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Expertis – källa eller fälla för legitimitet?

Det finns i princip inget svenskt bibliotek i vilket det inte finns hyllmeter med SOU:s 
publikationer. Dessa utredningar läggs fram av tillfälligt tillsatta kommittéer som på 
regeringens uppdrag ska utreda en specifik frågeställning av samhälleligt intresse och 
lägga fram förslag till politiska reformer. Enligt Nationalencyklopedin, ”har Sverige 
genom kommittéerna ett förnämligt offentligt underlag för statsmakternas beslut.“ 
(Nationalencyklopedin 2007) SOU utgör en viktig beståndsdel av den svenska poli-
tiska kulturen och vägen till beslutsfattandet. Däremot är kommittéutredningar som 
fenomen inte unika för Sverige. Andra länders regeringar tillsätter också utrednings- 
eller expertgrupper för att kunna stödja sina politiska beslut på expertutlåtanden. Idén 
bakom denna strategi är slående enkel: Regeringen tillsätter kommittéerna som består 
av experter i området. Experter garanterar kunskap, vilken i sin tur säkerställer legi-
timitet för processen av policy making och beslutsfattarnas handlingar. I min fram-
ställning vill jag problematisera denna tills synes enkla ekvation genom att diskutera 
huruvida expertgruppernas arbete och användningen av expertis kan säkerställa eller 
försvaga legitimiteten för regeringars handlande.

Legitimitet och expertis
Legitimiteten i statens och regeringars handlande har en given plats inom samhälls-
vetenskaplig teori. Enligt Jürgen Habermas karakteriseras senkapitalismen av ett allt 
starkare och mera omfattande agerande från statens sida, vilket „creates an increasing 
need for legitimation“ (Habermas 1976: 36). I detta sammanhang diskuterades bl.a. 
de övermåttliga krav som ställs på den moderna statens agerande (Rose 1980) och sta-
tens bristande styrningskapacitet (directive capacity, Mayntz 1975).

Med detta är däremot inte sagt att legitimitetsproblem också måste orsaka problem 
i den politiska beslutsprocessen. Renate Mayntz påpekar att de flesta ignorerar skill-
naden ”between the political system’s need for consensus (support, mass loyalty) and 
its need for legitimacy“ (Mayntz 1975: 264). Enligt henne är skillnaden mellan dessa 
begrepp viktig och inte bara på semantisk nivå. Hon argumenterar: „If legitimacy is 
but one factor of support, and if not legitimacy in particular but support in general, 
no matter what its motive, is the decisive limit for policy making, other factors pro-
ducing mass loyalty could make up for weakening of the legitimating belief“ (Mayntz 
1975: 264). 

Mayntz invänder att „there is the general advantage of legitimacy over other mo-
tives for compliance, that is, its stabilizing effect; this was observed already by Max 
Weber and later emphasised indirectly by Talcott Parsons in the argument about the 
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system stabilizing effect of normative consensus“ (Mayntz 1975: 265). Hon argumen-
terar att legitimitet kan ha en starkare inverkan än andra medel som genererar sam-
tycke (compliance). Icke desto mindre understryker hon möjligheten att kunna ersätta 
legitimitet med något annat. Den avgörande frågan lyder således inte huruvida det 
finns legitimitetsproblem, utan om en stat eller regering är kapabel att ersätta legitimi-
tet med något annat och i vilken mån detta kan skapa samma omfång av samtycke.

Renate Mayntz idéer har fått en pregnantare utformning i Hans N. Weilers be-
grepp kompensatorisk legitimitet (compensatory legitimation, Weiler 1990, 1983). Syf-
tet med detta begrepp är att kunna „describe and understand policy as one of the 
state’s responses to it’s ‚legitimation crisis’“ (Weiler 1990: 17). Enligt honom stöter 
stora politiska reformprojekt på samma dilemma som identifierats för den kapitalis-
tiska staten som helhet: „reform policies with their associated rhetoric tend to generate 
expectations which, given the highly limited capacity of the capitalist state for accom-
plishing genuine change, they prove unable to meet“ (Weiler 1990: 17). Enligt Weiler 
kan reformer som sådana redan innehålla legitimerande potential (Weiler 1990: 20), 
men det finns tre specifika policystrategier som kan vara värda närmare betraktelse:
1) Åkallande av lagstiftning. Strategin riktar sig mot en mera omfattande lagstiftning 

och får som resultat en ökade användning av lagar och regler. På längre sikt inklu-
derar detta också en större inblandning av juridiska instanser i politiken.

2) Användning av expertis. Strategin siktar på en större referens till kunskap och 
forskning samt inblandningen av sakkunniga i processen att utveckla policies och 
reformkoncept.

3) Direkt deltagande. Strategin innebär att staten tolererar eller t.o.m. bjuder in till 
ökat deltagande i former av direkt demokrati. (Weiler 1983: 37ff., 1990: 20ff.)

Jag vill lyfta fram strategin om användning av expertis i min framställning genom att 
diskuterar dess potential till kompensatorisk legitimitet samt risken att politiska refor-
mer och strategier utvecklas i experternas slutna rum.

Var finns expertis?
Innan expertisens potential för kompensatorisk legitimitet kan diskuteras bör det 
klargöras vilka organisationer kan fungera som möjliga källor för expertis. Jag argu-
menterar att expertisens legitimerande effekt härrör från faktumet att den genererades 
utanför det politiska systemet eller åtminstone utanför den nivån av politiskt besluts-
fattande där expertisen efterfrågas. Med andra ord så ligger expertisens legitimerande 
potential i faktumet att den antas inneha ett annorlunda perspektiv vilket baseras på 
kunskap och värderingar som är förankrade utanför det politiska systemet.

Som möjliga källor för expertis finns alltså organisationer som möjliggör kommu-
nikationen mellan olika politiska nivåer å ena sidan – i det federala Tyskland finns 
t.ex. samarbetsorgan mellan regeringarna på delstats- och på nationell nivå – och or-
ganisationer som förmedlar mellan ett givet delsystem i samhället och det politiska 
systemet å andra sidan. I den senare gruppen kan man i sin tur skilja mellan perma-



nent arbetande organisationer, som t.ex. Högskoleverket, och speciell tillsatta utred-
ningsgrupper.

Min uppmärksamhet riktas mot expertutredningar som arbetar temporärt och för-
medlar mellan det politiska systemet och ett annat subsystem. För själva diskussionen 
och för exemplifiering jämför jag två reformutredningar som tillsattes under 1990-ta-
let för att reformera högskolesystemet i Sverige i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. 
Det handlar om 1995 års utredning inför Tham-reformen i Sverige och om 1999 års 
expertgrupp i Nordrhein-Westfalen som tillsattes inför reformen av delstatens hög-
skolesystem.

Utredning och expertis
Varje utredning börjar med tillsättningen av själva utredningsgruppen – en process 
som i princip definierar vad som är giltig kunskap samt vem som räknas som expert. 
Att det först och främst var akademiker som satt i expertgrupperna för båda ovan 
nämnda utredningar är kanske inte överraskande, eftersom en reform av högskolesys-
temet påverkar ju akademikernas arbetssituation. Men studenter, doktorander, biblio-
tekarier eller teknisk personal kan vara lika berörda av reformerna, ändå är de inte in-
kluderade. Förklaringen ligger i faktumet att begreppet ”expertis” omfattar bara vissa 
former av kunskap och kompetens. I det här fallet är det speciella former av kompe-
tens som intygas och ackrediteras av högskolesystemet själv.

Till en utredning hör ett direktiv om utredningens syfte och ramen för arbetet. En 
jämförelse mellan båda ovan nämnda utredningar visar att det svenska direktivet är 
konkretare i sin problemformulering. Utredningen ska föreslå ”åtgärder som främ-
jar kvinno- och jämställdhetsforskningen” och ”ge förslag angående stöd till fors-
kare av underrepresenterat kön” (SOU 1995: 389). Direktiven hänvisar till gällande 
lagstiftning, tidigare tillsatta arbetsgrupper samt till den då kommande propositio-
nen om jämställdhet mellan könen i utbildningsområdet. Den senare påpekade både 
horisontal som vertikal könssegregering som problematiska bl.a. med hänvisningar 
till demokratiska rättigheter och tillvaratagandet av olika erfarenheter och kunskap 
(Sveriges Riksdag 1994/95). Reformen i Nordrhein-Westfalen syftade på en omfat-
tande reform av hela högskolesystemets struktur, vilket innebär en mer omfattande 
och komplexare frågeställning. Men just målet med reformen förblir vagt i direktiven. 
”Globala ekonomiska och sociala förändringar” (Landtag Nordrhein-Westfalen 1999: 
8913A) framförs som faktorer för utbildningssystemets utveckling. Dessa kräver hög-
skolor med egen ”profil” och mera autonomi i finansiella frågor och i styrningen 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 1999: 8910ff.). Innehållet i dessa stora begrepp kon-
kretiseras däremot aldrig, varken i själva direktivet eller genom hänvisning till andra 
dokument. De enda tydliga riktlinjerna var att delstatens högskolor ska kunna fortbe-
stå i framtiden och att 1.000 arbetsplatser skulle avvecklas (Landtag Nordrhein-West-
falen 1999: 8911, 8912B).

Direktivens otydlighet definierar expertgruppernas tolkningsutrymme, förslagens 
rimlighet och på så sätt också expertisens potential för kompensatorisk legitimitet. 
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När det saknas tydliga mål från politikens sida kommer experterna definiera syfte 
och mål utifrån deras värderingar och föreställningar om rimlighet. Häri ligger det 
möjliga problemet: Politikens uppgift är att understödja människors samlevnad samt 
att organisera fördelning och omfördelning av materiella tillgångar och livschanser. 
Att rekrytera experter från andra subsystem än det politiska och inte definiera deras 
arbetsuppgifter med tanke på vilka struktur- och fördelningsprinciper som ska vara 
vägledande innebär att just dessa aspekter faller bort under utredningsskeendet. Där-
med växer bl.a. bristen i statens styrningskapacitet.

Tydligheten i direktiven är ingen tillfällighet utan hänger ihop med institutionella 
strukturer. SOU har en lång tradition inom svensk politik, däremot är utredningar i 
form av expertgrupper ett förhållandevis nytt och oreglerat företeelse inom tysk po-
litik. Frågan om kompetensen vid utredningstillsättningen besvaras således olika. I 
Sverige är det odiskutabelt att det är ansvarige departementschefen som tillsätter ut-
redningen. I brist på motsvarande rutiner i Tyskland tillsatte t.ex. förbundskanslern 
Gerhard Schröder 2002 en utredning om arbetsmarknadspolitiken utan inblandning 
av arbetsdepartementet.1

Förutom kompetensfrågan vill jag dessutom framhäva transparens och kontinuitet 
som avgörande element för expertisstrategins potential att kompensera för legitimi-
tetsproblem. Transparens säkerställs inte bara genom direktiven som definierar vem 
som ska utreda vad och med vilket syfte. Publiceringen av själva utredningen är en 
minst lika viktig faktor. Det är just tillgängligheten och den enskilde medborgarens 
möjlighet att följa processen som genererar samtycke. Den svenska utredningen pu-
blicerades inom SOU serien (SOU 1995), sedan dess ingår den i det svenska biblio-
teksbeståndet. Slutrapporten av expertgruppen i Nordrhein-Westfalen publicerades 
2001 (Expertenrat 2001) och var tillgänglig på nätet, men togs definitivt bort från 
delstatsregeringens hemsida efter regeringsskiftet år 2005. Den svenska publikations-
rutinen säkerställer inte bara att medborgarna kan följa utredningsprocessen från di-
rektiv till slutresultat utan säkerställer också kontinuitet i både experternas arbete och 
inom politikutvecklingen. Den kontinuerliga publikationen gör det möjligt att refe-
rera till tidigare utredningar, vilket även breddar kunskapsunderlaget för experterna 
men påminner också de politiska beslutsfattarna om tidigare uppsatta mål och argu-
mentation.

Under förutsättningen att transparens och kontinuitet i publiceringen säkerställs 
blir användningen av expertis mera än en strategi som lämpligen används vid enstaka 
tillfällen. Användningen av expertis inom ett specifikt område, blir då istället till en 
process av kontinuerlig kunskapsutveckling som är oberoende av den aktuella expert-
gruppens eller regeringens konkreta sammansättning. Enligt min uppfattning krävs 

1 Gerhard Schröder missade inte att tillsätta sin gamle vän Peter Hartz som huvudutredare. 
Hartz själv hade uttryckt ambitionen att utredningen skulle åstadkomma ”arbetsmarkandens 
bibel”. Reformerna som baserades på utredningens förslag blev sedan uppkallade efter honom 
som ”Hartz-reformerna”. Numera letas det däremot efter ett nytt namn för reformerna, efter 
det har kommit fram att Hartz under sin tid som manager på Volkswagen mutade fackliga re-
presentanter, verkar det gamla namnet bara ”skamligt”.



dessa förutsättningar för att expertisen överhuvudtaget ska kunna utgöra en kompen-
sation för legitimitet.

Slutkommentar
I ett jämförande perspektiv blir det tydligt att SOU är mera än ett svensk särdrag. 
Den är också del av en process i vilken politiska aktörer i högre grad använder sig av 
olika strategier för att kunna handskas med statens legitimitetskris. Användningen av 
expertis kan vara en strategi för staten att kompensera för legitimitetsproblem. I min 
diskussion har jag visat att strategins kompensationspotential är beroende av hur väl 
den är inbäddad i rutiner och institutionella strukturer. Båda är viktiga för att kunna 
säkerställa transparens och kontinuitet av expertisen och i politiken. Centralt i dis-
kussionen är begreppet kompensatorisk legitimitet som i mina ögon är värd större 
samhällsvetenskaplig uppmärksamhet samt vidare empiriska studier. På det teoretiska 
planet bidrar konceptet till diskussionen om legitimitetskrisen, men också om expert-
systemens betydelse (Giddens 1990) i samhället. På det politiska planet kan diskus-
sionen bilda en motvikt till en process i vilken politiska beslut och samhällets utveck-
ling allt mer avgörs i experternas slutna rum.
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