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Aaron Wildavsky Peter Bjerre Mortensen Hent PDF Aaron Wildavsky (1930-1993) var en af de mest
betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Over en periode på knap 40 år var han

(med)forfatter til mere end 30 bøger og 200 artikler, essays og bogkapitler. Mest kendt er formodentlig
Wildavskys banebrydende analyser af offentlig budgetlægning fra begyndelsen af 1960 erne, som endnu i dag
udgør den standard, som nye studier af budgetlægning vurderes op imod. Wildavsky leverede imidlertid også

markante og varige bidrag indenfor en lang række andre politologiske emner såsom
implementeringsforskning, policy-analyse, politisk kulturteori, miljø- og sundhedspolitik, præsidentvalg og
risikoanalyse. Den røde tråd i Wildavskys forskning er en grundlæggende kritik af forestillingen om, at

politik og budgetlægning handler om at finde og gennemføre optimale løsninger på givne problemer. Selv
hvis en sådan løsning skulle eksistere, er det tvivlsomt om beslutningstagerne kan identificere den og næsten
udelukket, at de skulle kunne enes om den. Først når forestillingen om optimalitet forlades, kan man forstå

politiske beslutninger. Og træffe de rigtige valg.
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