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Abstract: (Svenska) 
Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att 

informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning 

består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta 

utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på 

utredningen allt eftersom den skrivs. Denna struktur är väldigt anpasslig, fler eller färre 

personer kan vara tillsatta i vilken som helst av rollerna. Vilka som tillsätts var bestäms utifrån 

vilka Regeringskansliet och utredaren anser passar bäst. 

I dagsläget ligger fokus för de flesta utredningar på de juridiska aspekterna och lösningarna 

relaterade till en fråga. Större delen av utredare, sekreterare och experter kommer från någon 

form av juridisk bakgrund och använder de metoder de är vana vid inom den disciplinen. Detta 

har resulterat i att visa perspektiv lämnas obrukade vilket i sin tur leder till att en död vinkel 

uppstår för regeringen. Det bästa sättet att eliminera denna vinkel är att vidga verksamhetens 

fokus bort från det rent juridiska och inkludera andra perspektiv. 

Etnografiska metoder används som oftast av antropologer då det ger en bättre insyn i en 

kultur och/eller en grupp. En av de stora styrkorna med statliga utredningar är att de ger den 

offentliga sektorn större möjlighet att förstå och hantera problem. Att kombinera den redan 

befintliga djupdykningskapaciteten med etnografins vidare möjligheter för insyn i 

gruppdynamiker och kulturella resonemang skulle därför vara till stor nytta för statliga 

utredningar i Sverige. 

Som det ser ut i dag så behöver statliga utredningar förhålla sig till landets invånare utefter 

den särskilda utredarens egen förmåga. Ofta står denna utredare utan direkt erfarenhet av 

metoder som är anpassade till detta. Att introducera antropologer och etnografi i statens 

offentliga utredningar skulle åtgärda detta på en gång och ge regeringen bättre verktyg för att 

agera i relation till sin befolkning. Etnografi är för undersökning vad glasögon är för mig, jag 

kan fortfarande se utan dem, men med dem blir allt mycket tydligare. 

Nyckelord: SOU, Etnografi, Antropologi, Juridik, Statsvetenskap, Utredning, Offentligt. 
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Abstract (English) 

”Statens offentliga utredningar” (directly translated as “the state’s public investigations”.), are 

an important government tool to inform the Riksdag and the government about situations that 

require their attention. An investigation usually consists of a special investigator or committee, 

and a secretariat, to facilitate the investigator’s work, and an expert group to contribute expertise 

by responding to the investigation as it is written. This structure is very customizable, more or 

fewer people can be added in any of the roles. Which ones are added to each is determined on 

the basis of which the Government Offices and the investigator consider best. 

At present, most investigations focus on the legal aspects and solutions related to a question. 

The majority of investigators, secretaries and experts come from some form of legal background 

and use the methods they are used to in that discipline. This has resulted in some perspectives 

being left unused, which in turn leads to a dead angle for the government. The best way to 

eliminate this angle is to widen the focus of the business away from the purely legal and include 

other perspectives. 

Ethnographic methods are most often used by anthropologists as they provide a better insight 

into a culture and / or a group. One of the major strengths of government investigations is that 

they give the public sector greater opportunity to understand and manage problems. Combining 

the already existing deep-diving capacity with the wider opportunities of ethnography for 

insight into group dynamics and cultural reasoning would therefore be of great benefit to 

government investigations in Sweden. 

As it seems today, state investigations need to relate to the country’s residents along the 

particular investigator’s own ability. Often, this investigator stands without direct experience 

of methods that are adapted to this. Introducing anthropologists and ethnography in the state’s 

public investigations would remedy this at once and give the government better tools to act in 

relation to its population. Ethnography is for examining what glasses are to me, I can still see 

without them, but with them everything becomes much clearer. 

Keywords: SOU, Ethnography, Anthropology, Law, Political science, Investigation, Public 
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Inledning:  

När jag började läsa antropologi under mitt andra år som statsvetare på universitetet så var det 

inte av någon speciell anledning, jag behövde kurser att fylla ut året med och socialantropologi 

lät intressant. Ämnet gav mig också intrycket att det kunde kombineras med mina övriga studier 

som statsvetare. Under våren det året lärde jag mig mer och mer om hur antropologer arbetar, 

vilka problem de tenderar att stöta på och hur de brukar lösa dem. Under tiden jag lärde mig 

dessa saker märkte jag snabbt att det fanns mycket i antropologens ”verktygslåda” som jag 

borde kunna föra med mig till mina ordinarie studier som statsvetare. Av alla dessa ”verktyg” 

så stack etnografi ut mest. Det var till och med något som en av mina lärare inom 

statsvetenskapen introducerade oss till senare under min undervisning som ett element av en 

annan disciplin det skulle vara bra för oss at förstå. När det sen visade sig vara möjligt för mig 

att ta en kandidat i antropologi och att jag skulle få möjligheten att skriva en C-uppsats i ämnet 

så blev det snabbt tydligt för mig att något om hur de båda fälten kan kombineras var vad jag 

var som mest lämpad till att skriva och något jag absolut ville skriva om. 

I början av min utbildning som antropolog så introducerades vi till tillämpad antropologi, 

antropologi i tjänst till privata företag och den offentliga sektorn. Under den introduktionen så 

pratade vår föreläsare om att denna form av antropologi, som all antropologi, var ovanlig i 

Sverige och endast på senare tid har blivit någorlunda vanlig sig i världen. Men även med 

vetskapen att så var fallet så var det, och fortsätter att vara, förvånande för mig att sett så 

användbart redskap lämnas obrukat. Det borde alltså inte ha varit så förvånande för mig att 

antropologiska metoder sällan används, och att antropologer själva sällan arbetar, inom den 

offentliga sektorn i Sverige.  

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur antropologi i allmänhet, och etnografi i 

synnerhet, är användbara och viktiga verktyg i arbeten som kan dra nytta av att förstå andra 

människors perspektiv. Jag kommer därför inom den här uppsatsen att lyfta fram hur tillämpad 

antropologi kan ge den svenska offentliga sektorn större möjlighet att förstå det svenska folket. 

Specifikt så kommer jag att använda statens offentliga utredningar även kallade SOU. Jag 

kommer att diskutera och analysera de olika sätten etnografi kan tillämpas inom en utredning 

och hur de kompletterar utredningsverksamheten som den ser ut idag. 
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Målet är att jag i slutet av den här uppsatsen ska ha presenterat ett argument för att etnografi 

borde användas inom statens offentliga utredningar. Jag vill även, utöver denna målsättning, 

använda den här uppsatsen och dess argument som inledning till vidare argumentation om 

antropologins roll i Sverige. Tyvärr saknas omfattande tidigare forskning och studier på 

området då antropologins närvaro inom Sveriges offentliga sektor är väldigt liten, näst intill 

obetydlig. Uppsatsen blir därför delvis spekulativ. En C-uppsats är helt enkelt inte stor nog att 

ge mig de resurser som skulle krävas för en djupgående studie i ämnet och jag blir därför 

begränsad till spekulation när det kommer till hur etnografi konkret kan tillämpas i utredningar.  

Frågeställning 

Jag kommer att använda mig av några konkreta frågeställningar i den här uppsatsen. Mitt mål 

är att dessa ska fungera som en ram för att göra det lättare att se poängen med mina argument. 

Frågeställningarna jag kommer att använda är dessa. 

• Hur kompatibel är etnografi med utredningsprocessen? 

• Vilka roller har utredningar respektive utredare för Regeringskansliet? 

• Vilka värden kan antropologisk kunskap och etnografiska metoder tillföra till statens 

offentliga utredningar? 
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Tidigare forskning: 

Då antropologi är ett relativt litet område inom den svenska akademin så har jag haft väldigt 

lite tidigare forskning att tillgå i mitt arbete Jag har därför hämtat och anpassat 

källor/information om och kring tillämpad antropologi. För att lägga grunden till mitt arbete så 

har jag använt mig av forskning om antropologi i liknande situationer. Jag har använt texter om 

hur antropologi och etnografi använts av icke-antropologer för att visa hur anpassliga 

arbetsformerna är. Jag har även använt exempel på tillämpad antropologi i andra länders 

motsvarighet till offentliga sektor. Många av mina källor är alltså inte direkt relaterade till mitt 

ämne. Många diskuterar istället angränsande ämnen men relaterar ändå till min poäng. Mycket 

av den här uppsatsen är därför logisk argumentation kring deras innehåll för visa på etnografiska 

metoders kompabilitet med utredningsarbete. 

Jag sökte länge och på många olika platser men det fanns väldigt lite användbar forskning om 

statliga utredningar som jag kunde använda, de enda konkreta källorna jag fann var statliga 

guidedokument. Jag har istället använt de metoder som beskrivs i metodkapitlet för att ta fram 

information om hur SOU genomförs.  

För vidare bakgrund och större sammanhang till kombinationen av antropologi och 

statsvetenskap har jag använt mig av boken ”Political etnography the study of power”, en 

sammanställning av texter från olika akademiker som blandar/blandat etnografi med 

statsvetenskapligt arbete. Jag har även använt mig av Using anthropology av David W. 

McCurdy. En text där McCurdy berättar om hur ett antal av hans studenter fann antropologi 

användbart utanför den antropologiska akademin, samt utanför akademin helt och hållet. 

Som källa för etnografi, samt övriga antropologiska metoder och koncept, så har jag använt mig 

av ”An introduction to social anthropology” av Joy Hendry. Hendry ger genomgående 

sammanfattningar av många antropologiska metoder och teorier samt goda exempel på hur de 

har använts i verkligheten. För den här uppsatsen använder jag, som sagt, boken som, primär, 

källa för etnografisk metodik. 

Tvärvetenskaplig Etnografi 

I boken Political Ethnography what immersion contributes to the study of power sammanställer 

Edward Schatz flera författares berättelser om hur de använt etnografi i sitt arbete utanför 

antropologins vanliga ramar. Boken är designad för att bevisa att etnografiskt och 
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statsvetenskapligt arbete är förenligt2 och handlar i stort om olika statsvetare/antropologer och 

deras förstahandserfarenheter av detta. För mig är boken viktig då den ger oss en möjlighet att 

undersöka hur etnografiska metoder kan anpassas utanför dess klassiska antropologiska miljö, 

något som kommer vara viktigt för min senare argumentation kring etnografi inom 

utredningsarbete. Jag kommer i den här delen att kort behandla några av exemplen och diskutera 

hur de är relevanta till tillämpad antropologi. 

I texten Scholars as Citizens: Studying Public Opinion through Ethnography diskuterar 

Katherine Cramer Walsh sina erfarenheter av att använda etnografi inom 

opinionsundersökningar. Viktigt att nämna är att det gäller opinionsundersökningar i USA och 

att det därför finns ett antal skillnader och liknelser med situationen jag diskuterar i den här 

texten. Det är alltså, likt vårt område, offentlig sektor och i syfte att bilda en uppfattning om 

landets befolkning eller delar därav.  

Cramer Walsh anmärker i sin text att etnografiskt arbete hjälpte henne och hennes kollegor att 

sätta resultaten från opinionsundersökningar i korrekt sammanhang vilket i sin tur hjälpte dem 

att förstå resultaten bättre.3 Walsh förklarar att använda etnografi hjälpte henne och hennes 

kollegor att svara på frågor de länge tampats med. Att sätta sig in i respondenternas situation 

gav dem ett bättre grepp på deras motivationer4 och därmed en bättre grund att fatta beslut 

utifrån. 

I Ethnograpghy of Politics: Foundations, Applications, Prospects diskuterar Jan Kubik hur 

etnografi potentiellt kan spela in i det statsvetenskapliga5 Kubik diskuterar många aspekter av 

etnografi och dess samspel med statsvetenskaplig forskning i texten, men det del jag vill 

fokusera på här är hans argumentation att statsvetenskapliga metoder inte ger statsvetare 

tillräckliga verktyg för att förstå det kulturella sammanhanget i många fall. Kubik hävdar att 

etnografi kan fylla en ”död vinkel” för statsvetare.6 Detta är väldigt snarlikt vad jag menar att 

etnografi kan tillföra statliga utredningar. Som metod tillhandahåller den unika möjligheten att 

förstå en grupps resonemang, kultur och motivation som att man var en del av gruppen, något 

som ingen mängd av enkäter, intervjuer eller dataanalys någonsin kommer att kunna uppnå. 

 

2 Political Ethnography what immersion contributes to the study of power Edward Schatz S.10–13 
3 Scholars as Citizens: Studying Public Opinion through Ethnography Walsh Kap.7 S.169–176 
4 Walsh Kap.7 S.169–176 
5 Ethnography of Politics: Foundations, Applications, Prospects Jan Kubik Kap.1 S.25 
6 Kubik Kap.1 S.27–30 
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Metod:   

Det första problemet jag behövde konfrontera under det här arbetet var bristen på tidigare 

forskning och litteratur om statliga utredningar. Det finns en guide för hur statliga utredningar 

kan struktureras, som kallas kommittéhandboken, men det mesta av statlig 

utredningsverksamhet utförs utefter den särskilda utredarens önskan. Detta innebär dock, som 

sagt, att det saknas skriftliga källor och svenska exempel vilket i kombination med bristen på 

relaterad teori ledde mig till att hämta information via alternativa källor. Min första instinkt var 

att utföra intervjuer med individer som kan tala med auktoritet på området. Alltså personer som 

har erfarenhet av att arbeta med utredningar, helst i olika befattningar. 

Jag började söka efter passande personer genom att leta reda på en exempelutredning att utgå 

ifrån. Jag valde ”Utredningen om ökat skydd mot hedersbrottslighet” SOU 2018:69. Jag hade 

hoppats att få intervjua de personer som listades som experter i den utredningen, tyvärr så visade 

det sig vara svårt att komma i kontakt med dessa personer och ännu svårare att boka intervjuer 

med dem. Jag behövde därmed söka efter andra intervjupersoner. Detta påbörjade en lång 

period av kontaktande av, och avslag från, personer involverade i pågående utredningar, försök 

att kontakta personer som arbetat med avslutade arbeten som inte längre använde, eller 

åtminstone inte svarade på mejl till, sina gamla mejladresser. I slutändan lyckades jag komma 

i kontakt med fyra personer som jobbat inom flera utredningar och som var villiga att intervjuas 

om sitt arbete. 

Alla fyra av intervjuerna utfördes över skype och spelades in av mig. När intervjuerna 

avslutades transkriberades de och låg därefter till grund för en stor del av mitt arbete. 

Transkriberingarna inkluderas som bilagor till denna uppsats. 

Under min jakt på intervjupersoner så noterade jag något som förvånade mig. Många av de 

personer jag kontaktade för att be om intervjuer var ovilliga att genomföra dem då de inte ansåg 

att de hade erfarenheten som krävdes för att uttala sig om statliga utredningar. Jag tyckte detta 

var värt att ta upp i denna uppsats då det visar på att statliga utredningar, som nämnts tidigare, 

är vaga i sitt upplägg, något som i sin tur innebär att de är väldigt anpassliga. Denna anpasslighet 

är något som jag kommer att lyfta fram under denna uppsats som en viktig aspekt i varför 

etnografiska perspektiv enkelt borde kunna inkluderas i statliga utredningar. Även om denna 

vaghet gör det svårt för dem som inte arbetat med många utredningar att uttala sig om dem. 

Något som kommer synas senare i uppsatsen när jag kommer att uttala mig utan den 

erfarenheten 
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Intervjuer  

I förberedelse för den här uppsatsen utförde jag intervjuer med personer jag bedömde som 

erfarna inom statens offentliga utredningsverksamhet. De fyra intervjupersonernas exakta 

meriter är inkluderade i intervjuerna samt transkriberingarna därav men i kort var områden de 

arbetat inom som följer. 

1. Niclas Järvklo. Arbetar för Regeringskansliet och har suttit med i både sekretariat och 

expertgrupp vid flera tillfällen. Järvklo var en av de första personerna jag kontaktade 

och den första som var villig/hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

2. Jonas Bjelfvenstam. Ordförande för transportstyrelsen, har varit särskild utredare i 

flera utredningar. Efter att jag spenderat mycket tid på att försöka komma i kontakt med 

passande personer att intervjua så kom jag ihåg att Bjelfvenstam hade haft en 

föreläsning för mig och mina kurskollegor när jag läste en kurs om utredningar ett år 

tidigare. Med lite hjälp av min lärare från den kursen tog jag kontakt med Bjelfvenstam 

som snabbt ställde upp. 

3. Ann-Cathrine Wik. Jag har ingen information om vad Wik arbetar med för tillfället 

men hon har tidigare deltagit i flertalet utredningar som sekreterare och även suttit med 

i kommittéutredningar. 

4. Emma Maraschin. Enhetschef på digitaliseringsavdelningen på Post- och telestyrelsen 

(PTS). Maraschin har endast deltagit i en utredning men har god insyn i departementen 

och Regeringskansliet efter många års arbeten därinom. 

Alla intervjupersonerna var mycket hjälpsamma och svarade utförligt på mina frågor. De var 

alla även enormt viktiga för att hjälpa mig att förstå, belysas och illustrera hur utredningar 

fungerar. Något som kommer bli tydligt i senare delar av uppsatsen, när jag behandlar mer 

konkreta aspekter av utredningsverksamheten. 

Jag kommer i det här stycket att gå igenom mina intervjuer, redogöra för frågeställningarna jag 

använde och varför jag valde just dem. Jag kommer även att sammanfatta och diskutera 

responsen jag fick från intervjupersonerna. Hur deras svar på frågor samt deras attityder och 

inställningar till frågorna relaterar till uppsatsen och mina slutsatser. 
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Intervjuerna 

Jag använde en semi-strukturerad intervjuguide under intervjuerna. Jag följde guiden noga men 

inte slaviskt. Om jag ansåg att en fråga blivit onödig som en konsekvens av en tidigare aspekt 

av intervjun eller att en av frågorna var dåligt utformad för situationen så anpassade jag mig. 

Jag tog även bort eller omformulerade frågor från intervju till intervju, det jag prioriterade 

mellan intervjuerna var inte specifika frågor, utan de teman jag formulerat till min guide. 

Annars ställde jag de frågorna som stod i guiden, med någon fråga tillagd om intervjupersonen 

tog upp något som behövde utforskas vidare.  

Min intervjuguide var byggd kring fyra delar och teman. Jag försökte hålla mina frågor inom 

de olika delarna till detta tema, men vissa frågor var inte alltid helt relaterade, och alla svar var 

definitivt inte alltid relaterade till temat i fråga. Ofta så fick jag långa utläggningar med 

avstickare till frågor som intervjupersonen tyckte var värda att nämna, något jag var väldigt 

glad för. Min tanke var alltid att jag skulle ställa öppna frågor och låta intervjupersonerna 

använda dem som avstamp till vidare resonemang och information. Jag kommer nu kort 

sammanfatta mina teman och vad min målsättning var för vardera av dem. Jag kommer även 

att kortfattat presentera de fyra intervjupersonernas svar på mina frågor. 

• Bakgrund 

Bjelfvenstam förklarade grundläggande hur en utredning fungerar och att han arbetat 

som särskild utredare i fyra utredningar. Han ansåg att utredningsverksamhet var 

speciellt eftersom det tillät mer djupgående analys av en fråga än andra former av arbete 

i en sektor. 

Järvklo har kommit in i utredningar under olika delar av processen eftersom han arbetat 

som både sekreterare och expert. Järvklo jämförde utredningsarbetet med arbetet han 

utfört som doktorand, det ger möjligheten att gå in på djupet i en fråga och verkligen 

utforska den. 

Maraschin har arbetat som sekreterare i en utredning. Det fanns en annan sekreterare 

och Maraschin förklarade att det i sådana situationer kan utses en s.k. ”förstesekreterare” 

men att de tillsammans kom överens om att dela ansvaret. Det var inte förens de två 

sekreterarna kom in i processen som arbetet startade enligt Maraschin. Hon ansåg att 

den primära skillnaden mellan att arbeta som sekreterare inom utredningen och hennes 

”vanliga” arbete som enhetschef på post- och telestyrelsen var att arbetsuppgiften var 

så specifik och att det tillät mer djupgående arbete. 
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Wik har arbetat som både huvudsekreterare och ”vanlig” sekreterare inom flera 

utredningar. Hon har även arbetat mycket inom Regeringskansliet. 

• Process/metod 

Bjelfvenstam hade inte utgått från några specifika perspektiv i sina utredningar, annat 

än uppdragsgivarens. Han förklarade att hade utfört sina utredningar i stadier, först 

datainsamling följt av analys med målet att hitta ”verkligheten” kring en fråga eller ett 

problem för att sedan ta fram förslag på lösningar i form av betänkanden. 

Järvklo anser att en de viktigaste aspekterna av statliga utredningar är att de är 

djupgående och respekterade, de ger möjlighet att komma fram till resultat som inte är 

av politisk natur och på så sätt undviker staten att fastna i en fråga. Järvklo såg inte att 

akademiska teorier brukades i utredningsverksamhet, men han ansåg att det borde 

inkluderas. 

Maraschin ser på utredningsarbete som problemlösning. Problem ska identifieras, 

belysas och möjliga lösningar presenteras. Hon fann inte att någon specifik metod 

användes, men påpekade att mycket av arbetet utgick från kommittéhandboken. 

Maraschin fann inte heller att någon specifik grupp behövde relateras till under 

utredningen hon satt med i.  

Wik ser utredningar som ett verktyg som ska användas av uppdragsgivaren, det är därför 

viktigt att utredningar tas fram på ett sätt som gör dem användbara. Därför har hon alltid 

försökt att förhålla sig till uppdragsgivarens perspektiv förklarar Wik. 

Perspektivmässigt så har ingen utredning Wik varit del av utgått från akademiska 

perspektiv och istället använt kommittéhandboken som grundläggande guide för 

arbetet. 

• Arbetsspecifikt 

Bjelfvenstam har alltid varit särskild utredare och har endast erfarenhet av de andra 

rollernas funktion utifrån det perspektivet. Han har arbetat med ett antal utredningar 

som behövt förhålla sig till en särskild grupp. Lotsutredningen var ett exempel där han, 

och resten av utredningen, behövt förhålla sig till en väldigt sammansvetsad grupp. 

Utöver det så har han ofta behövt interagera med branscher och organisationer med en 

väldigt stark gruppidentitet. 

Järvklo har arbetat mycket med jämställdhetsfrågor. I Sverige behandlas dock inte 

individuella grupper i sådana fall, frågorna närmas istället mer neutralt. Men det är, 

förklarade Järvklo, fortfarande något som resoneras kring inom utredningar. Järvklo har 
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inte upplevt att det finns mycket av hierarki i de utredningar han varit del av även om 

den särskilda utredaren är en form av ”diktator” så är utredningar, i hans erfarenhet, mer 

demokratiska. 

Maraschin hade inte mycket att säga om utredningen i sig. Den hade inte relaterat 

mycket till de frågor jag ställde utan var mer inriktad på juridiska aspekter och 

behandlade mer tidigare lagrum än personer och grupper. Gällande relationen mellan 

utredare och sekreterare så var det, i Maraschins fall, sekreterarna som skötte större 

delen av arbetet med utredaren mer närvarande som en form av guide. 

Wik anser att utredaren ofta leder arbetet medans sekreterarna utför arbetet och att den 

dynamiken ger en bra balans inom arbetet. Gällande den s.k. sjöfartsutredningen, som 

är min exempelutredning i den här uppsatsen, var Wik huvudsekreterare och erfor att 

förväntningarna på genomslag för utredningen var låga, när jag tog upp det så ansåg 

Wik att utredningen mycket väl kunde ha fallit inom ramarna för ”åtgärdsteater,” en 

företeelse där utredningar tillsätts utan avsikt att sedan följas upp. Hon påpekade dock 

att hon inte stött på fenomenet utanför sjöfarten, men att det inom sjöfarten var vanligt 

förekommande.  

• Förbättring 

Det sista temat relaterade till vad de olika personerna ansåg vara brister inom statens 

offentliga utredningsverksamhet. Min mening var att intervjupersonerna skulle få 

möjligheten att svara på flera olika frågor om vilka områden verksamheten kunde 

förbättras på. Efter reflektion så bestämde jag mig dock för att endast en, väldigt öppen, 

fråga var bättre. Jag bad därför intervjupersonerna att tala så fritt som möjligt gällande 

vad de såg som brister inom verksamheten. Jag fick väldigt bra resultat, alla fyra av 

mina intervjupersoner tog chansen att prata om hur strukturen inom verksamheten 

kunde förbättras och varför de ansåg att dessa situationer uppstått. 

Bjelfvenstam anser att utredningar idag har alldeles för lite tid för att uppnå tillräckligt 

bra resultat för att vara användbara. Han anser också att det förs alldeles för få 

kommittéutredningar och att det är en dålig idé att ha en så stor andel av statens 

utredningar ledda av en särskild utredare. 

Järvklo har stött på ett problem med, vad jag har valt att kalla, ”åtgärdsteater.” Han har 

varit med om att utredningar han arbetat med har tillsatts, inte för att behandla ett 

problem utan endast för att ge sken av att en fråga hanteras. När utredningen sedan är 

klar och överlämnar sitt betänkande så ignoreras det istället för att beaktas och användas. 
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Maraschin likt Bjelfvenstam tyckte att tidsaspekten var ett problem när det kom till 

hennes utredning, något hon ansåg var ett problem med de utredningar hon  stött på i 

sitt arbete på departementen. Enligt Maraschin var en av de stora faktorerna i 

problematiken att utredningarnas personal utsågs under utredningens gång, inte innan 

arbetet startade. Enligt Maraschin borde personal antingen samlas innan utredningen 

börjar, eller så bör tiden det kommer att ta att hitta personalen inkluderas i utredningens 

tidsplan. 

Wik ansåg att tiden som utredningar får på sig i dagsläget är alldeles för kort. Det behövs 

mer tid för att en utredning ska kunna utföra arbete av bra nog kvalité för att det 

verkligen ska vara användbart för riksdag och regering. 
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Sjöfartsutredningen och etnografi 

För att visa på etnografins potentiella roll inom statliga utredningar så kommer jag att använda 

SOU 2010:73 den svenska sjöfartens konkurrensförutsättningar som ett exempel på en statlig 

utredning där etnografi kunde ha bidragit till en starkare utredning. Jag har även intervjuat 

utredningens särskilda utredare (Bjelfenstam) samt dess huvudsekreterare (Wik)  

Jag kommer, i den här delen, att snabbt sammanfatta utredningen, vad den handlade om, hur 

den utfördes och dess funktion i samhället. Jag kommer därefter förklara hur etnografi skulle 

kunna bidra till SOU 2010:73 

SOU 2010:73 är en utredning om just den svenska sjöfarten och dess relation till den globala 

sjöfartsmarkanden och trender där inom. Utredningens mål var att undersöka möjligheter till en 

rad olika åtgärder för att stärka den svenska delen av den marknaden i hopp om att bevara 

arbetstillfällen i Sverige. Mycket av utredningen berör ekonomiska och statistiska variabler och 

faktorer, men en andel av arbetet berörde även de olika delarna av den svenska sjöfarten och de 

personer som arbetar där inom. Utredningen lägger fram flertalet förslag på åtgärder och 

insatser som skulle kunna utföras för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Som en del i detta 

så behöver de därför diskutera de olika gruppernas insatser och aktioner som de upptäckt under 

arbetets gång. I utredningen använder utredaren i huvudsak statistik när han förklarar vad olika 

grupper gjort och ekonomi när han förklarar varför de gjort det.9  Att utföra en etnografisk 

studie av de olika branschorganisationerna hade potentiellt gett Bjelfvenstam långt mycket mer 

insyn i hur de fungerar och därmed underlättat, och möjligen även, förbättrat utredningen i 

slutändan. Detta var något som Bjelfvenstam själv anmärkte på, även om han inte nämnde 

etnografi vid namn.10 Det är alltså inte bara ett problem som jag kan se då jag har en bakgrund 

inom att arbeta etnografiskt utan någonting som en utredare, utan en antropologisk bakgrund, 

har märkt av. 

Etnografi och information 

Mycket av arbetet inom SOU 2010:73 var behandlande av lagtext och juridiska förutsättningar 

vilket, som tidigare nämnt, är vanligt inom dagens utredningar. För att etnografi ska kunna 

förenas med utredningsverksamheten måste det finnas utrymme för båda typerna av analys att 

 

9 SOU 2010:73 S.101 
10 Bjelfvenstam 
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utföras i samband med varandra. Som sagt så är Sjöfartsutredningen ett bra exempel på en 

utredning där detta skulle kunna vara möjligt och fördelaktigt. Utredaren i fråga, Jonas 

Bjelfvenstam, skriver i sitt betänkande att han ”Vid sidan av möten med expert- och 

referensgrupperna har jag under mitt utredningsarbete träffat ett antal intresseorganisationer, 

rederier, andra statliga utredningar och enskilda personer. Jag har bland annat samrått med 

Näringslivets regelnämnd. Jag har även gjort en studieresa till Danmark där jag träffade 

representanter för den danska Søfartsstyrelsen och för den danska fackliga organisationen 

3F.12”  

Det är i den här delen av statliga utredningar, och i den här typen av interaktion, som det skulle 

vara som mest fördelaktigt att inkludera antropologer. Etnografiska metoder skulle ge statliga 

utredare större möjlighet att förstå, kommunicera och samarbeta med olika berörda grupper i 

en fråga genom att använda etnografiska metoder för att få större insyn hos dem.  

I just SOU 2010:73 skulle detta kunna bidra till följande områden på följande sätt: 

1. Relationen mellan Sverige och EU. 

Om Bjelfvenstam hade haft tillgång till etnografiskt grundat/påverkat material gällande 

relationen mellan EU och Sverige samt de kulturella skillnaderna där emellan så hade 

det gett honom, och i sin tur regeringen, bättre insyn i hur den svenska sjöfartspolitiken 

kan relatera till EU-motsvarigheten.13 (Samma gäller även för jämförelserna med 

enskilda europeiska länder.14) 

2. Stärkandet av konkurrenskraften. 

En stor andel av den här utredningen var kontroversiell då den hanterade ett antal 

komplicerade aspekter av svensk sjöfart.15 Etnografiska perspektiv och metoder hade 

kunnat tillämpas när utredningen tog fram de förslag som läggs fram. Detta hade gett 

utredningen en bättre chans att relaterat till de påverkade personerna och sin 

uppdragsgivare och därmed leverera en mer slagkraftig utredning. 

3. Utredningens effekter. 

 

12 SOU 2017:73 Utredning om svenska sjöfartens konkurrensförutsättningar Sid. 27 
13 SOU 2017:73 Sid. 31 
14 SOU 2017:73 Sid. 63 
15 Wik 
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I avsnittet rubricerat andra samhällsekonomiska effekter16kommer Bjelfvenstam 

närmare sjöfarten och utredningens påverkan på allmänheten än i någon annan del av 

utredningen. Utredningens fokus ligger istället på ekonomiska, statistiska och juridiska 

aspekter. Men en industris relation till Sveriges befolkning borde få mer fokus, att 

inkludera etnografer skulle, i det här fallet, ha gett utredningen en bra perspektiv på 

detta. Det hade, i sin tur, gett regeringen en bättre bild av situationen och hur de skulle 

kunna förhålla sig till den. 

Min poäng är att antropologer hade varit till stor nytta inom SOU 2010:73. Jag kan inte säga 

exakt vad en antropolog bidragit med i situationen, jag kan endast gissa. Men jag vill påstå att 

etnografiska metoder hade kunnat ge utredaren utökad förståelse för hur grupperna som 

påverkades av utredningen fungerade, vad de behövde och hur de kunde kommuniceras med. 

Bjelfvenstam utryckte själv, i en intervju gällande utredningsverksamhet, att förståelse för ett 

antal grupper krävts inom utredningen.17  

Efter informationsinsamlingsdelen så blir det svårt att säga vad en antropologs roll och bidrag 

skulle kunna vara. Inte för att antropologers kompetens inte längre kan appliceras efter 

informationsinsamlingen, utan för att det är svårt att veta vad som händer med utredningen i 

allmänhet. Vilket i sin tur gör det svårt att säga vilken kompetens som är användbar på vilket 

sätt i det stadiet. När det kommer till SOU 2010:73 så har stora delar av arbetet ha varit ägnade 

helt till juridiska frågor. I det stadiet så är det svårt att säga vilken nytta en antropolog skulle 

vara till, med det inte sagt att de inte skulle kunna vara nödvändiga. Ett lagförslag som påverkar 

olika grupper skulle fortfarande främjas av att ha tillgång till någon som förstår gruppen i fråga.  

Etnografins bidrag 

Utredningens förslag var, som sagt, mycket riktade mot de ekonomiska dimensionerna. 

Förslagen som lades fram var utformade för att behandla de ekonomiska aspekterna utifrån hur 

de påverkade den svenska sjöfarten.18 Jag anser dock att det saknas en dimension i detta, 

människorna. Inte för att de Bjelfvenstam har ignorerat dem i sitt arbete, eller för att de inte tas 

med i de ekonomiska uträkningarna, utan för att Bjelfvenstam saknade korrekta verktyg för att 

på ett konkret sätt hantera de olika grupperna som påverkades av den svenska sjöfarten. I 

 

16 SOU 2017:73 Utredning om svenska sjöfartens konkurrensförutsättningar Sid. 128 
17 Bjelfvenstam 
18 SOU 2017:73 S, 
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utredningen pratar Bjelfvenstam om hur svenska företag flaggar fartyg utanför Sverige för att 

använda utländsk arbetskraft under utländska arbetskraftslagar.19 Att få en bättre bild av hur 

svenska sjöpersoner och deras utländska kollegor kunde inkluderas inom arbetet, vill jag hävda, 

skulle vara användbart för att föra fram dialogen om utveckling av Sveriges sjöfartslagstiftning. 

Att kunna undersöka personerna som arbetar på svenska och utländska fartyg och deras 

förutsättningar skulle onekligen kunna vara till hjälp i den frågan. 

 

 

  

 

19 SOU 2017:73 S. 
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Utredning och utredare 

I mitt arbete så har jag försökt att hitta en modell för hur en SOU ska se ut. Detta visade sig 

dock vara svårare än vad jag förväntade mig. Statens offentliga utredningar är, av design, 

anpassbara till de förhållanden som lett till utredningen och ingen konkret modell finns därför 

att följa. Kommittéhandboken lägger fram rekommendationer och sammanställer tidigare 

utredares erfarenheter av vad en utredning kräver. Jag kommer därför att i detta kapitel 

sammanställa vad jag fann i mina intervjuer med delar av kommittéhandboken för att ge en bild 

av hur en utredning kan se ut.  

Det här är inte en definitiv struktur för alla SOU. Det representerar endast ett exempel på hur 

en utredning kan se ut.  

Utredningsstruktur och utredarens arbete. 

Jag kommer i det här avsnittet att lägga fram vad strukturen på en statlig offentlig utredning är 

baserat på mina intervjuer och kommittéhandboken samt kommittéförordningen. Jag kommer 

att vara så generell som möjligt men detta är, utöver den tidigare nämnda problematiken, ett 

problem då en utredning alltid är menad att vara specifik. Detta resulterar i att följande modell 

är fruktansvärt kortfattad då mycket av arbetet grundas i de punkter som läggs fram i min modell 

men därefter expanderas utefter vad utredare anser krävs. 

Steg 1. Direktivsprocessen. Alla statens utredningar är centrerade kring ett, av regeringen 

formulerat och utdelat, direktiv.20 Det här direktivet lägger fram och förklarar utredningens mål 

för utredaren samt andra potentiella intressenter. När ett direktiv tagits fram så lämnas det 

vidare till Regeringskansliet som anlitar en passande utredare, vem denne är och hur den väljs 

fram kommer jag att prata om i en annan del av avsnittet. Utredaren bildar sedan en 

utredningsgrupp bestående av: utredaren, sekretariat och expertgrupp.21 Storlek och 

komposition av expertgruppen och sekretariatet varierar från utredning till utredning och inga 

standardsiffor på någon plats.  

(Utredaren kan under arbetets gång omförhandla utredningsdirektivet om hen anser att det 

skulle behövas. Oftast beror detta på att man funnit nya faktorer som direktivet inte tagit hänsyn 

 

20 Kommittéförordningen (1998:1474) 1§ 
21 Kommittéhandboken Kap.2 S.13 
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till under formuleringsprocessen och därav innebär nya parametrar för utredningen.22 I min 

intervju med Bjelfvenstam fick jag chansen att fråga honom om hans erfarenheter med 

formuleringsprocessen. Han anmärkte då att det varierar hur mycket utredaren kan påverkar 

beroende på hur mycket som beslutats när utredaren kontaktas.23 Detta var något som Wik, som 

varit sekreterare i många utredare och arbetat direkt inom Regeringskansliet, bekräftade under 

min intervju med henne.24) 

Steg 2. Utredningen och betänkandet. Efter att utredaren tillsatts och sekretariatet har samlats 

så påbörjas informationsinsamlingen. Hur utredningen väljer att samla information beskrivs i 

kommittéhandboken där det krävs att arbetet ska utföras på ett sätt som uppnår de krav som 

ställs på alla underlag till lagförslag25. 

Utefter den information som insamlas bedömer sedan utredaren situationen och sammanställer 

ett betänkande i samarbete med sekretariat och expertgruppen där utredaren presenterar flera 

potentiella lösningar på de problem som formulerats i direktivet.26 När utredaren är nöjd med 

betänkandet lämnar hen in det till regeringen som, i de flesta fallen, använder det som underlag 

till lagförslag och statliga insatser.27  

Utredningens funktion och målsättning 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom hur utredningen behandlas efter att betänkandet 

har lämnats till regeringen, vad som leder till att utredningar tillsätts och vilka problem som 

finns med processen. 

Direktivet som styr ett utredningsarbete kan formuleras för att hantera flera olika situationer, 

för att föreslå statliga insatser, förändringar i policy eller för att informera riksdag och regering 

inför beslut. Den vanligaste anledningen till att formulera ett direktiv är för att undersöka 

möjligheterna till en lagändring eller ett lagförslag. Viktigt att ha i åtanke är att, medan en 

utredning ska utföras på ett politiskt oberoende och neutralt sätt så formuleras dess direktiv av 

regeringen med ett politiskt ändamål i åtanke.28 

 

22 Kommittéhandboken Kap.1 S.10  
23 Bjelfvenstam 
24 Wik 
25 Kommittéhandboken Kap.6 S.29–49 
26 Kommittéhandboken Kap.10 S.107 
27 Kommittéhandboken Kap.1 S.9 
28 Transkribering av intervju med Järvklo 
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När direktivet formulerats och utredningen utförts och betänkande lämnats till regeringen så är 

det meningen att det ska användas som underlag till vidare insatser. Detta är dock inte alltid 

fallet, Niclas Järvklo rapporterade att det allt oftare tillsätts utredningar endast i kapacitet av, 

vad jag valt att kalla, ”åtgärdsteater”. Vad min intervjuperson menade på var att utredningar 

tillsätts för att ge intrycket av att något gjordes för att åtgärda ett problem i samhället. Dessa 

utredningar tas på allvar av sina utredare och genomförs ordentligt, men när betänkanden 

lämnas in så ignoreras de av regeringen då de, av någon anledning, inte vill göra något i 

frågan.29 Detta motsades till viss del av Ann-Cathrine Wik som upplevde att hon varit med om 

detta när hon var sekreterare för utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar. Det var, 

enligt både Wik30 och Bjelfvenstam31 en utredning som tillsatts för att ”avlasta” regeringen 

gällande en fråga, i det här fallet sjöfarten. Wik lyfte dock fram att detta mer var en situation 

hon stött på gällande just sjöfarten, och det var inget hon upplevt utanför det området.32 

Vem är utredaren/Vilka är utredarna? 

De flesta utredningar leds av en s.k. särskild utredare, alla utredningar följer dock inte den 

mallen. Faktum är att det finns tre olika variationer på vem/vilka som har rollen ”utredare”. Den 

första, och vanligaste, är den formen av utredning som jag hittills har pratat om den som leds 

av en särskild utredare. De andra formerna är den parlamentariska utredningen, som endast 

relaterar till de andra två i ytliga termer, och de så kallade kommittéutredningarna, som är desto 

närmre relaterade till den ”vanliga formen”. 

Parlamentariska utredningar. En parlamentarisk utredning består oftast till majoritet av politiker 

då de tillsätts inom riksdagen för att utreda frågor av en mer politisk natur än de andra två 

typerna.  

Kommittéutredningar. En kommittéutredning fungerar på samma sätt som en ”vanlig 

utredning” men istället för att endast en särskild utredare styr verksamheten så tillsätts en 

kommitté. Kommittén tillsätts på samma grunder som den särskilda utredaren, 

Regeringskansliet eller regeringen kontaktar individer de anser passar utredningen och erbjuder 

dem möjligheten att sitta med i kommittén som ska leda arbetet.33 

 

29 Järvklo 
30 Wik 
31 Bjelfvenstam 
32 Wik 
33 Kommittéförordning (1998:1474) 2§ och 4§ 
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Med undantag för de parlamentariska utredningarna så väljs utredaren/utredaren baserat på sina 

meriter. Det finns ingen genomsnittlig utredare eller någon form av arketyp för vad en utredare 

är. Likt utredningarna själva så anpassas utredaren efter de omständigheter som gäller kring 

skrivandet av utredningen. 

Utöver utredaren/utredarna så består en utredning även av sekreterare och experter. Det kan, i 

båda fallen röra sig om en enskild sekreterare och expert eller fler. Sekreterare hjälper utredaren 

och utför, i många fall, det mesta av skrivandet och huvuddelen av utredningsutskottets 

kommunikation skötts av dem. Det finns alltid, minst, en sekreterare i de fall det finns fler kallas 

de ”sekretariatet” och leds typiskt av en ”huvudsekreterare.”34 Till utredningen kopplas också 

så gott som alltid minst en expert, även om detta rent tekniskt inte är ett krav. Experterna väljs 

utefter deras områdeskunskap och är menade att hjälpa utredningen att bättre förstå 

området/situationen som utreds.35 

Växande problem, brister och utveckling av verksamheten. 

Som nämnt i stycket om utredningens funktion och målsättning så är statens offentliga 

utredningar inte en felfri del av det offentliga arbetet. Det finns brister och växande problem 

som behöver bemötas. Trots att den här texten inte kommer att föreslå att etnografi är någon 

enkel lösning på alla problem i verksamheten, och inte heller kommer att behandla dessa brister 

som sitt huvudsakliga fokus, så är det viktigt för nästa kapitel att fastställa vad dessa brister är. 

Problem 1: Det första problemet är det som nämnts ovan, åtgärdsteater. Att utredningar 

tillsätts endast som någon form av skenmanöver indikerar en växande apati för verksamheten 

inom våra politiska partier och en minskande tillit till utredningars resultat.36 

Problem 2: Det andra problemet är minskandet av kommittéutredningar. En 

kommittéutredning är en utredning som utförs av en grupp utredare istället för en ensam 

utredare, i alla andra aspekter av sin verksamhet så är de relativt lika de ”vanliga” utredningar 

som diskuterades i del 1 och 2 av det här kapitlet.37 Under de senaste två decennierna så har 

den här typen av utredning blivit allt mer ovanlig och den ”vanliga” utredningstypen allt mer 

dominant. 

 

34 Transkribering av intervju med Maraschin 
35 Järvklo 
36 Järvklo 
37 Bjelfvenstam 
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Detta är ett problem då kommittéutredningar har en rad fördelar, bland annat så ger det 

möjlighet till mer transparens inom en utredningsverksamhet, mer anpasslighet, möjlighet att 

inkludera personer med olika utbildnings- och verksamhetsbakgrunder i en utredning.  

Problem 3: Tidsbrist. Många av mina intervjupersoner tog upp det här. I dagsläget får 

statliga utredningar allt mindre tid att utföra sitt arbete inom.38 Kombinerat med en ineffektiv 

anställningsprocess resulterar detta i att många utredningar tvingas begära förlängning39 vilket 

i sin tur är en tidskrävande process. Bristen på tid leder till att dagens utredningar ofta inte kan 

utföra den typ av djupgående arbete som alla mina intervjupersoner lyfte fram som en av 

utredningsverksamhetens definierande40 och viktiga41 aspekter. 

Problem 4: Det sista problemet jag kommer att prata om i den här texten är det som är av 

mest vikt för den här uppsatsen. Bristen på humanister inom statens offentliga utredningar. Ofta 

så kan humanister, enligt Järvklo, bidra med ”problematiseringar av vissa sakområden, eller 

utgångspunkter som utredningar har och därmed fördjupa möjligheten att komma till djupa 

slutsatser.42” Det finns alltså en risk att statens utredningsväsende i nuläget brister i sin förmåga 

att bilda en uppfattning om en utredningssammanhang. En brist som enkelt kan lösas via 

inkluderande av fler humanister och samhällsvetare av olika bakgrund, specifikt antropologi 

men även andra discipliner. Detta skulle kunna bidra till att åtgärda denna brist och effektivisera 

verksamheten. 

Jag har i det här kapitlet behandlat hur en modern utredning struktureras, vilka som arbetar med 

dem och vad de gör. Jag har talat om utredningsverksamhetens största utmaningar och vad de 

innebär för statens offentliga utredningar och jag har tagit de första stegen i att närma mig 

etnografins, och antropologin i allmänhets, potentiella inkludering inom det statliga 

utredningsväsendet. 

Alla dessa problem, anser jag, indikerar att det svenska utredningssystemet är i behov av 

reform. De senaste åren har tydligt lett till att flera svagheter och brister har uppkommit inom 

flera olika delar av verksamheten, brister som leder till minskad effektivitet och sämre kvalitet 

på statliga utredningar.  

 

38 Bjelfvenstam, Järvklo, Maraschin, Wik. 
39 Bjelfvenstam, Järvklo, Maraschin, Wik. 
40 Bjelfvenstam, Järvklo, Maraschin, Wik. 
41 Maraschin 
42 Järvklo 
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Antropologen och det offentliga: 

I det här kapitlet kommer jag att behandla etnografins potentiella roll och nytta inom statens 

utredningsarbeten. Etnografi är förvånansvärt outnyttjat inom den offentliga sektorn i Sverige. 

I länder som USA, Norge och Danmark tar antropologer regelbundet del i statligt arbete men 

här Sverige förblir det en ovanlig företeelse. Anledningen/anledningar varför antropologer inte 

är en större del av den offentliga verksamheten kan jag endast spekulera kring. Det kan vara på 

grund av att antropologi är ett relativt litet ämne i Sverige och att det därmed finns lite kunskap 

om ämnet och dess metoder bland akademiker med annan bakgrund.  

Jag pratade i det föregående kapitlet om problemet med brist på humanister inom SOU. I den 

här delen kommer jag att gå in djupare i det problemet, jag kommer, återigen, att diskutera vilka 

fördelar som finns med att inkludera humanister i verksamheten men jag kommer också att 

behandla de problem som kan uppstå.  

Jag har redan, övergripande, rört vid fördelarna men vi kommer nu att utveckla de aspekter som 

intervjupersonen nämnde samt börja att undersöka hur etnografi kan kombineras med andra 

discipliner och hur det kan vara tillämpligt inom utredningsprocessen. Det finns dock också 

problem med att inkludera humanister i SOU. Dels så är det inte så enkelt som att bara börja 

anställa kandidater i passande discipliner när de tar examen. Det spelar ingen roll om det gäller 

utredare, sekreterare eller experter så krävs en viss områdesexpertis för att arbeta inom en SOU 

på ett område.43 Kanske mer trängande är vissa humanisters ovilja att jobba på det sätt som en 

SOU kräver. Min intervjuperson nämnde ett exempel av detta då han skrev att humanister kunde 

ha svårt att inte bara fokusera på att utveckla kunskapen inom ett område utan också behöva ta 

fram konkreta lösningsförslag.44 Något som jag vill anmärka att tillämpad antropologi är 

designat för att göra.  

Humanister i verksamheten 

I dagsläget så är de flesta utredningar juridiska i sin natur, de ska ligga som grund till lagförslag 

eller regeringspolicy. Men även utredningar som inte är fokuserade direkt på dessa aspekter 

domineras ofta av jurister. En jurist kan självklart bidra till utredningar som inte är direkt 

juridiska i sin målsättning. Juridik är alltid involverat i statlig verksamhet på något sätt. Men 

 

43 Kommittéhandboken Kap.2 S.13 
44 Transskript från Intervju med Niclas Järvklo 
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bristen på andra discipliner inom utredningar riskerar att flera perspektiv och unika 

arbetsmetoder går helt outnyttjade.  

En antropolog arbetar genom att fördjupa sig så mycket det bara går hos en grupp och försöker 

förstå dem ”inifrån.46” Att den typen av kunskap skulle vara användbar för en stat och dess 

interaktioner med sin befolkning är uppenbart. Att förstå varför en grupp agerar som den gör, 

varför en yrkesgrupp inte uppskattar en lag som en annan yrkesgrupp älskar, varför en konflikt 

mellan olika grupper i ett område uppstått är självklara fördelar för den offentliga sektorn. Att 

en grupp så kunnig om detta som antropologer inte inkluderas oftare i statlig verksamhet, 

oavsett anledning, är en brist som staten konstant borde söka åtgärda . 

Jag vill, så starkt som möjligt slå fast att jag inte på något sätt argumenterar för att den 

”traditionella” typen av antropologi ska överges. Jag menar endast att det är viktigt att utöka 

vilka områden och på vilka sätt antropologiska metoder används. För att sammanfatta och 

förtydliga mina poäng. Antropologi har massiv potential för användande inom statlig 

verksamhet, att det inte används på ett sådant sätt i Sverige är en brist för staten och att 

antropologer endast fokuserar på det som inte påverkar, som är ”avlägset”, dem är en brist i 

disciplinen. 

Etnografi och utredningsarbeten. 

USA har, under min utbildning, behandlats som något av ett ”högsäte” för antropologi. Något 

av en överdrift säkerligen, men det råder ingen tvekan om att mycket av 1900-talets antropologi 

kan spåras tillbaka till USA. Det är då inte konstigt att man från gång till gång ser hur 

antropologi dyker upp utanför sitt vanliga område där. Vi ska nu titta på ett konkret exempel på 

antropologi i statlig tjänst. I sin studie The misunderstanding of Mexican Community Life in 

Urban Apartment Space: A Case Study in Applied Anthropology and Community Policing går 

Ramona L. Pérez igenom ett fall där antropologi understödde en polisavdelning i East 

Arlington, USA.47 Pérez illustrerar i sin text ett perfekt exempel på hur antropologi kan bistå 

statliga myndigheter. Precis som i tidigare exempel så är det viktigt att anmärka att USA och 

Sverige är väldigt annorlunda strukturerade i hur våra stater fungerar. Men det är inte 

antropologens interaktioner med systemet som är intressanta för oss idag, det är hennes bidrag 

 

46 Introduction to social anthropology Kap.1 S.23–29 
47 The misunderstanding of Mexican Community Life in Urban Apartment Space: A Case Study in Applied 

Anthropology and Community Policing Ramona L. Peréz S.236 
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till deras uppfattning och interaktion med invånarna i området som är viktiga, samt hennes hjälp 

i att utforma polisavdelningens insats utefter det hon observerat. 

Pérez förklarar att en grupp nyinflyttade personer med mexikanskt ursprung hade anklagats för 

att störa friden i ett område av East Arlington av andra invånare, med annan bakgrund, boendes 

i området.48 (I sin studie kallar Peréz dessa grupper mexikaner och, vad jag efter min bästa 

förmåga endast kan översätta som, anglikaner. För enkelhetens skull har jag valt att också 

använda dessa benämningar.) Pérez förklarar vidare att invånarna i Arlington sammanställde 

en form av utredningsgrupp för att hantera situationen och hitta en lösning som var till fördel 

för alla involverade.49  

Pérez förklarar att hon använde deltagande observation och spatial analys för att försöka förstå 

den mexikanska befolkningen.50 Undersökningen gav alltså nya insikter i situationen och 

hjälpte utredningsgruppen att förstå vad som ledde till konflikt mellan de mexikanska och 

anglikanska invånarna i området. Hon undersökte t.ex. anledningarna till att mexikanerna 

samlades utanför lägenhetskomplexet de bodde i och inte på annan plats.51 Hon satte den 

vetskapen i relation till de anglikanska invånarna och deras fördomar om mexikaner och latin-

amerikaner i övrigt för att på så sätt ge utökad förståelse för situationen och större möjlighet att 

lösa den. 

Denna typ av djupgående analys och utförliga synande av olika kulturer, grupper och deras 

identiteter är antropologens huvudsakliga bidrag i den här situationen, något jag anser skulle 

vara till stor hjälp inom SOU. I Pérez studie så syns det hur inkluderingen av etnografisk 

metodik och ett antropologiskt perspektiv ger området möjligheten att bättre förstå och hantera 

en konflikt mellan olika aspekter av befolkningen (Anglikanerna fientliga inställning till 

mexikanerna, mexikanernas fientliga inställning till polisen etc.). Medan förutsättningarna för 

att applicera antropologi inom en svensk offentlig utredning två decennier senare onekligen är 

annorlunda från Pérez erfarenhet så är det fortfarande en god indikation på hur en antropolog 

kan bidra till den här typen av verksamhet.  

 

48 Peréz s.236 
49 Peréz s.236–7 
50 Pérez s.244 
51 Pérez s.244–46 
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Nu när jag gått igenom vad jag kommit fram till i mina efterforskningar och vad det innebär för 

min frågeställning så är det dags att diskutera vad detta innebär och ifrågasätta mina slutsatser. 

Ett antal frågor har blivit uppenbara för mig under nästan skrivandet av den här uppsatsen, jag 

kommer att behandla dem först. Sedan kommer jag att diskutera några frågor som kommit upp 

mycket senare under arbetets gång. 

Tillämpning 

Jag har nu diskuterat varför etnografi skulle vara till fördel för statliga utredningar länge, men 

en sak som jag inte haft chansen att prata om lika mycket, men som är minst lika viktig, är hur. 

Hur skulle etnografi kunna inkluderas i statens offentliga utredningar? Jag har pratat om hur 

etnografi kan tillämpas inom ramarna för en individuell utredning, men inte i verksamheten i 

stort. I det här avsnittet kommer jag därför att förklara vilka förutsättningar som finns för 

etnografiskt arbete inom SOU samt gå igenom de motargument jag ser som relevanta. 

Det finns inga krav i vare sig kommittéhandboken eller kommittéförordningen gällande vilka 

metoder som får eller inte får användas. En utredning ska använda de bäst lämpade metoderna 

och bestå av de bäst lämpade sekreterarna och utredarna samt den bäst lämpade utredaren. Det 

finns dock två, huvudsakliga, hinder som behöver överkommas för att uppnå inkludering av 

etnografi i statlig utredningsverksamhet, verksamhetstradition och bristen på etnografi i 

Sverige. 

Bristen på etnografi i Sverige är påtaglig och även det något som jag rört vid tidigare i 

uppsatsen. Det finns, i jämförelse med andra länder, inte bara mindre etnografi i statlig 

verksamhet utan även i det akademiska syns det väldigt lite antropologi. Statsvetare i Sverige 

är mycket mer intresserade av att kombinera sin kunskap med ekonomi för att försöka förstå 

samhället. Jag kan gå vidare men det är utanför den här uppsatsens kapacitet att inkludera en 

redogörelse för, och jämförelse av, etnografi och antropologi Sverige relativt andra länder. Det 

är dock viktigt att röra vid i den här delen då det är ett hinder för etnografins inkludering i SOU. 

Det stora problemet inom SOU är vad Jan Kubik beskrev som ”statsvetares döda vinkel.” När 

Kubik pratade om den vinkel så menade han att statsvetare saknar dimensioner i sin forskning 

när de inte använder etnografiska perspektiv.Som exempel på detta lade han fram flera exempel 

på metoder som etnografi kan komplettera. Jag har i den här uppsatsen visat att samma sak 

gäller för utredningar. Som jag visade i exempelutredningen och i min modell för en 

genomsnittlig utredning så följer SOU sällen en form av metodik, de bör således inte ha någon 
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”död vinkel.” Jag har dock visat att grupper faller ut ur utredningars perspektiv och fokus istället 

läggs på lagrum och juridiska frågor. Detta blir därför SOU:s ”döda vinkel” precis som 

metoderna Kubik presenterade saknar vissa perspektiv relaterade till individer och beteenden 

så saknar SOU insyn i befolkningen dess arbete påverkar och hur det arbetet kommer att relatera 

till dem. 
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Slutsats:  

Statens offentliga utredningar även kallade SOU är ett offentligt redskap för att informera 

riksdag och regering om frågor och problem som regeringen anser att det behöver mer 

information om innan de agerar. Dessa utredningar är ofta juridiskt fokuserade och andra 

discipliner lämnas oanvända. Detta lämnar staten med något av en död vinkel, det blir svårt att 

se hur svenskar förhåller sig till och interagerar med lagar, förvaltning och det offentliga i 

allmänhet. För att staten ska kunna förstå, och på så sätt bäst hantera, sin befolkning behövs 

andra metoder inkluderas i arbetet. Om denna döda vinkel inte hanteras så riskerar vi att vår 

lagstiftning anpassas utefter bristande information och brister på både lång och kort sikt. 

Tillämpad antropologi, och antropologi i allmänhet, har bra och effektiva verktyg för att studera 

människor på gruppnivå. Att förstå människor är en viktig aspekt av statlig verksamhet, 

speciellt i lagstiftnings och policyprocesser, ännu viktigare i den statliga 

utredningsverksamheten. Etnografi innebär att forskaren, ofta en antropolog, försöker att se en 

individ eller grupps perspektiv och därmed närma sig ämnen ”inifrån”. Oftast så används dessa 

perspektiv och redskap för att förstå det ”främmande” men i tillämpad antropologi används de 

istället för att förstå problem och människor som är desto närmare etnografen. De 

omständigheter och problem som etnografen stöter på när hen arbetar tillämpat är väldigt lika 

de som gäller under utredningsarbeten och det finns således redan mycket information om hur 

etnografi kan tillämpas på ett passande sätt inom statlig verksamhet. 

Om etnografi skulle tillämpas inom statens offentliga utredningar skulle det hjälpa regeringen 

att bättre anpassa direktiv till studier som behöver hantera människor, det skulle hjälpa utredare 

att bättre förstå de situationer de lämnar förslag kring. Med dessa två aspekter hanterade så 

skulle den döda vinkeln elimineras och den statliga verksamheten skulle bli avsevärt starkare. 

Att inte inkludera etnografi i utredningsprocessen, som det görs idag, är som att inte se sig för 

innan man går över vägen. Du vet vart du vill komma, du vet hur du ska ta dig dit och på vilket 

sätt du ska göra det, men det finns ingen garanti att du kommer fram. 
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