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I samhällsdebatten hörs ofta kritik som går ut på att teknokratin blivit alltför inflytelserik i 
det moderna samhället. Den teknokratiska maktutövningen leder, sägs det, till att sociala 
och mänskliga hänsynstaganden trängs undan av tekniska och ekonomiska kriterier på vad 
som är rätt handlande det effektiva blir viktigare än det goda. Kritiken grundas på 
föreställningen att politiker och allmänhet blivit beroende av en maktfullkomlig teknisk elit 
som i kraft av sina specialistkunskaper – och inte i kraft av att de äger folkflertalets 
förtroende – tillskansat sig en dominerande ställning i samhällslivet. Teknokraterna 
uppfattas då som en expertkår med politiska ambitioner att styra samhället i enlighet med 
sina mer eller mindre explicita värderingar. Men företrädet för tekniska och ekonomiska 
hänsynstaganden i samhällslivet beror inte nödvändigtvis på att tekniska experter med 
politiska ambitioner erövrat makten. Det kan förklaras på annat sätt, nämligen som ett 
strukturellt betingat fenomen, vilket uppstår som en följd av den inre dynamiken i vissa 
stora sociotekniska system – system som, med en definition hämtad från Arne Kaijser, 
innefattar ”inte bara det tekniska systemet, utan även de människor och organisationer som 
bygger, driver och utnyttjar anläggningarna samt de ekonomiska och rättsliga villkoren för 
verksamheten”.1 

Vi skall i denna uppsats argumentera för att den aktörsteoretiska förståelsen av vad 
teknokrati är många gånger leder till en förenklad syn på teknokratifenomenet i det 
högteknologiska systemsamhället. Vår tes är att teknokrati snarare är att betrakta som de 
sociotekniska systemens ”makt”, än som teknikernas (experternas) makt.2 Vi ansluter 
således till de maktteoretiker t.ex. Lukes och Therborn – vilka betraktar makt inte bara som 
ett förhållande mellan individer utan även som ett strukturellt fenomen. Detta synsätt 
fokuserar på mer eller mindre tvingande mekanismer som är inbyggda i samhällets 
institutionella ordning.3 

 

Teknokrati som ingenjörernas herravälde 
Den aktörsorienterade förståelsen av teknokratibegreppet har anor långt tillbaka i 
Västerlandets historia. Experternas välde har hos olika utopiskt inriktade författare 
framförts som den positiva lösningen på de problem som författarna uppmärksammat i det 
industrisamhälle som styrts av politiker och kapitalister. Alltifrån Francis Bacon – som gav 
uttryck åt den första moderna visionen av ett samhälle styrt av vetenskapsmän – har 
makten i de olika teknokratiska utopierna framstått som sprungen ur den objektiva 

                                                   
1 Uppsatsen är en vidareutveckling och bearbetning av ett resonemang i Ulf Sandström: Arkitektur och social 
ingenjörskonst (1989). 
2 För en översikt av dylika maktdefinitioner se S-E Sjöstrand: Samhällsorganisation (1985) s. 274-283. 
3 D. Bell: The Coming of Post-Industrial Society (1973) s. 342 f. 



kunskapen, vilken blivit tillgänglig genom de metoder som vetenskapsmän och tekniker 
använt. Andra grunder för maktutövning, som rikedom, representativitet, karisma, social 
status, organiserade intressen, har förkastats.  

De teknokratiska idéerna uttrycks ofta i form av utopiska spekulationer och kommentarer 
till det politiska systemets förfall. Detta blir exempelvis tydligt hos Saint-Simon, den 
monomane teknokraten och ”socialisten”, som i det politiska förfallet såg en anledning att 
bygga ett teknologiskt samhälle styrt av en tekniskt kompetent aristokrati. Han kritiserade 
den franska revolutionens män för att de satte politiska medel i främsta rummet och inte 
såg tillfället att utnyttja den nya tidens form för samhällsorganisation.4 Det parlament som 
Saint-Simon drömde om skulle bemannas med professionella yrkesmän utsedda på 
grundval av sin kompetens, inte på grundval av politiska valprocedurer.  

En annan teknokrat, nationalekonomen Thorstein Veblen, en av den amerikanska 
teknokratirörelsens idégivare, riktade på 1910- och 20-talet kritik mot dåtidens finansvärld 
och dess profitintresse.5 Han menade att ingenjörsklassen var framtidens revolutionärer i 
hela samhällets intresse. Den gamla världens män, affärsmännen, drevs, enligt Veblen, av 
sitt vinstintresse att hålla industrisystemet på en låg produktionsnivå för att göra maximal 
profit. Politikerna var delaktiga i denna skändliga praktik genom att på olika nivåer 
understödja nätverket av finansintressen. Mot detta ställde Veblen teknikernas ethos av 
effektivitet, produktivitet och optimalisering.6 

Teknokrati kan således förknippas med en motvilja mot politiska diskussioner och 
arbetsformer. Politiken är en bisarr och underlig värld som ingenjören inte kan fördra. 
Teknokratens alternativ är att med hjälp av vetenskapens och teknikens metoder kartlägga 
verkligheten för att finna den optimala lösningen av förhandenvarande problem. Om man, 
som teknokraterna gör, förutsätter att de personer, som besitter den högsta kompetensen 
också är bäst skickade att styra samhället, blir det följdriktigt att i det högteknologiska 
samhället kräva vetenskapsmännen och ingenjörerna till makten.  

I det feodala samhället var ägandet av mark maktens källa, i det industriella tillgången till 
kapital och i det ”post-industriella” förutsätts att tillgången till kunskap utgör grunden för 
maktutövningen. Eftersom det är experterna som förfogar över kunskapen, som en del av 
sin personliga kompetens, blir de också den nya härskande klassen. Den kunskap som skall 
styra samhället uppfattas som ren och fri från ideologiska, politiska eller andra skevheter.7 

Föreställningen att teknokraterna skulle sakna politiska ambitioner är dock i sig starkt 
ideologiskt färgad. Teknokraterna vill ersätta den parlamentariska politiken med 
vetenskapliga och tekniska beslut, vilket i deras egna ögon inte är ett politiskt företag. För 

                                                   
4 D. Bell: The Coming of Post-Industrial Society (1973) s. 342 f. 
5 Bell a.a. påpekar att termen teknokrati myntades av uppfinnaren och ingenjören William Henry Smyth 1919. 
Termen togs över och populariserades av en rörelse i mellankrigstidens USA ledd av Howard Scott – den s.k. 
teknokratirörelsen. Om dennas aktiviteter och politiska utveckling finns att läsa W. Akin: Technocracy and the 
American Dream (1977), W. H. G. Armytage: The Rise of the Technocrats (1965), D. Noble: America by Design 
(1979), B. Berner: Teknikens värld (1981) och D. Stabile: Prophets of Order (1984). Bell påpekar att Smyth 
tillbakavisade Scotts användning av termen som en sammanställning av teknologi och autokrati – ”tekniker styr och 
är inte ansvariga inför någon annan” – medan termen i Smyths version implicerade ”folkstyre som gjorts effektivt 
med hjälp av dess tjänare, vetenskapsmän och tekniker”, Bell a.a. s. 349. 
6 T. Veblen: The Engineers and the Price System (1921).  
7 Resonemanget följer L. Winner: Autonomous Technology: Technology-out-of-Control as a Theme in Political 
Thought (1977) s. 135 ff. 



den som inte, likt dem, uppfattar vetenskap och teknik som värdeneutrala företeelser, och 
som erkänner att samhällslivet genomsyras av motstridiga intressen, framstår emellertid 
det teknokratiska alternativet som i hög grad politiskt, men odemokratiskt, för att inte säga 
totalitärt. 

Teknokratiförespråkarnas uppfattning om vilka som tillhör den teknokratiska klassen kan 
variera men ”det finns”, skriver Langdon Winner, ”alltid en grupp som inte inkluderas – det 
stora flertalet av allmänheten i samhället. De flesta människor påstås helt enkelt sakna den 
nödvändiga kunskapen eller kvalifikationerna för att kunna delta i det teknologiska 
samhällets politiska beslutsprocess. Teknokraterna regerar därför att ingen annan är 
förmögen att styra samhället.”8 Winner visar att den teknokratiska ideologin utmanar 
liberalismens tro på ansvar, lyhördhet och representativitet. Demokrati skulle medföra 
kaos och oordning. På grund av den moderna vetenskapens och teknologins komplicerade 
natur är det enligt teknokraterna inte möjligt för de flesta människor att förstå de 
nödvändiga besluten och planeringen av samhället. Naturvetenskapen och teknologin rör 
sanning respektive optimala tekniska lösningar och är därför, hävdar teknokraterna, 
oförenliga med demokrati.9 

Winner framhåller dessutom att de klassiska teknokratiförespråkarna inte höll dörren 
öppen för ett system som innebar att folket fick rösta om mål och riktlinjer för systemet 
medan experterna fick ansvar för att dessa uppnåddes på det mest effektiva sättet. Den 
representativa demokratin med upplysta och ansvarsfulla politiska ledare var i deras ögon 
en önskedröm utan realism. Den ansågs inte ge några möjligheter att åstadkomma ett 
effektivt samhälle. 

Mot bakgrund av detta skulle en aktörsteoretisk definition av teknokratibegreppet med en 
formulering av Daniel Bell, kunna ges följande innehåll:  
Ett politiskt system där det avgörande inflytandet ligger hos tekniker i administrationen och 
näringslivet. En teknokrat är en person som hävdar sin auktoritet på grund av sin tekniska 
kompetens.10 
Bell tillägger att den teknokratiska ideologin innebär ett framhävande av det logiska, 
problemlösande, instrumentella, metodiska och disciplinerande, en tro på kalkylering, 
mätning, precision och på funktionalistisk systemteori.11 

Som framgått har teknokratin, sedan länge, både förutskickats och förordats. Med en 
aktörsteoretisk förståelse av vad teknokrati är förefaller emellertid det teknokratiska 
samhället vara en avlägsen utopi. Nutida samhällsteoretiker som Bell, Tourraine, Toffler, 
Price, Galbraith, och Burnham – liksom hela den diskussion som pågår kring teorin om den 
”nya klassen av intellektuella” – har bestått oss med olika diagnosförsök av teknokratins 
tilltagande maktutövning i det högteknologiska samhället.12 Det verkar dock riktigt att som 
Randall Collins med förundran fråga varför expertisen ännu inte kommit ut från sina 

                                                   
8 Ibid. s. 145. (Vi har själva genomgående översatt citaten om det inte funnits en svensk översättning att tillgå.) 
9 Ibid. s. 146. 
10 Definitionen kommer från två franska lexikon och har lyfts fram av Bell a.a. s. 348. Här har vi utnyttjat den 
översättning Alf Ronnby ger i sin bok Socialstaten. Till kritiken av socialteknokratin (1982) s. 78. 
11 Bell a.a. s. 349, återgivet efter Ronnby (1982) s. 78. 
12 Se G. Benveniste: The Politics of Expertise (1981). Om ”nyklass”-teorin se Intellectuals, Universities and the State 
in Western Modern Societies, (Eds.) R. Eyerman, L. Svensson och T. Söderqvist (1987). 



tjänsterum och erövrat makten.13 En trolig förklaring till detta är att de tekniska och 
vetenskapliga experterna saknar den intressegemenskap som är nödvändig för att de skall 
kunna formera sig som politisk elit. Om de skall kunna tillskansa sig någon egentlig politisk 
maktställning måste de agera kollektivt och utveckla gemensamma politiska ambitioner.14 
Vetenskapsmän och tekniker är verksamma i olika typer av organisationer, som universitet, 
statsförvaltningar och industrier. Dessa miljöer präglas av skilda värderingar, regler, 
karriärvägar och intressen. Teknikers och vetenskapsmäns lojalitet är sannolikt riktad mot 
den egna organisationen, och inte mot en överordnad teknokratisk ideologi. 15Winner visar 
också i en genomgång av empirisk statsvetenskaplig elitforskning att det inte finns 
anledning att påstå att en teknokratisk elit bemäktigat sig institutionerna i de västliga 
demokratiska samhällena. Han konstaterar att de tekniska och vetenskapliga experterna 
”inte delar någon gemensam social position, någon enhetlig ideologi eller någon sorts 
härskarklassmedvetande. De varken har eller känner behovet av samhörighet och 
uppträder inte som en sammanhängande, maktlysten grupp.”16 

Teknikerkåren framstår således inte som en särskilt trolig kandidat till posten som den 
politiska maktens innehavare i ett samhälle, som det moderna Sverige. Detta innebär 
naturligtvis inte att tekniker och vetenskapsmän skulle sakna inflytande i de organisationer, 
där de är verksamma. Tillbakavisandet av olika förutsägelser om ett teknokratiskt elitstyre 
medför inte nödvändigtvis att frågan om teknokratin bortfaller som problem i det 
demokratiska samhället. Det är möjligt att tänka sig olika varianter av demokratiska 
styrelseskick, som ändå ger stort utrymme åt de tekniska systemens krav på bekostnad av 
medborgerligt inflytande och politisk diskussion av viktiga samhällsfrågor. Vi vill hävda att 
det är mer fruktbart att ställa de tekniska systemen i fokus, än att koncentrera sig på en 
maktlysten yrkeskår, om man vill studera teknokratiska mekanismer i det teknologiska 
samhället. Frågan ”vem styr?” är i och för sig viktig, men bör kompletteras med den lika 
allvarliga frågan ”vad styr?”. Winner formulerar frågan på följande sätt: 
Finns det särskilda förhållanden, begränsningar, nödvändigheter, behov eller krav som effektivt 
styr hur ett högteknologiskt samhälle utvecklas och fungerar? Är det sådana villkor som 
bestämmer utvecklingen oavsett vilka aktörer som påstås ha makten?17  
 

Teknokrati som teknikens herravälde 
 

Winners frågor kan läggas till grund för en annan diskussion av teknokratiproblemet. 
Winner analyserar de autonoma dragen i den tekniska utvecklingen. Detta tema utgör en 
kärnpunkt i en stor del av den samhällsfilosofi som influerats av Max Webers tänkande. Det 
är exempelvis helt centralt hos författare som Jacques Ellul och Herbert Marcuse.18 I 

                                                   
13 R. Collins: The Credential Society (1979) s. 1f. Framställningen bygger här på T. Brante: ”Sociologiska 
föreställningar om professionaliseringsbegreppet”, Den sociologiska fantasin (Red.) U. Bergryd (1987) s. 139. 
14 G. Parry: Politiska eliter (1970) s. 31. Ett minimikrav vid studiet av en eventuell teknokratisk elit är enligt 
statsvetaren Geraint Parry ”att den antagna eliten utgör en sammanhängande, enad och självmedveten grupp”. 
15 T. Brante: Vetenskapens sociala grunder (1984) s. 199. 
16 L. Winner a.a. s. 148. 
17 Ibid. s. 173. 
18 L. Winner behandlar detta tema i det ovan nämnda arbetet. 



fortsättningen skall vi dock i första hand utnyttja Webers lära om handlingstyper som 
utgångspunkt för att formulera en strukturteoretisk definition av teknokratifenomenet.  

En grundläggande tes i Webers sociologi är att rationaliseringen utgör en universell process 
i människans historia. Denna Webers allmänna historiefilosofi är det övergripande tema 
under vilket stora delar av hans övriga teorier kan inordnas och begripas.19 Den 
begreppsliga grundvalen för Webers tes är en handlingstypologi, ett klassificeringsverktyg, 
som skiljer mellan fyra olika typer av handlingar. I den första delen av Ekonomi och 
samhälle konstaterar Weber att handlandet kan vara: 

• målrationellt (zweckrational), dvs bestämt av förväntningar beträffande beteendet 
från föremål i omgivningen och från andra människor, varvid dessa förväntningar 
används som ”betingelser” eller ”medel” för uppnående av aktörens egna rationellt 
eftersträvade och kalkylerade mål. 

• värderationellt (wertrational), dvs bestämt av en medveten tro på det etiska, 
estetiska, religiösa eller liknande egenvärdet hos ett beteende som sådant och 
oberoende av dess resultat. 

• affektuellt, i synnerhet emotionellt, dvs bestämt av aktörens specifika affekter och 
känslotillstånd. 

• traditionellt, dvs bestämt av ingrodda vanor.20 

De två förstnämnda handlingstyperna är de dominerande i det moderna samhället och den 
historiska rationaliseringsprocessen innebär att handlandet alltmer genomsyras av dessa 
båda rationaliteter. Det vanestyrda och traditionella handlandet, liksom det affektiva, 
trängs undan och får minskad betydelse. Om de båda första handlingstyperna och 
förhållandet dem emellan skriver Weber i en viktig passage:  
Den handlar målrationellt som avpassar sitt handlande med hänsyn till syfte, medel och 
sekundära verkningar. Detta innebär att han rationellt överväger alternativa medel för att nå 
målet, sekundära konsekvenser av måluppnåendet liksom också den relativa betydelsen av olika 
mål. Det betyder att han varken handlar affektuellt (och framför allt inte emotionellt) eller 
traditionellt. Valet mellan konkurrerande och kolliderande mål och konsekvenser kan ske utifrån 
värderationella överväganden och då är handlandet målrationellt endast med avseende på 
medlen. Å andra sidan kan aktören, istället för att välja mellan de konkurrerande och 
kolliderande målen utifrån en värderationell orientering, helt enkelt ta dem som givna subjektiva 
behov och rangordna dem med hänsyn till en medvetet övervägd angelägenhetsgrad.21 
 
Ett sätt att ytterligare förklara förhållandet och skiljelinjen mellan mål- och värderationellt 
handlande är att de grundas på två skilda etiska principer. Det målrationella handlandet är 
enligt Weber moraliskt i den meningen att den som handlar målrationellt tillämpar en 
konsekvensetik eller ansvarsetik – väger mål och medel mot varandra – och därigenom tar 
ansvar för sina handlingar. Värderationellt handlande bygger däremot på en deontologisk 
etik eller principetik, där det moraliska ligger i att följa en kallelse eller ett moralbud 

                                                   
19 S. Eliæson: Bilden av Max Weber (1982) s. 178. 
20 M. Weber: Ekonomi och samhälle del 1, (1983, ty. utg. 1921-22) s. 18. 
21 Ibid. s. 19. 



oavsett vad detta leder till.22 I den följande framställningen läggs Webers distinktioner till 
grund för analysen av teknokratibegreppet.  

Man bör hålla i minnet att den historiska rationaliseringsprocessen, som enligt Weber 
bland annat tar sig uttryck i byråkratisering, både innebär en ökande målrationalitet och en 
ökande värderationalitet den senare i första hand på bekostnad av det affektiva och 
traditionella handlandet. Men det vi direkt förknippar med rationaliseringen av tillvaron, 
det målrationella handlandet, utgör kärnpunkten av rationaliseringen i det västerländska 
kapitalistiska samhället. Det målrationella handlandet leder där till en ökande behärskning 
av verkligheten genom att det grundas på exakt beräkning av de adekvata medlen för 
uppnående av praktiska mål. Det kommer också, enligt Weber, att dominera över det 
värderationella handlandet i detta samhälle.23 

Det målrationella handlandet var för Weber inte något politiskt problematiskt. Däremot 
uppfattade han den ökande meningsförlust och mänskliga alienation som följde i 
målrationalitetens spår som ett stort problem. De allra flesta av Webers efterföljare – som 
Theodor W Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse och Jürgen Habermas – har hävdat 
att det problematiska med den rationaliseringsprocess som Weber iakttagit är att det 
målrationella handlandet kommit att dominera i det moderna samhällslivet på det 
värderationella handlandets bekostnad. Allt har i det moderna samhället underkastats 
räknestickans tyranni, inget är längre värt något för sin egen skull, allt utnyttjas blott som 
medel för att uppnå något annat. Det effektiva och det lönsamma har blivit vägledande på 
alla livets områden, även i människans intimsfär. I och med denna process har det uppstått 
ett värdetomrum i det moderna samhället inget har egentligen längre någon mening. Denna 
kritik är otvivelaktigt befogad, men vi vill påstå att dessa kritiker underskattat en annan 
lika viktig aspekt av den rationaliseringsprocess som Weber iakttog, nämligen att 
värderationaliteten ersätter målrationaliteten på vissa specifika områden av samhällslivet. 

Hos exempelvis Marcuse har antagandet att det målrationella handlandet triumferat över 
det värderationella i det kapitalistiska industrisamhället lett till en, enligt vår mening, 
ensidig och delvis förfelad kritik. Marcuse hävdar att rationalitet blivit liktydigt med 
målrationalitet och således, med dennes egna ord, lett till att: ”Teknologiskt förnuft har 
blivit politiskt förnuft.”24 Det vanskliga är att Marcuse uteslutande förklarar prioriteringen 
av ekonomiska och tekniska hänsynstaganden på människovärdets bekostnad med det 
målrationella handlandets dominans.25 

Det finns, enligt vår mening, anledning att analytiskt diskutera teknokratifenomenet, utan 
att a priori diskreditera det målrationella handlandet. Det Marcuse och andra kritiker av det 
teknologiserade och teknokratiska samhället åsyftar kan till vissa delar beskrivas i Webers 
egen terminologi, som att medlen (teknologi och vetenskap) upphöjts till ett värde i sig. I det 
teknologiska samhället genomsyras inte handlandet som Marcuse hävdar enbart och 
nödvändigtvis av målrationalitet: av bedömningar av mål, medel och sekundära verkningar. 

                                                   
22 K. Lindskoug: Hänförelse och förnuft (1979) s. 139. 
23 K. Lindskoug: ”Max Weber 1864-1920”, Kapital, rationalitet och social sammanhållning, av A. Boglind, K. 
Lindskoug och P. Månsson (1986) s. 149f. 
24 H. Marcuse: Den endimensionella människan (1968) s. 16. Jfr Lindskoug (1979) s. 141. 
25 Jfr J. Habermas: ”Teknik och vetenskap som ’Ideologi’”, Den rationella övertygelsen (1984) s. 63ff. 
Originaltexten finns i Technik und Wissenschaft als ’ideologie’ (1968). Habermas kritiserar i denna skrift Marcuse 
för att han dömer ut det målrationella handlandet. Jfr också K. Lindskoug (1979) s. 148ff. 



Vi menar snarare att det teknologiska samhällets handlingslogik präglas av att 
värderationaliteten på vissa områden av samhällslivet kommit att dominera över 
målrationaliteten, istället för omvänt. Som en Weberforskare uttryckt det: ”den 
västerländska människan har förvandlat sin gud till teknik och disciplin.”26 

Det är denna tankegång Weber ger uttryck åt då han påstår att den pliktuppfyllelse som 
tidigare var inordnad i ett större religiöst eller etiskt sammanhang inte längre motiveras, 
men att den likväl vägleder den moderna människan. I den värld som tömts på sin mening 
och avförtrollats spökar ”avdöda religiösa föreställningar” om plikt och yrkesansvar i våra 
liv.  De religiösa och moraliska egenvärdena har dock ersatts med framstegets, 
utvecklingens och expansionens egenvärden.27 Weber skriver: 
På det område där den nått högst, USA, tenderar strävan efter rikedom, sedan den befriats från 
sin religiösa och etiska innebörd, att kombineras med rent världsliga passioner, som inte sällan 
rent av ger den en karaktär av sport.28 
 
Genom att likna människans strävan efter teknisk och ekonomisk utveckling vid ”sport” 
illustrerar han hur dessa medel omvandlats till mål i det moderna samhället. Kerstin 
Lindskoug skriver om detta: ”När medlet självt blir ett mål, dvs när den ekonomiska och 
teknologiska utvecklingen blir oberoende av det överordnade goda målet, människans 
behovstillfredsställelse, leder detta till att hennes mänsklighet åsidosätts, vilket man skulle 
kunna uttrycka som att rationaliteten i djupare mening byts i sin motsats, 
irrationaliteten".29 

För den värderationella handlingstypen gäller att målet för handlandet visserligen är 
medvetet formulerat och handlandet konsekvent och planmässigt inriktat mot målet, men 
meningen med handlingen ligger inte i dess resultat utan i ett visst slags handling som 
sådan. ”Den handlar rent värderationellt”, förklarar Weber, ”som utan avseende på de 
förutsebara följderna handlar i överensstämmelse med sin övertygelse om vad plikt, heder, 
esteiska ideal, religiös kallelse, fromhet eller ’sakens’ vikt och betydelse synes bjuda 
honom.” Och Weber fortsätter: ”Enligt vår terminologi är alltid ett värderationellt 
handlande ett handlande enligt ’bud’ eller ’krav’, som enligt aktörens mening är riktade mot 
honom.”30 Vår tes är att det är just en sådan handlingslogik som utmärker vissa 
sociotekniska system. 

Vi vill hävda att vi här har en nyckel till beskrivningen av det strukturella 
teknokratifenomenet. Den aktörsteoretiska teknokratidefinitionen förutsätter att teknikern 
har makt att med sin specialistkompetens som grundval forma samhället i enlighet med 
sina intressen och preferenser. Den strukturteoretiska däremot, beskriver teknikern som 
innesluten i ett sociotekniskt system. Han tvingas att identifiera sig med systemet och – 
liksom Webers värderationelle agent – underkasta sig de krav som ställs på honom. 
Systemets utveckling, immunisering och fulländning, utvidgningen av dess domäner blir 
övergripande värden i de organisationer som frigjort sig från sina ursprungliga kulturella 

                                                   
26 E. Baumgarten: Max Weber, Werk und Person (1964) s. 459, cit. efter Lindskoug (1979). s. 121-22. Jfr J. Ellul, 
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uppdrag. Teknikern underställs de krav på effektivitet som följer av systemets inre 
dynamik. I det teknokratiska samhället har den tekniska utvecklingen blivit ett egenvärde 
som ideologins bärare obetingat ansluter sig till oavsett vilka konsekvenser denna 
utveckling får för samhället i stort, och i teknokratens medvetande återspeglas med Jürgen 
Habermas ord ”inte något moraliskt sammanhangs uppsplittring, utan bortträngandet av 
’moralen’ i egenskap av kategori för livsvillkoren i allmänhet.”31 Därmed har vi avsevärt 
avlägsnat oss från föreställningen att teknokrati är liktydigt med ingenjörsstyre. Teknokrati 
blir snarare en fråga om de sociotekniska systemens ”makt”. Dessa ger visserligen 
teknikerna en viss makt och möjlighet att realisera sina intressen, men denna makt är i hög 
grad bunden. Den kan endast utövas inom ramen för systemens logik.  

Mot bakgrund av de ovan förda resonemanget föreslår vi följande definition av 
teknokratibegreppet: 

Teknokrati råder på de områden av samhällslivet där medlen förvandlats till mål, där de 
sociotekniska systemens egendynamik tagit överhanden och blivit en bestämmande faktor, där 
den enskildes behov underordnas teknikens krav, där politiska frågor omvandlas till tekniska 
problem och där det tekniska framsteget blivit ett mål i sig, ett egenvärde. 
 

Teknokratisering som sociotekniska systems förstelning 
 

Många teknikteoretiker har hävdat att den moderna tekniken blivit en autonom kraft i 
samhällsutvecklingen. Det signifikativa för 1900-talets tekniska utveckling sägs vara att 
tekniken kommit att utgöra ett enhetligt system som på grund av sin inneboende dynamik 
gjort sig oberoende av människan. Så menar exempelvis Jacques Ellul att ”La Technique” 
blivit självförstärkande, universell och monistisk, ett integrerat system av delar och 
helheter där varje förändring med nödvändighet leder till nya förändringar. Politiken, 
ekonomin, administrationen och byråkratin är, enligt Ellul, delar av en teknik som 
människan inte kan styra. Herre och tjänare har bytt plats och tekniken bestämmer såväl 
politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden som sin egen kurs. 

Denna teknologiska determinism kan förefalla bestickande. Vi vill dock hävda att 
framväxten av teknokrati och autonoma drag i teknikutvecklingen är att betrakta som 
tendenser till förstelning inom sociotekniska system. Dessa tendenser är inte lagbundna 
och inte heller generella drag i välfärdsstaten, utan bör snarare uppfattas som fenomen som 
förekommer mer eller mindre utvecklade i vissa sociotekniska system. Förstelningen kan 
beskrivas som att ett sociotekniskt system får svårigheter att anpassa sig till omgivningens 
krav och behov, immuniseras mot yttre störningar och förlorar sin förmåga till flexibilitet. 
Inom systemet överbetonas formella regler och rutiner, som tilldelats ett egenvärde. Vad 
Robert Merton analyserat som ”inlärd oförmåga” eller ”professionell deformering” 
uppträder: Den professionella kompetens, de regler och metoder, som utvecklats i systemet 
i ett tidigare skede för att lösa vissa problem blir snarast en black om foten då nya problem 
uppstår.32 Trots energiska försök kan inte de nya problemen lösas med hjälp av de 

                                                   
31 J. Habermas: a.a. s. 93. 
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hävdvunna metoderna. Denna förstelningsprocess leder till tilltagande ineffektivitet och allt 
lägre utväxling av systemets problemlösningsförmåga. Systemet frigör sig också gradvis 
från sitt kulturella uppdrag. 

Ett exempel på ett sociotekniskt system som drabbats av teknokratisering, i denna 
betydelse, är det svenska bostadspolitiska komplexet. På bostadsområdet medförde det 
funktionalistiska programmet framväxten av institutioner för forskning, planering, kontroll 
och normgivning. Det politiska intresset för byggande, planering och förvaltning av 
bostäder resulterade i ett omfattande sociotekniskt system. En rad olika myndigheter och 
organisationer med inflytande över bostads- och boendeförhållanden etablerades. Dessa 
myndigheter och organisationer bildar tillsammans med privata och kooperativa bygg- och 
boendeintressen, expertorgan, företrädare för fackliga intressen och konsumentintressen 
ett synnerligen komplext sociotekniskt system inom bygg- och bostadssektorn. 

För att förklara förstelningsprocessen behöver vi en teori om framväxten av sociotekniska 
system.33 Vi skall här göra ett utkast till en sådan teori. Vår diskussion blir samtidigt en 
plädering för att den andra teknokratidefinition som utvecklades i föregående avsnitt är 
mer fruktbar än den som behandlades i uppsatsens första avsnitt.  

Utvecklingen av ett sociotekniskt system bör ses i ett historiskt dynamiskt perspektiv. Den 
idealtypiska modell vi presenterar nedan skall därför i första hand bygga på ny 
teknikteoretisk forskning om teknologiska paradigm och socialkonstruktivistiska teorier 
för studiet av tekniska system.34 Vår modell delar på grundval av dessa teorier in 
sociotekniska systems utveckling i fyra särskilda faser: formuleringsfas, etableringsfas, 
förstelningsfas, sönderfallsfas.35 

Formuleringsfasen  
Sociotekniska system växer fram som en följd av att stora sociala och politiska problem – 
som arbetslöshet, bostadsnöd, energikriser – ropar på praktiska lösningar. Först lanseras 
ett tekno-politiskt program som gör anspråk på att lösa problemet.  Programmet definierar 
det aktuella problemet som liggande inom dess räjong och föreslår problemlösningar som 
framstår som effektiva. Dess företrädare framträder som tidens ”hjältar” och på basis av de 
goda framtidsutsikter man erbjuder kan detta framträdande ske med en påfallande 
självsäkerhet. Gunnar och Alva Myrdal är med sina insatser på socialpolitikens område 
utmärkta exempel på sådana hjältar.  

Diskussionerna om programmets politiska mål, medel och värderingar är i 
formuleringsfasen relativt intensiv. Den är också grundläggande för möjligheten att 
realisera programmet. Förutsatt att maktkamperna, allianserna och förhandlingsspelen blir 
framgångsrika kan det nya programmet etableras även institutionellt och därmed ge dess 
aktörer tillgång till de viktiga arenorna. 
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Etableringsfasen  
I denna fas läggs det tekno-politiska programmet till grund för institutionaliseringen av ett 
sociotekniskt system. Konturerna av systemet börjar bli synliga. Förutsatt att det sker 
konstruktiva kopplingar kommer det sociotekniska systemet att erhålla legitimitet och kan 
utveckla praktiker för rationell problemlösning. Aktiviteterna inriktas på att utvidga 
verksamheten i de riktningar som är möjliga givet de tekniska utvecklingslinjer och 
politiska handlingslinjer som utgör kärnpunkterna i programmet. 
Problemlösningskapaciteten är i första hand bunden till de tekniskt och politiskt 
identifierade uppgifterna. På bostadsområdet gällde det från 1930-talets slut och en bit in 
på 1950-talet att åtgärda trångboddheten, att bygga funktionella lägenheter och att finna 
lösningar på stadsplaneringsområdet (grannskapsenheter).  

Det sociotekniska systemet konsolideras i takt med erövringen av institutionerna: 
utbildningen, tidskrifterna, kontrollorganen, administrationen etc. I detta expansiva skede 
är omgivningens tryck på systemet fortfarande avsevärt. Systemets krav på omgivningens 
anpassning till systemlogiken är ännu inte något framträdande drag. En viss grad av 
flexibilitet gör det möjligt att genom anpassprocedurer korrigera systemets aktiviteter. De 
underliggande principerna är dock utgångspunkten och en självklar begränsning för dess 
handlingsrepertoar. 

Förstelningsfasen  
I den tredje fasen är det sociotekniska systemet en del av den samhälleliga infrastrukturen. 
Det är institutionellt invuxet i statsapparaten och dess tilltagande egendynamik ställer allt 
större krav på omgivningen. Förstelningsfasen kännetecknas av stelbent och rigid 
tillämpning av ett tekniskt program utan hänsyn till de sociala krav som omgivningen 
ställer. Lösningarna, sättet att tänka, genomsyrar strukturen så pass att systemet som 
sådant egentligen blir osynligt för dess bärare. Lydnaden mot de tekniska och politiska 
reglerna framträder som ett självändamål. Mer eller mindre slaviskt följs de regler som 
systemet utkristalliserat – en ”teknokratiseringsprocess” inträder. Detta sker mer som ett 
internt logiskt tvång till följd av systemets framgångsrika utträngande av alternativa 
praktiker, än som ett medvetet ställningstagande. I den här fasen ”behöver” samhället 
systemet. Något annat än det existerande systemet framstår som otänkbart.  

För att illustrera resonemanget tar vi hjälp av Ingemar Nordin, som myntat uttrycket 
”paraprax” för att beteckna tilltron till bestämda tekniska lösningar. Vi vill hävda att hans 
begrepp kan ses som en beskrivning av aktörslogiken i mogna sociotekniska system, som är 
på väg att förstelnas:  
En person som arbetar med utvecklingen av någon av dessa tekniker (paraprax av typen 
datateknik, bilteknik, bioteknik, energiteknik etc., vår anm.) är i allmänhet full av entusiasm för 
den egna teknikens förmåga. Han är ofta inte bara en person som är allmänt positiv till teknik, 
utan han ser just sin typ av teknik som den allena saliggörande i de flesta sammanhang. Han 
anser att just den sortens teknik eller praxis som han förespråkar kan lösa nästan alla viktiga 
problem bara man ger den en chans. Om det finns flera personer som delar hans intresse och om 
tekniken är, eller börjar bli, etablerad inom samhället, så är han medlem av ett paraprax.För 



paraprax-medlemmen är parapraxet något av en religion. Hans primära uppgift är inte att rätt 
och slätt lösa praktiska problem med den enklaste tekniken, utan att lösa dem med hjälp av 
idéerna inom sitt eget paraprax. Han ser inte bara de flesta problem som tekniska, han ser dem 
som problem inom parapraxet. Han vill till varje pris sprida sin teknik och öka dess inflytande.36  
 

Parapraxets tillväxt på bekostnad av alternativa synsätt är ett viktigt drag i den 
teknokratiska förstelningen. Teknokraten uppfattar den sorts teknisk-politiska lösning som 
hans ”paraprax” pekar ut som den enda tänkbara lösningen på snart sagt varje problem. De 
tekniska lösningar som tidigare tillämpades på målrationella grunder – med hänsyn tagna 
till andra handlingsalternativ, värderingar och konsekvenser – blir självändamål. De 
legitimeras numera på värderationella grunder. För parapraxmedlemmen eller teknokraten 
framstår det som självklart att de tekniska lösningar och adminstrativa regler som hans 
paraprax förespråkar är bra, att de är goda och kanske också vackra, smarta eller eleganta. 
Han har för länge sedan upphört att göra målrationella bedömningar av sitt eget handlande, 
de tekniska lösningarna har blivit ett egenvärde och hans verksamhet karakteriseras av en 
omkastning av mål och medel.  

Då förstelningsfasen är den fas som är av störst intresse i vår framställning kan det vara på 
sin plats att vi dröjer vid några exempel. Vi hämtar dem i första hand från 
bostadsproduktionens och bostadspolitikens område. Funktionalismens förstelningsfas, 
som i stor utsträckning sammanfaller med det s.k. miljonprogrammet (1965-1974), kan 
beskrivas i termer av att tekniken blev ett värde i sig. Företagsekonomerna Dahlman och 
Gärdborn (1975) talar i sin analys av bostadspolitiken explicit om att medlen tenderade att 
förvandlas till mål och de beskriver detta som en process där den byråkratiska styrningen 
låstes fast i ”onda cirklar”. Bland annat använder de begreppet ”avskärmning” för att 
beteckna framväxten av distinkta skillnader mellan det styrande systemet och 
konsumenternas önskemål.37 För att exemplifiera resonemanget pekar författarna dels på 
normsamlingen ”God bostad” och dess byggnadstekniska regler, dels på 
”miljonprogrammet” som med sin kvantitativa inriktning kom att medföra de kvalitativa 
bostadsmålens undertryckande. ”Fixeringen vid antalet bostäder bidrog till att 
indikatorerna om att bostadsbehovet förändrats uppfattades först på ett mycket sent 
stadium av berörda myndigheter.”38  

Liknande beskrivande analyser av bostadsbyggandet visar att det uppstod en konflikt 
mellan producenternas respektive konsumenternas mål. Ofta framhålls att de 
bostadssociala målen kom i skymundan av kraven på sysselsättning och rationalisering av 
byggnadsindustrin.39 Produktionsanpassad projektering blev under 1960-talet ett 
övergripande slagord, och inom ramen för denna ideologi lät det byråkratiska systemet 
byggmetodiken bli styrande för bostadsbyggandet.40 

                                                   
36 I. Nordin Teknologins rationalitet (1988) s. 217-18. Jfr I. Nordin. Vad är teknik? Tema T Rapport 3, 1983, s. 35. 
37 C. Dahlman och I. Gärdborn: Utvecklingsproblem i Bygg-Sverige (1975) s. 182-209. 
38 Ibid. s. 187-201. 
39 Jfr E. Eriksson: ”Arkitekturens dolda värderingar”, Kultur och värderingsförändringar. Sekretariatet för 
framtidsstudier (1983) som dessutom påpekar att bostadsbyggandet under miljonprogrammet faktiskt tog en 
”krympande andel av de statliga resurserna i anspråk”. (s. 81). Hon menar även att ”rationaliseringskravet blev 
bostadspolitikens själva kärna”. 
40 K. Zetterberg: Bostadspolitik på förändrade villkor, KTH, Projekteringsmetodik, Rapport nr 6 (1978), N. Ahrbom: 
Arkitektur och samhälle (1983) s. 102 f, 139. 



Lennart Holm har påpekat att arkitekterna inom miljonprogrammets ram inte såg som sin 
uppgift att gestalta ”enstaka hus eller begränsade miljöer utan som formgivning av ett 
kontinuerligt produktionssystem och dess produkter.” Den starka tidspressen gjorde att 
arkitektarbetet koncentrerades till de större arkitektkontoren och dessa uppfattade sina 
uppdrag vara att anpassa arkitekturen till de system som var nödvändiga för 
produktionsprocessen.41 

Det finns här inte utrymme att mera ingående diskutera andra exempel av den typ som 
ovan beskrivits på bostadsområdet, men några korta illustrationer kan ge en antydan om 
förekomsten av en liknande problembild i andra sektorer av den offentliga apparaten. 

Forskningen om det svenska energisystemet har vältaligt skildrat svårigheterna att styra 
och kontrollera utvecklingen av sociotekniska system. Boken Att ändra riktning samt 
studierna av energiforskningsprogrammet har fäst uppmärksamheten vid de stora 
programmens svagheter.42 Wittrock och Lindström konstaterar i sin utvärdering att den 
planeringsmodell som de stora programmen bygger på – den s.k. radikala rationalismen – 
riskerar ”att låta faktisk samordning och planering ersättas av ’rituellt’ präglade rutiner där 
rationaliteten endast blir ett sken”.43 

Bo Lindensjö erbjuder ett exempel från det svenska skolsystemet. I en uppsats om svensk 
socialdemokratisk skolpolitik har han lämnat ett analysbidrag som leder fram till en 
beskrivning av fyra distinkta faser i partiets skolpolitik. Lindensjös analys överensstämmer 
på flera väsentliga punkter med vår ovan presenterade idealtypiska modell. Från de små 
stegens försiktiga politiska strategi på 1930-talet övergick skolpolitiken efter kriget till den 
politiska konsensualismens strategi, vilken i stor utsträckning byggde på att konstruktivt 
använda forskningsverksamhet som verksamma medel i det politiska arbetet. Nästa period 
betecknar Lindesjö som ”teknokratisk”: 
Politisk enighet och tron på vetenskapliga beslutsunderlag gjorde det naturligt att 
”professionalisera” planeringsarbetet och reducera det politiska inflytandet. 
Centralförvaltningen fick ansvar även för den långsiktiga planeringen av skolan och stärkte sin 
ställning ytterligare det kom, som vi sett, bl a till uttryck i att effektivitetskrav på utbildningen 
gavs rangen av övergripande mål för skolväsendet. Det visade sig också läroplansarbetet efter 
grundskolereformens genomförande i ambitionen att uttrycka såväl målen för läroplanen som 
värderingar av elevprestationer i beteendevetenskapliga termer.44 
 
Perioden därefter benämns ”målstyrning” och utmärks av ett antal grundläggande 
osäkerheter vilket resulterat i en defensiv styrningsstrategi med inslag av decentralisering 
och avreglering. 

Ytterligare ett exempel på ett sociotekniskt system som drabbats av teknokratisering är det 
moderna sjukvårdssystemet. Kritiker som Ivan Illich och Per Christian Jersild har beskrivit 
hur den moderna sjukvården utvecklats till en storskalig industri, vars utveckling bestäms 
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av interna teknologiska, vetenskapliga och ekonomiska kriterier.45 Man har byggt 
sorteringsverk där patienterna sorteras efter behov och repareras. Det är självklart inte 
patienternas behov som gjort att sjukvården organiserats på detta sätt. Snarare är det 
producenterna av medicinsk teknologi, läkemedelsfirmorna, den medicinska byråkratin och 
läkarkåren som drivit utvecklingen i denna riktning. Det är sitt eget bästa och systemets 
expansion, inte patienternas behov, man haft för ögonen. Jersild skildrar hur stora delar av 
vården präglas av förbehållslös teknikdyrkan och hur utvecklingen av medicinsk teknologi, 
nya tekniska kompetenser och metoder, blivit viktigare än omsorgen om patienterna. 
Omsättning, produktivitet, maskin- och arbetskraftsutnyttjande har ersatt omsorg och 
omvårdnad som honnörsord i det sjukvårdssystem han berättar om. 

Exemplen från bostadsplaneringen och bostadsproduktionen – och möjligen också de andra 
exemplen – styrker vår teknokratites. Företrädarna för ett tekniskt program i den 
inledande fasen är tvingade att definiera sitt program i nära anslutning till de sociala och 
politiska problem som är för handen. ”Hjältarnas” uppgift är att rätt beskriva dessa problem 
och att föreslå hur de skall kunna lösas. Experterna formar detta program och anpassar det 
till omgivningens krav. Men när ett tekniskt program vuxit sig tillräckligt starkt, när det 
erövrat de politiska organen, ökar risken att programmet och dess företrädare uppfattar 
tekniken och reglerna i sig som det viktigaste och därmed kan de politiska målen komma att 
underordnas de medel som finns tillgängliga. Formuleringsfasens hjältar har vid det laget 
lämnat den aktiva verksamheten och sysselsätter sig med att summera sina liv och in 

satser – ofta i självförsvar och med ett avståndstagande från ”avvikelserna”. Gunnar 
Myrdals memoarbok Hur styrs landet? (1982) är ett talande uttryck för detta. Låt oss dock 
återigen understryka att vårt teoretiska perspektiv inte betraktar de teknokratiska 
mekanismerna som lagbundna. Efterkrigshistorien visar att de förekommer i många av de 
stora svenska sociotekniska systemen, men mönstret är sannolikt inte generellt. Ett 
sociotekniskt system behöver inte genomgå alla de faser vi idealtypiskt skisserat. 

Sönderfallsfasen  
Den tredje fasens institutionaliserade och självgående sociotekniska system leder på grund 
av den statiska tillämpningen av principerna till ett ökat antal anomalier, tekniska och 
politiska missgrepp. På grund av sina kontrafinala effekter råkar systemet i allvarlig kris. I 
den avslutande fjärde fasen uppmärksammas dessa ”systemfel” av kritikerna. Väsentliga 
delar av maktstrukturen bryts långsamt sönder. Debatten, kritiken och alternativen börjar 
formuleras och utmanar det utlevda systemet. En grundläggande osäkerhet börjar 
dominera problemfältet. Något måste göras. De nya alternativen formges, formeras, 
formuleras och formaliseras. Uppgiften blir att reformera det sociotekniska systemet 
genom dekonstruktion, omorganisation, formulerandet av nya politiska och tekniska regler 
mm. Reformeringen blir självfallet mer eller mindre genomgripande beroende på hur den 
nya politiska debatten om mål, värderingar, konsekvenser och medel utvecklas. 
Demonteringen av det funktionalistiska ”parapraxet” förefaller i Sverige ha skett under 
relativt stillsamma former. 

                                                   
45 I. Illich: Den farliga sjukvården (1975) och Den omänskliga sjukvården (1977). P. C. Jersild: Babels hus (1978).  
Jersild har om sin sjukhusroman Babels hus sagt att han med den velat skildra hur en enskild människa förhåller sig 
till ett stort teknokratiskt system. Se J. Anshelm: Förnuftets brytpunkt (1990) s. 222. 



Om hanteringen av teknokratiproblemet 
Vi har här förelagt oss uppgiften att formulera teknokratiproblemet i det högteknologiska 
samhället på ett sätt som avviker något från vad som är gängse. Vi har karakteriserat 
teknokrati som ett fenomen som uppträder i sociotekniska systems förstelningsfas. Denna 
förståelse av vad teknokrati är får konsekvenser för hur diskussionen om problemets 
lösning skall föras. Vi kan inte fördjupa oss i denna diskussion inom ramen för föreliggande 
uppsats, men vill ändå, avslutningsvis, kortfattat beröra den. En sådan diskussion tar 
förslagsvis fasta på två viktiga punkter: 1) storskalighetens problem och 2) det politiska 
samtalets utveckling. 

Skalproblemet 
Den första punkten har att göra med kunskapens gränser. Hur informerat handlandet än må 
vara finns det med nödvändighet alltid osäkerhet kring ett sociotekniskt systems effekter. 
Rationellt handlande är inte bara en fråga om goda mål och adekvata medel. I bedömningen 
bör även – som vi sett i Webers definition ovan – finnas ett intresse för såväl avsiktliga som 
oavsiktliga konsekvenser. Problemet är att ju större sociotekniska system man bygger, 
desto svårare blir det att överblicka och förutse de effekter som systemet åstadkommer. 
Risken att ett sociotekniskt system teknokratiseras på det sätt som ovan skisserats ökar då 
systemet expanderar. Ett målrationellt beaktande av konsekvenser och andra 
handlingsalternativ blir allt svårare. Dessutom ökar faran för att systemet kommer att 
betraktas som ett värde i sig och att dess interna krav blir styrande. För att exemplifiera 
detta vänder vi oss till bostadssektorn.  

I funktionalismens första faser var överblickbarheten av allt att döma inte något större 
problem. Det sociotekniska systemets skala var måttlig fram till och med 1950-talet. Detta 
återspeglades också i arkitekturen, både vad gäller höjden på husen och bostadsområdenas 
storlek. Den tidens bostadsforskning gav också relativt god information om brukarnas 
värdering av programmets effekter. Vad som händer under 1960-talet är att 
storskaligheten tar överhanden, bostadsbyggandet teknokratiseras och 
produktionsmetodiken blir styrande. Den kvantitativa inriktningen på miljonprogrammet 
kom att medföra att de kvalitativa målen sattes på undantag. 

Ett sätt att motverka de svårigheter att överblicka och kontrollera förutsebara och 
oförutsebara konsekvenser av de stora systemen är den typ av social ingenjörskonst som 
Karl Popper förespråkat, dvs stegvisa reformer. Popper formulerade en idealmodell som 
innebar att politisk problemlösning borde bestå av små och stegvisa förändringar, där det 
hela tiden var möjligt att revidera och omformulera såväl mål som medel, i första hand i 
relation till de erfarenheter man gjorde av politiska programs konsekvenser. Enligt Popper 
är det endast reformer i överblickbara små steg som är möjliga att utvärdera. Och inte 
mindre viktigt: Så länge man i ett samhälle använder denna arbetsmetod är det möjligt att 
hålla kanalerna öppna för ett politiskt samtal som kritiskt diskuterar dessa reformers mål 
och innehåll. Upptäcker man oförutsedda konsekvenser är det lättare att modifiera 
programmet.46 Poppers sociala ingenjörskonst överensstämmer således i allt väsentligt 
med den handlingsmodell Weber benämnde målrationell. Poppers tänkande grundas i en 
kritisk rationalism. Han är vaksam på svårigheterna att erhålla säker kunskap, och ställer 
                                                   
46 K. Popper: Det öppna samhället och dess fiender, Del 1 (1980, eng. orig. 1945) s. 163 ff. 



sig därför tveksam till möjligheterna att finna lösningar, som en gång för alla undanröjer 
problemet ifråga. Återkoppling från de berörda och politiskt inflytande på alla nivåer blir 
därför ett grundläggande krav. Då stegvis social ingenjörskonst tillämpats i uppbyggandet 
av välfärdsstater har emellertid en sådan kritisk rationalism inte alltid beaktats. Politiker 
som Gunnar och Alva Myrdal har förutsatt att sociala och politiska problem kan lösas med 
hjälp av vetenskaplig och objektiv kunskap de har antagit att det finns en i stort sett 
konfliktfri lösning av varje problem. Därigenom har de avsevärt närmat sig den position 
som de klassiska teknokratiförespråkarna intog. En social ingenjörskonst som inte vilar på 
kritisk rationalism och tar hänsyn till kunskapens gränser kan således, som i makarna 
Myrdals fall, leda tillbaka in i teknokratin. Deras ståndpunkt kan jämföras med Gustav 
Möllers. Medan makarna Myrdal förordade ett starkt ökat expertstyre inom socialpolitiken 
framhöll Möller nyttan av att bygga vidare på det lekmannainflytande och de 
självstyrelseformer som fanns inom sjuk- och arbetslöshetskassorna. 
Välfärdsinstitutionerna borde, enligt Möller, konstrueras så att de gav lekmännen insyn och 
kontroll över verksamheten. Därmed skulle en återkopplingsmekanism för kontinuerlig 
utvärdering av reformverksamheten erhållas. Detta fick också konsekvenser när det gällde 
hur administrationen skulle utformas. På olika områden förespråkade Möller administrativ 
enkelhet och lätt överskådliga konstruktioner.47 

Men balansgången mellan expertens mer eller mindre radikala förslag och kravet på 
demokratisk överblick och återkoppling är svår. I 1930-talets samhällskris var det av allt att 
döma nödvändigt att konstruera relativt omfattande tekno-politiska program för att 
hantera de systemfel som de gamla modellerna lämnade efter sig. Vidare är det troligt att 
det just är de små och stegvisa besluten som skapar den komplicerade systemlogik som 
utmärker de sociotekniska systemens förstelningsfas. Möjligheterna att överblicka 
konsekvenserna ens av små förändringar inom system förefaller begränsade på grund av 
systemiseringens karaktär av interdependens – alla delar i systemet påverkar varandra. 
Dilemmat har uppmärksammats och presenteras ofta som "de små beslutens tyranni" eller 
"de små teknologiernas tyranni".48 

Vi står idag mitt uppe i en ekologisk kris, som i mycket påminner om mellankrigstidens 
ekonomiska kris. Det är troligt att denna kris inte kan hanteras uteslutande med styckevis 
social ingenjörskonst av Poppers kunskapskritiska slag. Förslag om ingrepp av olika typ 
måste sannolikt vila på föreställningar om relativt säker kunskap om vad det ekologiska 
systemet tål och inte tål. På basis av dessa premisser kan sedan nya tekno-politiska 
program formuleras för att hantera de identifierade problemen. Det står klart att dessa 
program kommer att ha en radikal karaktär. Huruvida det blir möjligt att utveckla nya 
genomskinliga sociotekniska system som tillåter lekmannainflytande, överblickbarhet och 
demokratisk kontroll är idag en viktig och öppen politisk fråga. Här finns uppenbara risker 
att nya teknokratiska tendenser av både aktörs- och strukturtyp skapar en tvångströja både 
för medborgarna och deras representanter. En förutsättning för att det ska vara möjligt att 
undvika att bygga in sig i den teknokratiska fällan är att den tekniska utvecklingen och dess 
konsekvenser ställs i det politiska samtalets fokus.  

                                                   
47 R. Lindquist skriver om makarna Myrdal contra Möller i uppsatsen "Den svenska välfärdsstatens utveckling - 
några huvuddrag", Välfärdsstat och lönearbete (Red.) B. Furåker, (1989) s. 30ff. 
48 Se T. Hägerstrands uppsats "Globalt och lokalt", Svensk geografisk årsbok (1989) s. 13. 



Teknikpolitiken 
Den andra huvudpunkten i vår diskussion om teknokratiproblemets hantering rör den 
politiska debatten om mål och värderingar. Risken för teknokratisering ökar då det 
teknikpolitiska samtalet är outvecklat eller då tekniken uppfattas som stående över de 
politiska och ideologiska kontroverserna.  

Vi använder återigen bostadsproduktionen för att exemplifiera vårt resonemang, men vågar 
påstå att mönstret är generellt. 1930- och 40-talets bostadsbyggande sattes in i ett 
medvetet socialpolitiskt sammanhang. Befolkningsfrågan kom exempelvis att få avgörande 
betydelse. Men 1950-talet kom att präglas av en allt större allmän tilltro till teknikens 
välsignelser och den politiska debatten om hur målsättningarna skulle formuleras blev allt 
svagare.49 Den tekniska utvecklingen sågs allt oftare som en obönhörlig process om vilken 
man bara kunde hoppas att den skulle leda till goda konsekvenser. Politikernas uppgift 
reducerades till att underlätta den tekniska utvecklingen och det medförde att arkitekturen 
anpassades till de system som var nödvändiga för det storskaliga byggandet. Den 
utvärderande forskningen hade små möjligheter att inom de tidsramar som gällde peka på 
de sociala problem som blev den omedelbara följden. Karakteristiska är de exempel som 
visar att politikerna själva uppfattade sina möjligheter att styra systemet som ytterligt 
begränsade. Tekniska nödvändigheter fick gå före deltagardemokratiska krav. Om ett 
avgörande skede i cityplaneringen i Stockholm skriver exempelvis politikern Yngve 
Larsson: ”Kedjade i varandra i en nästan magisk kausalitet skred ingreppen obönhörligen 
vidare, evakueringar, rivningar, nybyggen...”.50 Om den tekniska utvecklingen uppfattas på 
detta sätt finns det inget motvärn mot teknokratiseringen.  
 
Det gamla Europa kan endast finna en ny identitet om det mot denna rundgång av ekonomisk 
tillväxt, kapprustning och ”gamla värden” håller upp visionen om frigörelse från de 
självpålagda systemtvången, om det gör slut på villfarelsen att det modernas normativa halt, 
upplagrad i de rationaliserade livsvärldarna, endast kan frigöras i allt komplexare system.51 

                                                   
49 Ulf Sandström: ”Pedagogik för ett teknologiskt samhälle”, Utbildningshistoria (1989). 
50 Y. Larsson: Mitt liv i stadshuset II (1977) s. 639. 
51 J. Habermas: ”Det modernas normativa halt”, Postmoderna tider? (Red.) M. Löfgren och A. Molander (1986) s 
231. 
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URunderrubrik 
Rubrik 
a diskussionen av teknologiska paradigm och social konstruktion av teknik 
a diskussionen av  
teknologiska paradigm och social konstruktion av teknik     
  förhållande mellan individer och strukturer, med en formulering hämtad frånmhällsteoretiker 
som Bell, Touralternativhålla Winners frågor i minnet ochpå ett nytt sätt dels förklarar de tidigare 
misslyckandenadels leder fram till nya ösningar, vilka 
missvisander i första hand 
 


