratins attsärskilt ämbetsmannenObservera tjänareäratt

offentliga maktens dräng attverka efter etos, intevårt göra som
tillsagd.ärman

Ämbetsmannens sammanfattasväktaruppgift kan i några
punkter. Idén han ska:är att
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Bevaka offentliga iakttas alla offentligt verksamma.vårt° att etos av

Öppna offentligaden verksamheten medborgarna ochså° att
fårpolitikerna insyn.

Förmedla optimalt beslutsunderlag till beslutsfattarna.° ett

naturligtvis kravenJag ämbetsmänneninser mycketäratt stora.
Som det emellertid detta vadjag kräver.just Sam-ärser normen
tidigt ämbetsmännen demokratinsjag väktare ärtror att som en
nödvändig, kanske tillräcklig, förutsättning förinte denmen att

demokratinpolitiska ska fortleva den utformning känner deni
och då helst förbättrad upplaga.i en

hela tiden medvetnaVi verklighetens beskaffen-måste vara om
het präglad mångfald, komplexitet, mångtydighet ochav mot-
sägelsefullhet under ständig förändring. kan bara ämbets-Vi se

etiska innebär han samtidigt ska lydapositionmannens attsom
lagen, lojal överordnade och hänsyn till sambällsmed-mot tavara
lemmarna.

valet mellan dessa hänsyn det finnsI flera, relationentre t.ex.
till ochsido- underordnade kan det självfallet mycket lätt uppstå
dilemman och konflikter. komma tillrätta med dessaFör haratt
ämbetsmannen offentliga Eftersomvårt rättesnöre.etos som etoset

föga uppgiften oerhört då demokratinprecist svår, stårär är men
spel den lösas.på måste
Också här känner behov detjag visa jag intesäger äratt attav

och har djupanågot svensk ämbets-ioprövat rötternytt utan
mannatradition. komplicerad framgårVi positionen ärvet att som

följande hämtat från halvsekelgammaltcitat, anförandeav ett snart
generaldirektören Hammarskjöld:Boav

Traditionen från föregångareled pliktuppfyllel-många i trogenav
har känslan skyldigheter fosterlandetgivit i vårase oss motarv av

känslan stolta rättighetgång vårmen samma att stats-av vara
ledningens och statsviljans och lojala självstän-oegennyttiga men
digt med uppgift tillämpa gällande lagansvariga tjänare, iatt
lagstiftarens anda till vad leder till dengångmen samma se som
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tjänstemannakalletfått känslanenskildes bästa. harVi ärva somav
samhällsmaskineriet ochuppgift upprätthållarehög som aven

centrala direktiv belysningförmedlare statsviljans i våravav
rättsordning.allmänna

använde vidtilllite ambivalent relationhar citatet jagJag somen
för hur1960-taletförvaltningsundervisningen Lund visai att

de högre ämbetsmannenoch takt med tidenlöjligt pompösa ur
och tyckeremellertid ändrathar migHär jag attnumeravar.

sammanfattar ämbetsmannenslysande position.citatet sättett
och det litekunde affisch med citatetMan sättagöragott uppen

myndigheter.här och i våravar
ska handlaframhålla det ämbetsmannenfinns skälDet attatt

värderingssystem.efter offentliga inte någotvårtär annatetos,
och detofta flera värdesystem samtidigt,Människor har nämligen

sammanfaller.alltid deinteär som
flesta haretiskaillustration kan DeSom system. ense

Föreställ-fått tidigt livet.egenetik, de socialisering isom genom
djupt, problemetdenna kan mycketi sittaningarna är attmen

muslimsk,kan finna kristen ellerindivider har olika etik.olika Vi
grundetik och sådansocialdemokratisk eller moderat enosv.

flestadeoffentliga byggas. Likaså harden verksamhetenkan inte
får avgörande,yrkesetik. heller denprøjêssiøns-eller Inte varaen

olika professioner.finnas olikheter mellaneftersom det kan
etiken förvaltnings-gäller den ojfentliga t.ex.vadNej, ärsom

uppleverdenoffentligaetiken den Föringår i vårt etos. somsom
besvärligt.kan livet bliskillnader mellan etiskasina systemstora

lägenträngdasärskilt problem ämbetsmannen iEtt gärnaär att
Johannessonegenetik, vadtillbaka Connysingår statsvetaren

vilka beslutegenetikfåi/lan, och då kankallar principvi i som
samhället.mångkulturellasärskilt markant dethelst vilket iär

uppfattar dendär hanämbetsmannen hamnar situationerNär i
till värdenastarkoffentliga verksamheten i vårtmotsättningisom
detta har hanskyldighetoffentliga har han Förattetos reagera.

åtgärder. kantillgång till Hanuppsättningen protesteraen
dolt eller dvs. lämnaobstrueraöppet, sorti, sin tjänst.göra
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kan dessa moraliskt, dvs.rangordnaMan instrument attange
åtgärder moraliskt acceptabla andra. villJagvissa änär mer

hävda åtgärdstyper föredra, nämligen väcka,bestämt äratt atttre
vissla viska. finns sådant lydnadsvägran, mask-och Därutöver som

överlämna känsliga ärenden andrasabotage, avsked ochning, ta
och bör användasvilka samtliga innebär etiska komplikationer

Ändå de nödvändiga.med urskjljning. kan iblandstor vara
oproblematiska åtgärderna.ska de moralisktVi mestse

chef. självklarVäcka betyder hos Detsin äratt protesterar enman
cheferåtgärd alla kunna hantera. kanManmåste över-utansom

chefens förmåga fångadrift ledarskapet kan isäga mätasatt att
före-kritiska synpunkter hos de underordnade. detAttupp

kommer chefer betecknar väckning uttryck för illojalitet äratt som
horribelt har grund hariså svårt någon såatt att acceptera attman

kunnat missförstå chefskapets natur.
chefen första hand formerlåter väckasNär iinte sig återstår två

uppgifter för publicering.innebär ämbetsmannen lämnarattsom
vissling visslarsom skerDen såär öppet vetena man vem som

viskarens identitet Bådaoch viskning som sker avslöjas.utan att
formerna tryckfrihetsförordningen och ska användasiuppmuntras

motiverad fungerar.då väckningi situationer inteär men

Empiriskt

empiriska tidsbristtill denJag nivån jaggår övernu som p.g.a.
bara kan antyda. gäller frågor hur det och hur detDet ärnu om

forskning varför fårska förstås. det med härDessvärre jagär tunt
dem medvälja problemen och illustreravisautvägen att

konkreta fall.
fårOlika orsaker offentliga det genomslagintevårtgör att etos

den offentliga verksamheten det bör ha. Central ekono-i ärsom
har fåttden alltmer ledande ideologin. Vimismens position som

offentlig förstasektor hand sysslar med vårdainte i atten som
uppgiftsjuka, utbilda människor stället har denI primärsomosv.

låter fullständigt absurt; bästa illustrationenDetatt spara pengar.

53



VÄKTAREDEMOKRATINS

fall där polisen reagerade larm eftersom det saknadesinteär ett
till övertidsinsats.pengar
förefaller spela roll de ekonomistiska för-Det inte någon att

söken resulterar ständiga misslyckanden. driver demi Vem som
och med vilka oftaoklart har anledningmotiv är trosom man-

ondskan enfaldenoch här hand hand.går iatt
problem svårigheterna dra mellanEtt är gränsenannat att

offentligt och bygger hybridorganisationer därprivat. Man upp
offentligt och detprivat tvinnas svårtsätt görettsamman som

uppfatta vad händer. Resultatet de oklara gränserna äratt som av
offentligariktigt tillämpbart ellerinte vårt äratt vet etosom

inte.
finns längre bara tidigareDet som med deninte statstypen

gamla auktoritetsstaten myndighets- och expertversion. Alltmeri
den offentliga verksamheten förhandlingsstaten ochövertasav av

marknadsstaten och vad gäller demi Mångaingen.vetsom
ämbetsmän under arbetsdag mellan dessa olikasig sinrör stater,
och det gäller hela tiden håll irättatt tungan mun.

Ytterligare har nätverk individer sträcker sig överav som
ochinstitutioner nätverk normaltorganisationer. Dessa intesyns

och kan utkräva dem, de finns där ochinteman ansvar av men
spelar för avgörande, roll för den politiskainte sägastor, atten
verksamhetens fungera.sätt att

Emellertid hade haft enda affärvågar jag påstå inteatt en
med politiker, förvaltningscheferpolitruker eller ämbets-om

fullgjort skyldigheter. Hade ämbetsmän haft civil-sinamännen
kurage eller kanske ska ämbetskurage skulle desäga vägratman

delta eller bokföra olagligheter eller för-olämpligaatt attestera
faranden. Vad det detta kurage saknas kanManär gör attsom
ställa antal faktorer medverkar till stärka ämbets-ettupp attsom
kuraget. Två huvudkategorier aktuella: dels egenskaper hosär
själva ämbetsmannarollen, dels egenskaper hos personen som
innehar roll.vissen

Ser till rollegenskaper det dels sådant ämbets-är attsom
har uttrycka t.ex.instrument missnöjeattmannen genom

och meddelarfrihet dels han har gradreservationsrätt någonatt av
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anställnings-överordnade t.ex.sinaautonomi gentemot genom
reglerad befordringsgånglöneutveckling medautomatisktrygghet,

myndigheten.dentillsättsoch högre intetjänster egnaatt av
dekatastrofalt underförsämratsAnställningsförhållandena har

och individknutenanställningstrygghetårtiondena. Dåligsenaste
harämbetsmännen autonomiinte någonlönesättning gör att

finns exempel lönesättningenchefer. Detsina attgentemot
bestraffa uppstudsiga.för detillhyggeanvändsdirekt attsom

försämringargrund för dessaoftaåberopas ingenDet änannan
arbetslivet propositionenönskan i övrigt, någotatt somsomvara

anställningstrygghetavskaffande professorernas siniavom
likställandeekonomismensalltsåaningslöshet meddelar. Det är av

heltmedan demokratiaspekternagälleroch offentligtprivat som
maktenshäpnar ingennonchaleras. Man över an-arrogans som

motverka.sökersvarig instans
därtystnadens förvaltningfåttkonstigtinteDet är att en

offentligaför för Att någrastället vårti ståtiger etos.att uppman
personliga egenskaper somderasallt får tillskrivastrots reagerar

ochoffentliga sakkunskapmod, kunskappersonligt vårt etos,om
för förståoch kanyrkesstolthet integritet. I sig tystna-samt man

för demdet ofta dåligtnämligenden, går opponerarvet att som
med ledningensinternationell. börjarErfarenheten Detsig. är

självmord.fall med sjukdom ochogillande och slutar i värstatysta
tilllederdå den sannolikttystnadendetta kanTrots inte accepteras

undergång.demokratins
detämbetsmännenskulldemokratinsFör måste motreagera

beroende ämbetsmännenfel starktoch Vi görärär attont. avsom
ochför dettaoch goda. har tidigaredet givitJagrätta argument

ytterligarevill några:jag ta upp

Ãmbetsmännen hela denövervakar tillsammans så0 gott som
kantill lementerinverksamheten från De ioffentli initiativ im 8ga .utvecklinförförutse ochod tid ativ gviss negvarna en8 .

Ämbetsmännen pekade kanverksamhetenväl påinsatta isåär att0
omedelbarthandlingarnade offentligaimplikationer intei ärsom
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uppenbara. har tillgångDe till hemliga handlingar och kan falli vissa
lagligt informera massmedierna innehållet dessa.iom

Ämbetsmännen kunskapsmässig elit med allmänhetiutgör0 en en
mycket hög arbetsmoral. oftasthar valtDe arbetesitt intressep.g.a.
för saken och för bli rika lönen.inte att

särskilt problemEtt massmedierna, och då synnerhet tid-iär att
förmårningspressen, inte bevaka demokrativärdena.seriöst De

förvaltningsaffärer verkligen gäller ekonomi-intresseägnatssom
värdena och då oftastlöjliga bagateller t.ex. Sahlin-Mona och
Marjasin-affärerna. de vidrigasteAven demokrati-påövertramp
sidan Dels beror det okunnighet hos politiskaöverses. journa-
lister politikens det finns dock handfull förvalt-någonväsenom
ningsjournalister den politiskainte slutartrorsom att processen
med riksdagsbeslutet, dels marknaden för nyheter tacksamtatt

upplysningar kommunalpolitikers kostsamma besöktar emot om
porrklubbar Bryssel och statsråds slarvigai hantering konto-av

kort.
Till början trodde eller hoppadesjag åtminstone över-en att

ekonomisidan berodde det fanns entreprenörertrampen att
verkligen försökte använda de ekonomisystemensom nya ett

motsvarade det näringslivet. finnsprivata detFörvissosätt som
sådana fall detnågra normalt kan beskrivasintemötermen man

med ord sjaskighet.något människorDet inteän är ärannat som
uppgift låtersin korrumperas makten.sig härMenvuxna utan av
alla fallireagerar pressen.

massmediernaDet sällan eller halvhjärtat då det gäller brottgör
demokrativärdena. kommunalrådEtt kommuni näramot en

Stockholm kunde relativt ostörd de anställda fick diskute-säga att
frågorna besluten fattade,innan därefter fick de intera var men

kritisera dem. idéhistorisktDen orienterade känner här igen en
gammal nämligen demokratiskaLenins centralism utformadvän,
för det hemliga bolsjevikpartiet det autokratiskai Ryssland. En
chef kunde straffa sjukvårdsbiträde med utebliven löneförhöj-ett

bara för framfördehonning synpunkter förfaranden iatt orga-
och stadsjuristnisationen, kunde försvara lagbrott meden ett att
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lagstiftarna skulle ha undantag de känt till stadensgjort om nya
organisation.

Konstruktivt

Vad den konstruktiva vilken ska knytaåterstår nivånärsom
resultat från respektive och empiriskvåra normativ nivå.samman

Uppgiften utomordentligt besvärlig. Karl Mannheimär säger
rekonstruera förändringatt samhälle under ärt.ex.: ett attsom

byta hjul rörelse .".tåg iett . .kan ändå förslag till åtgärderNågot Jag någragöra. tar upp
med hjälp vilka kunde sänka fartenåtminstoneav man en
skenande ekonomism.

Markera tydligt skillnaden offentligtmellan och privat.0
Offentlig verksamhet offentliga formerska bedrivas ochi inte i
hybrider mellan offentligt och där vad gäller.privat ingen vet som

offentligaPrecisera vårt° etos.
bästa åstadkomma för-Det preciseringarsättet äratt etosetav

modligen offentligständig diskussion.genom en

Förbättra ämbetsmännens förutsättningar civilkurage.visa° att
med återinföra tjänstebegreppet och knyt anställnings-Börja att

och löneförhållandet till detta. till chefer förstår viktenSe att av
kritik.

offentligaUtbilda och främja kontinuerligi vårt° etos en
diskussion konkreta fall.av
Självfallet ska första hand ämbetsmännen utbildasi i vårt
offentliga finnsdet goda skäl tilletos, att attmen se
journalistskolorna adekvat utbildning offentligiger en
förvaltningen. löpande myndighetsdiskussion typfallEn intern av

nödvändig.är

Utforma sanktionssystem för brott demokrativärdena.° ett mot
problem det finns chefer vidare baraEtt ärstort att utansom
sådant underordnades yttrande- meddelarfrihet.ochistruntar som

krävs kategori, demokratin, där tydligt fram-Det detBrott moten
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vad gäller. myndighetschef eller politikerOmgår någonsom
dömdes till fängelse för brott demokratinårs jagnågra mot tror att
budskapet snabbt skulle fram.

till kontrollorganen beaktar hela offentligaSe vårt° att etos.
offentliga kontrollorganen inriktade ekonomivär-De är snävt

den och laglighetsgranskningar.

föreläsningar denbrukar sluta med denna vädjan tillJag mina som
inflytande samhället:eventuellt har vad sker tillSenågot isom

den f.d. Sjöfartsverket beteck-ämbetsman undergåratt som

pågâren får de medaljer kung ochningen Fången positivt någon av
kraftig symboliskdelar tgärden skulle verkaregering ut. som en

fundamentala hoppuppskattning ämbetskuragets vikt ochav ge
för offentligtde anställda ellergått in imånga är väg motsom

förvaltning.tystnadensen

Resonemangen utvecklas iovan

Lundquist:Lennart

Byråkratis/e etik. Studentlitteratur,1988 Lund

Förvaltning och demokrati. Norstedts, Stockholm1991

Etik øfentlzg verksamhet. Studentlitteratur, Lund1991i

Förvaltning, och samhälle. Studentlitteratur, Lund1992stat
Ärnhetsrnan direktör. Förvaltningschefens demokratin.eller roll i

1993 Norstedts, Stockholm

Statsvetens/eapligfårvaltningsiznizb/s.Problem, trender och program.
1994 Studentlitteratur, Lund

demokratins roll och ofentlzlgaI Statstjánstemannens vårttjänst. etos,
Förvaltningspolitiska kommissionentillRapport

SOU 1997:28

ÄmbetsmännenDemokratins väktare, och offentligavårt etos.
Studentlitteratur,1998 Lund
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Demokratin och

kompetensen
Södersten, professor, JönköpingBo

började fridsamt och abstrakt. Lundquistganska NärDagen
faktiskt idealiserande detbörjade blev orolig. Enjag ansatsmer var

sedan klacken totalt.länge hörde. Dock vände han Denjagsen
anförande bara roligt ocksådelen hans inte utanvarsenare av

uppfattningarmycket tankeväckande. har andra vissaJag om
saker. finns för samtalDet så småningom.utrymme

för det ska bli struktur diskussionen,Låt mig, presenteraatt
skillnaden mellan eko-vad har hjärtat. huvudtemaMittjag är

skillnaden mellanoch demokratin, ellernomismen preciserarmera
frågadet politiska och marknadsekonomin. Det ärsystemet en

fullständigtilla förstådd, enligt min mening, ärär men somsom
central.

artiklarförmodar anledningen till medverkan dejag min äratt
förra decemberskrev Debatt decemberDN i åretjag isom

rubriker följdriktigtmycket duktig och1997. DN är sättaatt
artiklar harrubriken Begränsa demokratin. Det jagär somvar

bråkskrivit det har blivit mycketså jagäven årom, omsom
ganska den härivan genren.

från artikeln ochstarkt avståndMånga tog personangreppen
mednärmade åtskilliga fall det groteska. Till börja såmig sig i att

den debatt följde styrdes känslorjag äntror att som mer av av
åtskilligareflekterad eftertanke. Så småningom insågnågon nog

diskuteras.frågor allt värdade jag äratt tog trots attsom upp
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de frågor behandlade frågan politikensEn jagav som var om
kompetens. kompetens kan användasBegreppet i åtminstone två
olika frågan:har med Vad ska egentligenEnmeningar. göraatt
politiken frågorsyssla med Vilka ska den politiska domänen
omfatta Vad det egentligen det politiska skallär systemetsom
koncentrera sig på

frågor normalt överlämnas till andraVi vissavet att organ,
har exempelvis oberoende domstolar. kan handlaDet över-attom
lämna delar den ekonomiska politiken till från det politiskaav

fristående Riksbanken.systemet mer organ, som

började akademisk lärare StockholmJag 1960.i i januari Jagsom
hade läst Uppsala och blivit licenciat den gode professorni men

fullkomligt oduglig. det där blir aldrigansåg mig Han attsa
politisk aparachik. med honom tillnånting Ivägänannat en

Stockholm Och kanske hade han vad jag.rått, vet
den tiden det fullständigtPå naturligt finanspolitik ochattvar

penningpolitik för-samordnas. Tanken då skullemåste att man
ordat oberoende riksbank fullständigt omöjlig. Hade jagen var

den riktningen fåttskulle säkerligen sparkennågonting i jagsagt
efter månader.ett par

alltså där. central del denMen Nuär vet attnu en av
politiska, demokratiska domänen frågan växelkurspolitik,om-

och penningpolitik har lämnats tillräntor, överom om en-
riksbank oberoende. Varför har det egentligen skett Jagårsom
finner lätt den frågan, det frågainget är trotssvar men en som
allt bör leda reflektiontill och förmå fråga varför harattoss oss
haft den här utvecklingen.

Varför det frågor det här tydligadenså vissaär äratt mest- -
läggs under bestämmande har delvis medDet göraexperters att

frågorna tekniska till det har ocksåsin Menär göraatt natur. att
med effekten oftapolitik, de effekterna,viss negativaatt enav
kommer före de effekterna. ska föraOmpositiva anti-man en
inflatorisk politik leder det lätt till och arbetslöshetså åtstramning
och den lägre inflationstakten kommer kanske först lite senare.
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formVarför sådana här frågor tillska lämna någonöverman
bör fråga vilka ekono-relativt oberoende Manexpertorganav

bör överlämnas marknaden och vilkamiska aktiviteter åt somsom
den politiska sfären och lösas demokratiskabör skötas i genom

heliga allt det svenska folketsbeslut. detVi är rättvet att mest av
frågan kanske skabe-skatta självt. Den intesig taatt upp.man

katastrofalfinns frågor. har förtsdet mängd andra DetMen enen
följd har bidragitbostadspolitik under långSverige Deni år.en av

underminerats. Varför skatill den svenska ekonomin haratt
föras från den direkta politiskaexempelvis bostadspolitiken inte ut

finns enkla de härdomänen detJag inte någratror att svar
frågorna.

fördelar.det har alla olika komparativaNu vårasåär att
demokratiskaganska naturligt deDet är att statsvetareen ser

och de politiska problemen perspektiv.problemen Jagsitt ärur
professionen eftersom riksdags-allt ekonom till jagtrots varmen

förunder från till socialdemokraterna,nio år 1979 1988man
erfarenhet.Kopparbergs län, har politisk Innanjag viss jagså en

riksdagen åkte dessutom och agiterade,korn i jag intein runt om
heltid under ganska del tid.minså storen av

kanskedel de saker kommer härEn jag åt-sägaattav som
egendomliga förskilliga kommer tycka verkar inteattattav er

sällan framförs svenskbisarra, därför det åsikter iärsäga att som
Därför för tydligdebatt. det viktigt mig så jagär att vara som

kan.någonsin
den ganska självklara, demokratinvärdepremissMin ärär att

hålleroch det styrelseskick bör slå vakt Därvidviktig som om.
överideo-med demokratin slagsTingsten ijag ettsynen som
behöverlogi. samtidigt demokratins domänMen jag attmenar

politiskaklart. det först då denJagavgränsas ärtror att som
makten kan effektivtutövas sätt.ett

för med dess tilltro tillsärskild vikt landAv vårt statenett som
och med världensslags lösare alla problem störstasom en av

mellan marknad ochoffentliga sektor blir avgränsningen just
politik.
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har land dag centrala maktcentra:Vi sidan deni ivårt två å ena
politiska sfären utsträckning domineras det social-i storsom av
demokratiska och tillägga den andrapartiet LO,måste åman- -
sidan storföretagen utsträckning multinationella ochi ärstorsom
där den övervägande delen verksamheten ofta ligger utomlands.av

ledning och bestämmande alltMen alltjämt utsträck-iär trots stor
nationellt baserad.ning

maktcentra har dagDessa tämligen antagonistisktvå i in-en
ställning till varandra. Storföretagens oftaledare attmenar
politikerna har låg kompetens, de oftaganska inte äratt mot-

förtagliga rationella och framförde maktensätterargument att
allt. Ledande politiker och företrädare för sidaLO å sin attmenar
storföretagens ledare ofta handlar kortsiktigt och före-snävtettur
tagsekonomiskt perspektiv. Vidare, och det kanske det centrala,är

de materialistiska och egoistiska. Det visas inte minstär senare av
de mycket löner oftahöga de beviljar själva.sig Löner isom
storleksordningen miljoner kan människatio året ingenom vara
värd. brukarSå argumenteringen gå.

detJag korrekt hävda mellanspänningenärtror att att att
politik eller den demokratiska sfären sidan och storföretagenå ena
eller marknaden den andra knappast underå någon gång vår
moderna politiska historia har den dag.varit så iärstor som

Traditionellt har framställasSverige brukat medel-som
land, land präglat förståelsehänsyn och ömsesidigvägens ett av

mellan ledande politiker och företagsledare. Jag trorgrupper som
det särskilt mycket det samförståndet finnsinte kvaräratt av som

dag.i
helt central fråga skall inkomster egentligen för-En Hurär:

delas det ske den politiska eller den sfärenBör ekonomiskai i
land starkt präglat egalitära hävdarVårt Mångaär synsätt.av -

eller mindre implicit egentligen bör hainte några in-attmer -
komstskillnader mellan fallmänniskor, i varje inte i någon större
utsträckning. detta perspektiv blir löneskillnad uttryck förI varje

revolution och denorättvisa. Inte 1968minst jag årstror atten
förändring tankemönster och åsiktsparadigm följde dessi isom

och bröt full kraftmed under 1970-talet, harspår, igenomsom
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följdverkningarhaft dag knappast hari någonännustora som
genomreflekterad förståuppskatta ochDet svårtpå. är attmer syn

genomgripande förändringar uppfattningar och tankemönsteri i
näraliggande tid och det här exempeljag ärtror att ettens egen

detta.
Samtidigt känner ändock leverjag imångatror att attav oss
marknadsekonomi, dessutom för tycks blivarje år gåren som som

och globaliserad. land med medlemskapFör vårt,ettmer mer som
och kanske med faggorna, det internationella be-i EU EMU i är

roendet ganska direkt och påtagligt.
egentligen marknadens och demokratins krav förenaGår att

Eller finns det inbyggd eller kanske rivalitetmotsättningen - -
mellan sidan den välfärdsstaten andrademokratiska ochå åena
sidan marknaden kanmotsättningarna inte tämjasgör attsom om
och hållas under förtvina ochkontroll kommer iså systemet att

Är kanske rivalitetdet denna otämjda Sverigestå gör attsom
Ãrsjunker jämförelser detallt längre ned välståndstabellernasi

denna totala inkomster 400motsättning våragör ärattsom
miljarder lägre följt medvad de skulle sedanvarit vi 1970än om
det europeiska dess ekonomiska utvecklinggenomsnittet i

skall försöka frågor ochslags dessaJag tentativaettge svar
försöka belysa marknad harmellan och politik. Jagmotsättningen
med alltmer börjat olika havikten sammanhangåren inse iattav

historiskt perspektiv, glömma berorinte står,ett att att var
varifrån kommer, utvecklingen ofta "path-dependent föräratt

använda modeord.att ett
klargöra dessa samband skall använda bådeFör migjagatt av

historiska exempel och analytiskt präglade resonemang.av mer
föroch det kanske märkligt marknad ochI sig inte såär att

politik har kommit förhållande varandra.antagonistiskt till Ii ett
svensk samhällsdebatt ofta marknad och politik motsatser.somses

olyckligt för det samhället. detsvenska AnalytisktDet är ärsett
dessutom enligt tanke uppfatt-absurt. ellermin mening Den stora

kommer här dag stället poli-driva detning jag ii äratt attsom
tiska demokratin, kan fördela inkomster. Det gårintesystemet, att

bestämma samhällets eller vill det ekonomiskainte såatt om man

63



DEMOKRATIN OCH KOMPETENSEN

grundläggande inkomstfördelning demokra-systemets genom en
skall fördelas.tisk hur inkomsternaprocedur, röstaattgenom om

politiskt ha ekonomisktTvärtom varjemåste system ett system
fullständigtekonomiska ankare. demokratin blir detFörsittsom

naturligt det marknadsekonomin kommerär utgöraatt attsom
detta demokratins ekonomiska ankare.

vaddet här skall använda harklargöraFör jag mig jagutavatt
kallat för historiskaden trappan.

1950-Välfärdsstaten

Industrialismen 1820-1973

Marknadsekonomin 1550-1776

vad kallar för marknadsekonomin ochhar härFörst jagvi jag
från till har det andradaterar det 1776. Sen vi1550 trappsteget

från tillför industrialismen och det daterarkallar jagjag 1820som
därefter det tredje kallaroch1973 jagtrappsteget som

från framåt.välfärdsstaten det daterar ochoch jag 1950

samhällsvetenskapen finns linjär utveckling. TvärtomInom ingen
Social-utmärks den åtskilliga dess delar inte existerar.attav av

efter matriarkathar letaantropologin sig åt i år100ägnat utanatt
finna offer för ideologiskaSociologin blev 1968 årsnågra.att ett

eufori efterföljande intellektuella bakfylla.och dess Som någon
sade professorer: They took their students intoämnets outom

Wilderness they returned. Sociologin dagthe and i inteärnever
Och det mängd frågorsärskilt synlig horisonten.över är en som

välmotiverade vetenskapligaborde någorlunda svar som- - -
därför saknar svar.

finns samhällsvetenskapen verkligendetMen somen gren av
paradigm-har framsteg och har levereratgjort stora ett santsom

skifte Centralaoch den moderna ekonomiska historien.det är
Birdzell ochhär Douglas North, Nathan Rosenberg,ärnamn

innebär ochThomas. har lärt vad marknadsekonomiDe sattoss
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dess historiska ochmarknadsekonomins utveckling perspektivin i
lyder ungefär följandederas sätt.tes

1500-talet hade civilisationer. hade sidanPå Vi åtre stora ena
kinesiska, andra arabiska och hade vidareden sidan den islam/å vi

överlägsna teknologisktden västeuropeiska. Kineserna sett,var
vid den tidenaraberna överlägsna vetenskapligt härMensett.var

västerlandet. Vadbörjade hända det Jo,någonting iatt var man
började handla med varandra systematiskt Detsätt.ett mer
fanns det fanns ocksåalltid överskottsregioner och naturligtvis

underskottsregioner under svältliknande för-alltid levdesom
ochhållanden. började systematiskt handlaNu jämnaattman mer

skillnader mellan olika härDetregioner.ut process somvar en
framåtgick omärkligt och lade särskiltintenästan mansom

fanns framsteg, fartygenmycket märke till. teknologiskaDet vissa
blev lite bättre särskilt mycketintemen mer.

alla förr eller råkar kon-handelsmänMen ivet att senare
flikter med varandra. också transaktionerhärDet togvar som
åratal. skulle båt och skicka den till Indien ochMan såutrusta en

ochha lösa konflikter uppstod dådemåste något sätt attman som
betal-behövde form behövdeha Mannågon rättssystem.man av

ningsmedel. central företeelse företagsekonomi EttEn i är ränta.
hundra kronor dag alls sak hundra kronorintei är samma som

liknandeoch då talar inflation ellerår jag inte någotettom om
framtidanutida inkomster alltid värda in-är änutan attom mera

komster.
nutidahär implicerar, ska kunna växlaDet att om man

framtida ha begreppetinkomster inkomster så måstemot man
de då, den katolska sidanreligionernaMen två åränta. stora ena

och den islamiska den andra, hur de begreppet Jo,å såg ränta
lika med det ocker, det förbjöds.utsugning, Menränta var var

samtidigt behövde ha betalningsmedel och handelsmännenman
formerarbetade med växlar olika betalnings-iett system av som

medel. implicerade och mullorna och kardinalernaDessa ränta
Efter hadehängde riktigt med.inte 150-200 år systemettman

betalningsmedel. Sedan också hamed relativt moderna måste man
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försäkringssystem och de här utvecklades kaffebordenvid i
London. köpman skulleEn skepp och sända detrusta ettsom upp
till Indien kunde andra delade risken med honom ellersom

hela risken han behövde den. Till slutså inteövertog attsom ta
lyckades också skilja den politiska sfären från denattman
ekonomiska.

hade makthavarna tidigare fåttHur Jo, i principresurser
rofferi. lade beslag de rikedomarMan fanns, vadgenom som

kunder komma furstar, och kungar.åt Menstormänman nu-
övergick till där rofferiet med beskattning.ett system ersattesman

här gynnade bådaDet blev bättreDetett systern parter.var som
för köpmännen, de fick bättre överblick och devisste atten

skulle behålla delåtminstone viss vinsten sina investe-en av av
bättre också för förDet makthavarna de fickringar. regel-var mer

bundna inkomster.
slutet 1700-talet hadeI utvecklat alltsåettav man system som

utmärktes rättssamhället och de goda dvs.institutionerna,av man
hade fram det marknadsekonominsorganiserat centralaårsom
punkter. Varför har skrivit årtalet därför1776 detjag Jo, att var
årtalet då Adam Smith skrev välstånd och hanNationernas
kodifierade där hela det här hade förstått vadHan precissystemet.
det handlade och skrev innebörden detom ner av
marknadsekonomiska systemet.

märk väl under den här tidenMen gjorde praktisktatt man
synliga ekonomiska framsteg. Nationalprodukteninga växtetaget

med kanske och då får hålla med% året0,1 i år700om man
den tillväxttakten inkomsterna fördubblas. hade krig,innan Man

franskahade revolutionen slutfasen den här perioden,iman av
hade de Napoleonkrigen. frånMen så1820storaman sen var

Napoleon slagen, fransmännen borta leken och Eng-var ur nu var
land det dominerande landet och vad hände detJo,nu var nu

industrialismen fram och det visade välsigväxte närsom att man
hade det marknadsekonomiska fungerade ekonominsåsystemet
sedan självspelande visade teknologiskaDetpiano. sigettsom att
framsteg, kapitalackumulation lönsamt och skedde snabbietc. var
takt. lyften för världsekonomin ochDe naturligtvis förstora
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kom från fram till 1914. oerhört tänkvärdEuropa Det1820 är en
historia.

första katastrofenSedan kom världskriget. Kanske den största
katastrofernaeller de riktigt mänsklighetensnågonsin, istoraen av

historia. internationella handelssystemet slogs sönder. detDet Ur
första framvärldskriget de kollektivistiska tankegångarna medsteg

och kommunismen. 1900-talet blev till del djävlarnasnazism stor
sekel. tack och lov blev det kort sekel. slutMen Det 1989ett tog
med kollapsen det kommunistiska och Berlinmurenssystemetav
fall. Under tiden hade också de gyllene från 1940-taletåren
fram till 1970-talet då hade magnifik tillväxt.man en

ska sammanfatta den svenska historien med enkel tabell.Jag en

Tillväxt i real BNP i procent 1870-1970

1870-1890 2,6
1890-1910 3,1
1910-1930 3,1
1930-1950 2,6

3,91950-1970

denna framgår den reala tillväxten nationalprodukten frånI i 1870
till världsekonomin och bör-det gyllene seklet. drogsVi1970; in i
jade ganska enkla saker från till Sedan kom1870 1880.exportera

till första världskriget, den fantastiska period då de1890 stora
fram: de Laval, Nobel och alltWenström,entreprenörerna steg

vad de hette. deras uppfinningar skapades företagRunt som
företag,snabbt till internationella alltjämtsigväxte stora som

ryggraden den svenska ekonomin. kom mellan-Såiutgör
krigstiden och katastrof.den antyddejagsom envar

förrängled depression deUSA in i inte sig1929 togen som ur
framlångt 1940-talet. internationella handelssystemetDet
sönder. ekonomier halverades,slogs Latinamerikanska deras

praktiskt hur gick förraderades detMen ossexport taget ut osv.
1920-talet för ochlysande decennium denJo, ett storavar oss

depressionen bara litet hack kurvansåg vi i inte minstettsom
tyskarna började och bra fart eko-sinatt rusta sattegenom upp
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från exportprodukter1934. behövde svenskaDenomi en massa
drog med också den svenska ekonomin stodSensig uppåt.som

där skarvenvid mellan 1940- och 1950-talen och då hade alltså
haft obruten tillväxt land. fanns kanskeDet80 år i vårt ettav

fannsland, hade snabbare detjapan, vuxit vi,änannat som men
land hade tillnärmelsevis tillväxtinget iannat som samma som

nationalprodukt. mentalitetklart det här skaparsin Det är att en
hos folk och hur svenskar själva då Och hur sågsågett oss

efterslutet 1960-talet rekordårenår i20oss senare av
Vid 1960-talets slut tillbaka land med årså såg 100ett av

obruten tillväxt. då självaHur Jo,såg oss såg oss som
folket.det utvalda Sedan korn då 1970-talet med först missväxt,

sedan oljekris, sammanbrottet för det s.k. Woods-Bretton1973
fastamed växelkurser. Vill under deårsystemet ta ett senasteman

då historiens hjul vände det bli50 åren måsteså 1973.
4Därtill kommer också det finns mångaatt argumenterarsom

för, itidigare, de teknologiska framstegenvi inne attsom var
ändrade karaktär: ha arbetsanvändande underFrån varitatt mass-
produktionens tid till kommunikationsteknologin slårnäratt,

stället bli arbetsfrånstötande; marginalproduktivitetenigenom, i
Ävenokvalifrceradesjunker och lönerna sjunker för stora grupper.

förändringar världshandelns spelari in.mönster
Vad krisensvarade vad det svarade medSverigevi, närvar som

kom från medoch 1970-talet våldsamDet expansionen avvar
den offentliga sektorn. svenska modellen stoddenNär i sin
vackraste blomstring ungefär miljon sysselsatta där.1/2var en
Sedan ökade antalet sysselsatta under med miljon. En25 år 1över

fantastiskhelt utveckling.
det här del det problematiskaDet jagär utgörsom menar en av

den svenska utvecklingen och ska lite djupare varför deti se
förhåller beror enligt följande ochDetsig min meningså. nu

det bisarra till Enligt kan det politiskajag min mening såsäger er:
demokratin, fördelaaldrig inkomster. Varjesystemet, ensamt

politiskt ha ekonomiskt ankaremåstesystem ett system somsom
fördelar inkomster efter någorlunda rationella kriterier.

68



SÖDERSTENBo

Vad det då för demokratin naturligenankare har jo,är som
det marknadsekonomin. fördelas inkomsternajust Hur iär en
marknadsekonomi företagsledaren egentligenkanJa, säga attman

eller möjligen uppgifter monitoring,har metering ochtvåen
för använda terminologi.engelsk ska sidanHan å mätaatt en ena
arbetsansträngning produktiviteteller också tilldela. Vadmen
företagsledarna har de anställdas ochgöra är mäta ävenatt att
kapitalets produktivitet och sedan han tilldela inkomsternamåste
till de efteranställda rationella kriterier. det härDet är ärsom
marknadsekonomins kärna. Hela den neoklassiska, hela national-
ekonomins försökakärna bygger förklara det här.att

den här synpunkten innebär alltför offentlig sektorUr storen
välfärdssystemoch påtagliga problem. leder lätt tillDeövertunga

både den ekonomiska utvecklingen och tillatt stannar attav
demokratin kan problem. Varför

Marknadsekonomins styrka den har regler för hurklaraår att
aktörerna skall uppträda. kan kanske de alltidMan intesäga att
följs och kan ogilla utfallet den inkomstfördelningman av som en
marknadsekonomi leder till det knappast förnekagår att attmen
den innebär väldigt klara och ekonomiskt rationella regler för hur
inkomster skall tilldelas aktörerna. kärna marknads-självaDet iär
ekonomin.

Åtskilligaförhåller det med den offentliga sektorn.Hur sig nu
offentligaekonomiska verksamheter drivs där, forminte minst i av

monopolverksamheter administreras kommuner ochsom av
landsting.

Efter vilka tilldelas aktörerna här inkomster Denprinciper
frågan faktiskt lättinte så på.är att svara

Till börja med kan konstatera efterfrågannågonatt att som
konsumenternas önskemål och preferenser knappast finns.mäter

medför det blir praktiskt omöjligt ocksåDet i sig mätaatt taget att
de anställdas tillfredsställandeinsatser sätt.ett

Ofta efterfråganockså mycket starkt subventionerad. Detär
gäller exempelvis barnomsorgen, där kostnaden barn ochinom per

ligger kronor. Föräldrar betalar dagår i80 000 90 000runt -
avgift säkert kan känna betungande.viss Menmångaen som som
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bereddaföräldrar skullepraktiskt ingajag attatt tagettror vara
ficka. mycket starkakostnaderbetala dagens höga Deur egen

fårfinns dag leder tillsubventionsmoment i att ensom
leder tillöverkonsumtion denna Dettjänster. i sin tur atttyp avav

offentligtoffentligt producerade ochkonsumtionen av
förhållande till vadblir alltförsubventionerade itjänster stor

skulle innebära.preferenserverkliga Denkonsumenternas
själva verketskattefinansierade konsumtionenoffentliga itränger

föräldrarna haundan konsumtion. Fingeprivat störreett
ochläggas barnomsorgeninflytande skulle mindre merresurser

inredda bostäder,aktiviteter, bättrestället kulturellai resor,
leksaker och liknandedatorer, pedagogiska ting.mer av

monopol, landstingens sjukvård,offentligtSer annat serett
utformalöner,detockså här hur svårt rättaär sättaatt attsnart

effektivt ochverksamheten Visätta rätta taxor. vet attatt en
val förriksdagen inför höstensmajoritet i argumenterar att mer

dock hurtillföras vården.skall påminnaLåt mig ut-omresurser
fanns 600har devecklingen trettio åren. 1970 10varit senaste

Sedan dess harvården. antalet 16läkare i 900.i 1980 an-uppvar
ochökat med ytterligaretalet läkare i 000.10 000 27är uppenu

frånsjuksköterskor ökat 36likartat har antalet 000På sättett
Samtidigt antalet läkarbesökdag.till i90 0001970 är per

2,4 europeisktland i genomsnittinvånare i vårt mot ett
läkareockså antaletkan i vårtDetgenomsnitt 5,2. nämnas att

England.land dubbelt så iär stort som
underungefärengelsk kirurg patienter årEn 700 peropererar

KarolinskaOperationssalarnasvenskdet 250.att opereraren
veckan. realiteten användsanvändassjukhuset skall 40 Itimmar i

motsvaradeVolvoveckan. Tänkde i15 timmar sättatt etter
ineffektivaanvända kapitalintensivskulle utrustning samma

satt.
fasta från tillvårdkostnaderna 1960Samtidigt i prisersteg

dehär.Produktivitetenmed Mensvår2351990 %. mätaär att
kontinuerligt sjunkit.tyder denmätningar gjorts attsom
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frågan: Vad domställakan verkligenläkarnaOm görman
vårdenundgåkan knappast in-egentligen Man änannat att ger

lyxförpackning.Öststatsekonomi, Entryck iän somatt omvaraav
ordförandeVårdförbundetsståndpunktenframfört denockså är

Fernvall.Eva
ineffektiviteter denoch debristfälligaDen organisationen som

ständigt behovtill leder tillupphov iäratt av mermanger
upphov tillhar också taxesättningDetta ärgett somenresurser.

välfärdssystemetdet svenskaosannolik. grunden byggerhelt I
betalar skatterinnebärfördelningsprincipen.den s.k. Det att man

den vårdavgifter under aktiva tidoch sin mot att som man
åldersolycksfall och sjukdom ellervidbehöver sinantingen

gälla deskattemedel. synnerhet börbetaldhöst redan Iviaär att
förkostnadernatid skall täckabetalar under aktivaskatter sinman

behöva.åldringsvård kanden som man
ochalltmer luckrasdock dennabörjar principNu att upp

för vårdkostnader.avgifterökad utsträckningkommunerna i uttar
Ijönköpingsbelopp detheller sigDet inga små rörär om.

månaden.avgiften kronorden högsta 36kommun ligger i000
också 400 kronor i timmenfjol fann tagitI revisorerna utatt man

själva verketdär egenkostnadenfrån hemtjänsten inteför iservice
inkomster tillhälften. Fallen där äldres allatill gåruppgick änmer

fårskaffa vårdlegio. har sig privatDenär atttaxor resursersom
från kommunenvanligen aldrig någon restitution trots att

äldrevård själv ochbekostar intetsin sätt nuenspersonen
liv ha betalatefter under långtbelastar kommunen att ett

kommunala skatter.
och dessfrågor med demokratinegentligen dessaVad har ut-

formning göraatt
väljarnahar dagSambandet följande. Vi i majoritetär aven -

den offentligaanställdaeller dag i65 i antingen% så ärsom-
förförsörjs offentliga kassor.eller Dettasektorn via är ett

kallartill vadförhållande. har lettdemokratin jagDet attnytt
skattebetalare det vill sinaprimära säga genererarpersoner som-

daginklusive skatterinkomster minoritetsina i är avenegna -
befolkningen.
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sedan fick skattebetalare närandeFör 25 år varje primär varje-
vill försörja skatte-så 0,8 primärtom man personer som var-

försörjda. dag har den siffran fördubblats tillI 1,8änmer
detta förnyad skärpning demokratinsAtt åtpersoner. ger en

problem ofrånkomligt.jag ärtror
välfärdsstaten skall kunna räddasOm det därför nöd-är nog

vändigt den reformeras och förändras grundligt balansensåatt att
mellan den marknadsutsatta delen ekonomi och den ickevårav
marknadsutsatta eller den politiskt styrda förändras till marknads-
ekonomins fördel. bland nödvändig för deDetta justär annat att

för fördelning inkomster gäller marknads-principer iav som
ekonomin skall falletvad dag.istörre än ärett utrymme som

Åtskilliga också sektormåste privat intesäger störreatt en
bakgrund den skattebas nödvändig förminst ärmot attav som

välfärdsarrangemangen skall kunna vidgas. också detJag tror att
för ökade marknadsinslag och konkurrens ärargumentet mer av

riktigt.
paradoxalt dock det väsentliga skälet förNågot jag attmenar

demokrati skall kunna överleva frisk form och förnyasvår i äratt
den politiska domänen minskar. ökade mark-Det äratt genom

nadsinslag och begränsning den demokratiska domä-genom en av
demokratins kompentens och livskraft paradoxaltnen som nog

förnyas förstärkas.kan och
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politikochförvaltning
mp, ledamotriksdagsledamotReyes,AbascalElisa av

Demokratiutredningen

personligadedela medskulle viljaför mighär jagJag sitter avatt
harpolitiker. Jag inte någotharerfarenheter, gjortjag somsom
framställning.vetenskapligslagsambitionen någongörasätt att

förtidigare,exempel. Omkonkretatänkte tvåJag manta upp
vilja för-dag, skulleskulle kunnasedan ilängeganska så sägaman

det destopolitiker,ville blioch därför såvärldenändra är
ochvärldenvill förändradag jagvanligare i säger attatt man

politikermedan måstedärför vill bli Mentjänsteman.jag taen
direktmycketinför väljarnabeslutför sina att t.ex.genomansvar

skyddasåtervald,bli tjänstemanriskera såinte t.ex. avenatt
avkrävasbehöver inteoch bättre, tjänstemanarbetsrätten, än en

behöverställningstaganden och intepolitiskaochpersonliganågra
förutsättspolitikerhandlandesittmotivera sätt som ensamma

och kompetens.yrkeskunskaputifrån enenagera
ochmellan politikersamarbetehänder dag,i ivadMen ettsom

tolk-väldigtfall hari mångatjänstemäntjänstemän, är stortettatt
omöjligt förverkligheten; det månganingsföreträde nästanärav

översköljs meddeinformationsfloddenpolitiker hantera somatt
med.de har Enområdenalla dehanteraoch göraattsomatt

kantolkningsföreträde direkthabarakan intetjänsteman uran
det tyckerproblem och härformulerainfallsvinklar,också välja -

ställspolitikeroftaföreslå åtgärder.centralt Det såärjag är att- för-ställning till,tjänstemannaförslag,förslag,inför att taettett
fortfarandedetalternativ,flera olikamedhoppningsvis ärmen

åtgärderna.olikaformulerat de Påhar sätttjänstemännen ettsom

73



ETIK FÖRVALTNINGI VETENSKAP, OCH POLITIK

det kanske bra politiker, egentligen ska bidra medär sinaatt som
och värderingar,visioner olika förslaginte sig in i ochiatt petager

Ådärmed ställer till saker kanske riktigtinte avsedda.som var
andra sidan har fåttså uppdrag ellerinte tjänstemännen mandati

utvecklingen utifrån slags värderingsfri kompetens.någonatt styra
Politiker upplever dag, de kommer tilli organisationtyvärr när en
där kanske har funnitstjänstemännen och deti gäller20-30 år -

bara rikspolitikerinte kommunalpolitiker detäven ärutan att-
oerhört ändra saker och därförsvårt de ofta ställsting, införatt att
fullbordar faktum. finns valmöjligheter.Det inga innebärDet att

har tolkningsföreträdetjänsteman och därmed harettom en stort
möjlighet påverka den politiska och kanskestor atten processen

det har makt, kan frågaviss har dåså sig,sättet en man vem
makt kan alltidtjänstemännen hävdaMan tjänste-över att

fri och obunden och skall fullständigtstår oväldigmannen vara
fungerar människor och detså inte hållasvårt någonärmen att

slags hundraprocentig objektivitet med de olikai kontakt-möte
såväl politikertjänstemän har. Olika kontaktytorytor som som

har betydelserolika och miljöpartist kanjag jagsägat.ex.som att
litar utsträckning Naturvårdsverketsi uppgifter vadstörre än

litar Svenska Petroleumsinstitutets uppgifter.jag
faktisktDet skamåste påverka den politiskaså attvara om man

och delta demokratiska besluti det väldigtså måsteprocessen vara
effektivt påverka påverkar politiker-tjänstemännen innanatt man

Därför allt fler oheliga allianser,vi kallar det,jagna. ser som
mellan myndigheter och lobbyorganisationer eller särintresse-

första tillställningorganisationer. Den riks-jagsom var som
dagsledamot hösten 1994 middag Svenska Vägför-var en som

föreningen, vägbranschen,intresseorganisation anordnade. Deten
trafikutskottets ledamöter bjudna och jagvar som vara var

ledamot trafikutskottet. Middagen föregicksi information.av
Under informationen dyker och olikaen presenterarman upp
projekt sker Vägverkets och känneri den härregi jag igensom

hög chef Vägverketinom Stockholm.Region Detmannen som en
fanns absolut klar uppgift vilken roll haningen hade detom
här han där företrädare för Vägverket eller förmötet, om vara som
Svenska Vägföreningen. Problemet, han dök individ,när upp som
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fanns klar skiljelinje mellan Vägverket ochdet inte någonattvar
Vägföreningen det här fallet. kan då undra hur det här kanMani

Vägföreningen har funnitskomma Svenska isig. Jo, 70 åränmer
första paroll de gick för påverka Riksdagenoch deras innär att var:

parollen håller väl dagMotorisera Sverige. Den iän men
formulerats politiskt,Vägverkets uppdrag, har inteär attsom

samarbetet mellan de härSverige. Men organisa-motorisera två
myndigheten och harintresseorganisationen varittionerna --

Vägföreningenunder flera ochväldigt inte minstårtätt attgenom
till Vägverkets anställda för olikahar delat årliga stipendierut

Vägverket har köpt konsulttjänsterochinsatser att av
Vägföreningen.

samarbete.har detta IJag inte varit attensam om reagera
företräder olika rolleroch med de här två organisationerna tvåatt

och ändå samarbetar kritiserade det häreller 1995intressen jag
skillnad från vadsamarbetet och det visade Vägverket, tillsig att

medlem föreningenoch andra trodde, inte ijag många utanvar
kallade det, observatör och hadeendast envar, som man

snabbt efterobservatörsplats styrelsen. avvecklades ganskai Den
fler frågor dyka ochfler och började något så måstesättatt upp

ha olämpligheten det här.Vägverket iinsettäven
Vägverketkan fråga det braDå sig, inteär att som myn-man

kontaktyta med omfattardighet har bra organisation såen somen
konstigtdelar branschen det bra och detVisstmånga är voreav

eftersom Vägförening-de hade samarbete alls. Meninte någotom
kampanjer olika politiska beslut ochdriveri sin mot t.ex.turen

olika förslag detlämnar remissyttranden så jagin attanseregna
Vägverket skulle medlem. Vägverket skullevanskligtär att vara

handlingar.då också medundertecknare sådana härstå som
Konstitutionsutskottet med anledning denreagerade1996 av

förvaltnings-skrev och beslöt den pågåendemotion jag attsom
skulle uppdrag utreda samarbetetpolitiska kommissionen i att

mellan statliga myndigheter och olika särintresseorganisationer. I
det härbetänkandet medborgarnas SOU 1997:57I tjänst tas

föreslår betänkandet förvaltnings-Visserligen i attupp. man
bolag,myndigheternas möjligheter avtal, bildaingå ingåatt att att

föreningar håller väldigtska klarläggas övrigt sigi i manmen
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kallsinnig och det fullt naturligt och helt nödvändigt,ärattmenar
med tanke den utveckling Sverige ökadgenomgårsom mot en
internationalisering, behåller kontaktytor de här.att man som

formen förMen dessa kontaktytor diskuteras särskilt utförligt.inte
dag,I efter den reaktionmåste jag kom från politisktsäga, som

håll, det lättare fästa tilltro till Vägverkets uppgifter dåär att -talar barajag inte Vägverkets publikationer deniävenom utan
dagliga kontakten med ochtjänstemännen medi det äratt en-
klar skiljelinje mellan Vägföreningen och Vägverket. Det inteär
säkert det Volvo Sveriges medborgare allaiatt som gynnar gynnar
lägen, de gäller kommunikationerinte alla fall.inär

självklartDet kan läggaså inte helaär överatt man ansvaret
dettjänstemännen gäller underlaget. kan aldrigMan förnär ta

underlag fårgivet politiker till hundraatt ärett man som procent
korrekt objektivtoch det finnas formmåste någon grund-men av
läggande tillit.

skulleJag vilja exempel, också det från trafikom-ta ett annat
rådet, det lite tydligare det gäller det härär närmen typen av sam-
arbete. 1994 bildades föreningen Svenskt Flyg intresse-ärsom en

för flygbranschenorganisation eller de själva Svensktsäger:som
Flyg forum för svenska flygintressenter vill stärka flygetsär ett som
roll allmänt kommunikationsmedel och slå vakt svensksom om
flygindustri. alltsåDet väldigt tydligt uttalat vad de vill. Såvälär
kommunala flygplatser flygbranschen flygindustrinoch ärsom
medlemmar, det Luftfartsverket tillinitiativetmen var togsom att
bilda den här och detorganisationen också Luftfartsverketär som

drivande medlem. här skeddeDet medär godaregeringens
Vad kanminne. då kritisera självklartJo, det positivtärman att

det finns utbyte information mellan den här organisationenett av
och Luftfartsverkets tjänstemän. samtidigt kanMen med vissman
förvåning läsa de pressreleaser och publikationer Svenskt Flygsom

samtidigt har åtankei Luftfartsverketävenut, ärger om man att
med. rubrik hittadeEn Banverketsjag kalkyler vilseledan-ärvar:
de, rubrik Snabbtåg Bottniabanan leder tillen annan var:
arbetslöshet" och tredje rubrik Bromma finnasmåsteen var:
kvar flygplats, bostäder kan bygga någon annanstans.som man
Oavsett vad tycker de här frågorna politiskt kanman om rent man
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fråga vad det för har, statlig myndighetsig situationär närman en
direkt polemik andra statliga myndigheter ochigår mot mot
politiskt fattade beslut.

Sammanfattningsvis skulle vilja tycker kanjag jagsäga att man
tydligare utveckling och statligatjänstemänmot attse en myn-

digheter får roll opinionsbildare den politiska vardagen.ien som
tolkningsföreträde. Och denhar politiska makten ochDe ett om

den politiska kontrollen begränsas träder derasså någon in iannan
det mycket möjligt lobbyorganisationerställe och ochär sär-att

starka fårmed tillintresseorganisationer sägaattresurser mer om.
tycker utvecklinghär tveksam demokratiskt.Det jag Jagär renten

skulle för illustreravilja, påståendena myndigheter ochatt attom
får opinionsbildande roll, läsa Luftfartsverketstjänstemän en upp

formuleratmål det gäller miljön, det härnär är sättet:som
övergripande för det civila flygetVårt mål allmänhetenär att

skall uppfatta den totala miljöpåverkan acceptabel för-isom
samhällsnyttan med dethållande till och detcitatet så jagtror att

blir uppenbart främsta funktionenden hamåste äratt som man
opinionsbildande.den
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Etik i vetenskap,
förvaltning politikoch

Margit Gennser, riksdagsledamot m

Etik, moral, kultur

Offentligt förliv målet liv. Verksamheten det offent-inte våra iär
liga livet ska de enskilda människorna. värderingar ochtjäna De
de moralvärden påverkar dagligt liv, familjen, blandi isom oss

arbetsplatsen, idrottsklubben, tennisbananivänner, men
också bolagens styrelserum, kommunfullmäktiges sammanträde,i

riksdagen och mängd andra präglad tradi-i våraären arenor av
och kultur. avspeglingar vadtioner vår Det år sant,av anser vara

förklara olika företeelser, legender, litteratur,vårt våra vårsätt att
lojaliteter, drömmar, mardrömmar och mycketvåra minnen,

annat.
Skrivna och oskrivna regler med etisk innebörd reglerar vårt

beteende. Nietsche kallade detta människors språk gällande gott
och ont. samhälles etik huvudsak grundatEtt inte iär
rationella har oftaöverväganden. Den Devuxit spontant.upp
flesta framgångsrika kulturer har dock moralregel.en gemensam
Själviskhet dess form ska begränsas.i extrema

Oskrivna oftastmoraliska regler har ytterligare målett gemen-
befordra vad engelska kan uttrycka med endaAttsamt: ettman

ord trust. behövs flera för framsvenska ord detPå att-
engelska ordets alla förtröstan, ock-tillit och tilltronyanser men-

plikt ochså ansvar.
etik råder kultur inpräglas från barndomenDen i isom en

familjen, släkt, skolan och arbets-ivänner,genom grannar,
platserna.
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boken Trust The SocialFukuyamas Virue 8CFrancis isäger -
of kultur ärvd etiskThe Prosperity1Creation äratt en vana.

Definitionen kunde också den omvända. Etiska om-vara vanor
fläskköttmycket skiftande företeelser: förbudFrån ätaspänner att

ägande-dess orenhet till regler överförandegrund om avav
äldsta ska faderns egendom, regelrätt, ärvat.ex. att somsonen en

socialalänge hade Andra exempelkulturermånga gemensamt.
avtal ska hållas.är attnormer

kodenBud har blivit den grundläggande moraliskaGudsTio
för samhällen kring den judisk-kristnaalla de vuxitsom upp

behålla banden mellantraditionen. Vikten generationernaattav
samhälles band med historiska utveckling.inskärps liksom sinett
för människoliv, egendom och äganderättoch respektAnsvar är

fundament liksom kravet trohet äktenskapandra moraliska i
försörjning.för barnens och hustrunsinte minst värnaatt om

oftast resultat rationella val,Etik inte ävenär ett av om
detta till reglerna.varit Men närursprunget ettmoment av

utvecklasväl och valet resultatrationellt val positivagjorts ger
uppfattasför slutligen regler hängerbeteende till attvana som som

med hög moral.samman
frånandra fall utvecklas beteenden och moralreglerI våra

djupa instinkter, instinkter kan härledas genetiskt eller ärsomsom
resultatet kampen för överlevnad.av

Etik politikeni

vetenskap och förvaltninggestaltar då etiken politik,Hur sig i
Utgångspunkten för den viktigastpolitiken, intei ärtas att

djupgåendedärför den politiska miljön har genomgåttattutan en
förändring helt nyligen.

planekonomierna kollapsade slutetsocialistiska i 1980-De av
de kapitalistiska ekonomierna hartalet, medan varit

Östeuropa hållerframgångsrika. kollektivistiska ekonomiernaDe i
med kapitalism, marknadsekonomi.på ersättasattnu

l The York.1995 Free Press, New
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framgångar moraliskt dilemma.Kapitalismens bär Deni sig ett
Iohnsonzhistorikern ställer frågan hur kapitalismen,brittiske Paul

marknadsekonomin, kombineras med moraliskska kunna en
dimension skapa tillväxt, rikedomar oundvikligt förAtt är att

befolkningstillväxten världen. enbart materialism kanMenimöta
människor människa både ande och själ.lycka. Eninte ärge

moralisk eller omoralisk.Kapitalismen sig Deninte i sig ärär vare
kännetecknas moralisk neturalitet.enbart amoralisk. Den av

för färg, religion, nationalitet,Kapitalismen blind klass,är ras,
för dettaoch djupast och Det är görgränser gott ont.sett som

effektiv.kapitalismen så
sfären låta marknadsekonominden politiska har velatMen inte

lagstiftning införts ochleva regler. harI år200änutan mer
för här hartillämpats minska kapitalismens avigsidor. Menatt

Ärockså både praktiskt och etiskt dilemma.mött t.ex.ett pro-
etisktskatter rationellt försvarbara och riktiga Dengressiva store

ifrågasatt be-ekonomen, Wicksell, har moralen hårdKnut i en
skattning drabbar beslutas majoritet.minoritetsom en men av en

och företags-Och hur påverkas beslutsrationaliteten ägarnasattav
fackliga före-ledningarnas auktoritet till del skaviss övertas av

målkonflikter fårträdare kan förnekaIngen uppstår,att som
för ska bära förkonsekvenser dem miss-negativa ansvaretsom

haft möjligheter undvika. härlyckanden de begränsade Attattsom
finns målkonflikt uppenbart.etisk svårlöst ären men

vilken dessa dilemman kandet dåFinns någon väg
undvikas först och främst kapitalistisk ekonomiJa, måste en
underordna överordnat legalt ramverk, vilarsig ett som en
moralisk, etisk bas. kräver samhällets mål skaDetta attatt vara

efter rättvisa.sträva
och främstVad lägger då ordet Förstvi in i rättvisa måste

lika och absolutmålet möjligt rikedomaruppnå jämnatt envara -
inkomst- förmögenhetsfördelning och kan såledesoch utopiär en

användas Vad dröm,rättvisa. inteinte mått ärsom som en en

zjohnson, Paul The Capitalism Morality Debate ,mars 1990 First8C
Things, and Public Life.Møntblyjøurnal ReligionA
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hägring, däremot målet skapa samhälle byggerär att ett som
likhet inför lagen.

Likhet inför lagen bottnar också djupt känd mänskligi en
känsla för "fairness ärlighet och opartiskhet.rättvisa,-

Likhet inför lagen innebär skillnad ska vadingen görasatt
gäller släkttillhörighet, kast, kön, rikedom Härras, m.m.
sammanfaller utgångspunkterna med vad gäller försom
kapitalismen. Kapitalism och eftersträvanden likheten inför
lagen kompletterar varandra. etiska värderingarna handDe igår
hand med kapitalismens välståndsskapande krafter.

Under har likhetsbegreppet det uttolkatsår såsomsenare av
politiker västvärlden blivit oklart. diskriminering hari Positiv
blivit för detanvänts urgröpamantra atten som mer
fundamentala begreppet likhet inför lagen och närbesläktatett
begrepp, lika möjligheter ofequality opportuinity.

orsakerna till denna utveckling hänger måhändaEn av samman
med den betydande människor hyserpessimism sinasom om
medmänniskors förmåga utvecklas.att

alla tillförahar Gud och världen det grund-Att något äratt
läggande budskapet den judisk-kristna traditionen. talangeri De
människor besitter oändligt och det viktigt dessamångaär är att
verkligen får komma till föranvändning. moraliska basenDen
kapitalismen och för lagen kapitalistiska samhällen skapai är att

samhällsklimat med förmöjligheter och kvinnavarjeett attman
från det lägsta för teoretisktåtminstoneattavancera ursprung - -

framgång.nå stor
praktiken finns alltid ojämlikheterI måstesträvan attmen vara

skapa bästa möjliga undervisning och utbildning för villdem som
möjligheterna. ideal de "signalskolor"Ett ärta ut-vara som

vecklats Harlem. Storbritanniens grant-schools frånbarni gav
enkla omständigheter möjligheter och det också degjordestora
svenska läroverken, Hermods och folkhögskolorna tid.sin
Moderna ideal alla ska lika långt krav hårt och förnåatt utan

del hårdare arbete har enligt bedömning lett till deminen att som
bäst behövt stöd utveckling lämnats eller med begränsadi sin utan
hjälp.
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teknik kommer det lättare målet lika möjlig-Ny någöraatt att
heter, botten det finnas djupa moraliska värdeni måstemen som

plikt, flit. dessa kan kunskaps- och kompetens-Utan inteansvar,
mål uppnås.

det etiskt försvarbara feministernas kravDäremot imåste att
kvinnor ska behandlas annorlunda, mindre krävande, än män

Ãrifrågasättas gäller det etisktSamma minoritetsgrupper. accep-
platsför-tabelt bortse från kunskaper och andra kvaliteter vidatt

delning vid anställning för lika köns-universitet, attosv. en
proportionell etniskrepresentation, representation, jämnen en

åldersrepresentation etc
berörda etiskt hållbara. ocksåDe Deprinciperna inte stårärnu

välståndsbildande krafter marknadsekonomintill dei motsats som
kännetecknas av.

demUnder de har dessvärre dessa, låt kallaåren migsenaste
infiltrerat lagstiftningen.iojämlikhetsprinciperÅ Detta är en

utomordentligt betänklig utveckling beroende det äratt som
fairness, oberoendekärnan hävdvunnen etik likabehandlingi är

ålderkön,av ras, m.m.

påverkasHur vetenskapsvärlden

vetenskapliga präglad viljan finnavärldenDen är attav nya
och förklaringar fenomensanningargränser, nya nya som

Modern vetenskap kräver både uppslagsrikedom,omger oss.
nytänkande och kunskaper. krävs respekt och viljaDessutomstora

följa metoderde bevisregler gäller för modern vetenskapatt som -
förhypoteser, regler hur kan konstrueras,experimentatt testa

korrekt användning matematiska metoderstatistiska och etc.av
kräver kunskaper ochvetenskapligSträng prövning rön attnyaav

dokumenterade kunskaper fokus. knappastPåi någotsätts annat
område viktig. alltid det detmeritering Somså svårtär göraär att
absolut korrekta urvalet för högre vetenskapliga Eventuellaposter.

har mycket litet med könet, vilketorättvisor majoritetengöraatt
svenska riksdagsledamöter tycks utnämningspolitikDentro.av

professorsutnäm-knäsatts under där kvinnor vidår,som senare
ska med förbigående oetisk.ningar prioriteras visst meriter ärav
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hade funnitsdet andra skapaDäremot likavägar att mer av
möjligheter mellan olika sökanden, både kvinnor. Varförochmän

flerlåta utländska sakkunniga deltainte utnämningsarbetet.i Då
skulle objektivitet kunnat Vad kan krävasuppnås. ärmer som
ändrade metoder, medel, däremot mål. Lika ochmöjligheterinte
regeln likabehandling ligga fast.måsteom

det utomordentligt väsentligt denAtt vetenskapligaär att
världen håller till de spelregler del definitionensig ärsom en av
god vetenskap borde självklart. kan fallHär i vissa veten-vara
skapens och näringslivets, kapitalismens, mål konfliktkomma i
med varandra.

spännande och snabb utveckling skerEn dag läke-i inom
medelsforskningen och den biotekniken. Det givetvisärnya
frestande för dem ofta forsknings-långdragnaisatsatsom pengar

försökaprojekt framgången Alltför optimistiskaVisa är nära.att att
forskningsrapporter kan dels väcka felaktiga förhoppningar hos

sjuka människor, dels finansmarknaderna orealistisktsvårt att
höja börsvärdet företag. endast brott vetenskapligaInteett mot
regler också lika viktiga regler korrektutan avsteg mot om
ekonomisk information kan mycket effekter bådenegativa
vetenskapssamhällets och näringslivets anseende.

följaEtik regler, regler med moralisk substans. Dettaär att
innebär den information korrektmåste såatt som ges vara som
möjligt och följa etablerade regler för vetenskaplig verifiering och
ekonomisk information. den politiska världen infiltrerar denOm
vetenskapliga världen, näringslivet och statsförvaltningen med
lagstiftning, rekryteringsregler underminerar elleretc. som
minskar kunskaper och hos dem arbetar dessainomansvar som
områden, minskar också den moraliska basen för denbesluten och
grundläggande samhällsmoralen.

statsförvaltningen

Statsförvaltningen utföraska de politiska beslut ochregeringsom
riksdag fattar. Statsförvaltningen ska syssla med myndighetsutöv-

och ledstjärnan då likhet införning måste upprättaattvara
lagen. betecknas ofta dag gammal förlegadDetta ochi som en
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uppfattning. Statsförvaltningen har andra roller,givits att vara
effektiv fatta beslut.och lönsamma

ledafår för belysa de villovägar detta kanexempel räckaEtt att
förtill. tilldelades första 1993/94 medelRSV gången attextra

effektivisera skatteförvaltningens kontroll deklarationer ochav
medel skulle uppfylla ställda avkastnings-skattebetalningar. Dessa

demyndigheterna inriktadekrav. ledde till sigDetta givetvis att
där lätt kunde hävdaskatteobjekten och branscherstora man

felaktigheter förekom. det gälldeNär revisionen storaatt av
företag taxeringshöjningar, dock enbartresulterade dessa till stora

Efter visade detöverklagande och sigomprövningarpapperet.
kostbar för dekraven höll. resultatet blevinte Menatt en process

myndigheter ochdrabbade företagen och konflikter mellan
förmindre företagnäringsliv. revisionerFör många utsattessom

kunde överlevablev effekten skattekrav företagen inteså attstora
Målet, detfall hade råd hävda juridiskaoch inte sini vissa rätt.att

fatta korrektaför myndighetsutövningövergripande målet, att
statsförvalt-beslut eftersatts. Avkastningskrav harhade inte
frustrationResultatet blir konflikt ochningens göra.attarena

skadaskittet samhällede etiska iutgör ettsamt att normer som
allvarligt.
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Demokratiutredningeniförfattare,Ryne/I,Elisabeth expert

storskaligaoavbrutetsamhället hanterasdet modernaI processer.
ochmegabyteochmed megahertzmega-tidleverVi i mega-en

ochKommunikationersnabbt.Och saker ochbody. ting går
hundra ellerfattas berörtransaktioner. Beslut inte ettusensom

eller miljoner.individer oftare hundratusenutan
människormegasamhällenbefolkas dessaSamtidigt ärsomav

mindreellermänniskor alla tider Merungefär varit.i utpräg-som
gemenskapvilllade flockvarelser ingå i ärsomensom

Ochsedda.ellerbli älskademeningsfull, vill åtminstone somsom
upplevelsersällsammakänslor,ibland sällsammagrips somav
kan drabbasocksåsjälva. Ochtycks dem destörre än avsom

hat.kärlek ellersöndersprängandelidelser, allt passioner avav
demokratinbyggandetligger bakomidéerDe som sam-avsom

värdera denvilja spretigt svår-hällsform är attensprungna ur
för denmänniskanrespekteramänniska.definierade enheten Att

skulle kunna Denna"borde ellerden honhon inteär, vara.vara
tänkainför lagen,formellt likhetuttrycks ivärdering i rätten att

Och detallmänna val. ifritt ochoch uttrycka isig i röstarätten att
människovärdet.lite otydliga talet om

mellanskärningspunkten åfinns konflikt inskjutendet iNu en
statistik,efterskrikersidan detta megasamhälle stor-somena

sidan denandraskalighet och rationalitet och å stora massan av
ochmänniskoroch sårbaraenskilda kännande, tänkande som var

statistiskadeskohorn kan klämmasför bara med isig neren
Arbetslösa,tilloch reducerasstorskaligheten krävermallar som

Socialbidragstagare.ochRökareEnsamstående mammor,
megasamhällets be-konflikt mellanhelt enkeltDet existerar en

människansförmänskligande ochochhov systematisering avav
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behov människa. Och det konflikt fördju-ärattav vara en som
i takt rationaliteten och storskaligheten ökar. Förpas samma som

demokratin har sin värderandet människani änsom rot snarare av
i rationaliteten samhällssystemet kommeri den här konflikten att
bli ödesdiger.

Precis larv långsamt sitt innanmäte viatömssom en som en
stekels sugsnabel, kan demokratin inifrån alltsåätas attur som
blir kvar skal, hölje kring längre finns.något inteär ett ett som

härDet skalet kan säkert förbenas och fossileras, närrentav men
inkråmet det dött form,sugits formalitet.ting,ärut ett en en
Livsnerven har förlorad, det fornagått i Sovjetunionenssom
förment demokratiska råd och folkförsamlingar.

De decennierna har kampen mellan rationalitet ochsenaste
människa de demokratiskai utfallit till människansäven staterna
nackdel. Miljontals individer har offrats för högre syften, såsom
Inflationsbekämpning, Skuldsanering och Marknadsharmonise-

politiskaring. De och ekonomiska har samtidigt blivitsystemen
alltmer komplexa och svåröverskådliga. EU-bygget strålandeär ett
exempel denna megalomani där tycks ha lagt särskiltingen ner
mycket tankearbete den avgörande frågan, nämligen deom
olika ländernas befolkningar fullt införstådda med projektetär att
avskaffa främstanationen styrelseenhet; det isom styretom nya
realiteten kommer det kommer tillerkännasatt accepteras, om att
legitimitet folken. Politikerna talar oftareallt svåraav om
pedagogiska uppgifter de vill genomföra sakernär mot
människors vilja. slogJag ordet pedagog och det betyderupp
ursprungligen barnledare. infallsvinkelDet detpågav en ny
myckna talet politikerförakt.om

finnsDet hos demokratin slags konservatism, seghet,ett en en
otymplighet, motstånd. brygdAtt silasvarje måsteett genom

dukar förmånga bli klar. egenskapDenna hos demokratin haratt
tiden dessvisat sig styrka. samtidaMen vårtgenom vara mega-

samhälle önskar snabbhet, högre grad rationalitet.störreen en av
denAv anledningen anlitas allt fler nämligenDe ärexperter.

rationalitetens riddare. baraEn fält och letarsittexpert egetser
spårhundslikt effektiviteten inom just sitt revir. Det ärupp som
utanför eller bortanför detinte hansingår inte iexperten,ser
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beslut mittdrabbas detta inteenskildeuppgift. Hur den ärav
medbord kan säga.samveteexperten gott

detskaochläste jagJag just säga att varerexperts memoareren
smakprov:skaskrämmande läsning. niHär ett

1942-43byggdesoch vinternkrematorierna IbådaDe stora
fem â-kammarugnarhade1943.och bruk Dei våren var,togs

dygn.lik Attkunde kremerademoch och 2000 perczaen avvar
grundmöjligtförbränningskapaciteten inteytterligare öka var

resulteradegjordes i svåraförsökorsaker.tekniska De somav
driftstopp.fullständigt Deförorsakadefleraskador gångersom
avklädningsrumunderjordiskaoch hadebåda krematorierna I

med hissfördesLikenmed ventilationssystem.gaskammareoch
rymdeGaskamrarna 3000belägnatill de ugnarna.upp ovan

deeftersomuppnåddes aldrigantaldettamänniskor menvar,
aldrigenskilda så stora.transporterna var

kommendantendetta, iRudolf skrevHössDet somvar
honomdetväl medvetenAuschwitz. Jag är gettstyreatt somom

liggerfarlighethansdemokratiskt. Menhans uppdrag inte var
hosfinnsdetuppdragsgivaren,ändå enbartinte i vem som var

fack-rationalistiskt ochförhålla sigsätt torrtexperten ett att
för helhetenuppgift hanidiotiskt till sin grävernär nerutan ansvar

vidskrämmandedetaljerna. Detperfektioneringensig i mestav
vadfårRudolf inteläsningen Höss är vetaatt manmemoarerav

skräm-källor, detflera nej,dethan gjort, mestvet genomman
vad hansjälvmänniskamande inte gör.mötaär seratt somen

hanlåtergroteska arbeteberättahör honom sittNär somomman
dessaallahelst.chefstjänsteman Somvilken ännu en avsom

självaifrågasättatankenaldrig kommerproblemlösare attsom
helheten.förbehöver kännauppgiften och aldrig ansvarsom

dynamikvilja,har sinoch ekonomin sinSamhällsutvecklingen
mål-demokratiskamed desamklangifrån alltidlångt istårsom

människorbehov.människorseller med Desättningarna som
samhällsfarkosterinvecklade måstedessatillutsetts att styra

lockasförvid inteOdysseuskanske sig urmasterna attsurrasom
oundvikligt,nödvändigt,liktkurs sjunger:sirenerexperter somav
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utvecklingen kräver, marknaden kräver, nödvändigt, oundvikligt
"Nuet den tyrannen", skrev subcomandante frånMarcosär nye

Mexikos djungler häromdagen,i DN fortsatte han: minnetmen,
nyckeln till framtiden".är

demokratiskEn lever för och medborgare.sina Denstat genom
legitimitetingen den medborgarna den.äger änannan som ger

Men upphört förintressera medborgarna,sigett styre attsom
upphör också medborgarna.intressera de västerländskaOmatt
demokratierna ska förvandlasinte till skal, till höljen kringurätna

finns,något krävs detinte de demokratiska grund-som mera att
värderingarna fokus. Marknadeni och dess måstesätts experter ta

tillbaka till förmån för människan. betonasAnsvaret måsteett steg
bekostnad den nu-tyranniska nödvändigheten. Och måsteav

allvarligt besinna också rationaliteten kan blind.att vara
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