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Praktikantrapport 
  
 
 
Allmänt  
 
Arbetsgivare: Riksdagens Utredningstjänst 
 
Praktikperiodens längd: 20 veckor/30hp/40 timmar i veckan 
 
Handledare: Helene Bagge, Utredare, 08-786 64883, 
helene.bagge@riksdagen.se  
 
Riksdagens utredningstjänst 
 
Riksdagens utredningstjänst är en enhet inom den centrala riksdagsför-
valtningen. Det övergripande målet för riksdagsförvaltningen är att skapa 
goda förutsättningar för att riksdagen skall kunna uppfylla sina konstitu-
tionella och demokratiska uppgifter. Med uppgift att fungera som ett stöd 
åt ledamöterna i den parlamentariska och demokratiska processen inrätta-
de riksdagen år 1955 en upplysningstjänst som knöts till riksdagsbibliote-
ket. Sedan dess har informationsflödet ökat kraftigt och de politiska dags-
frågorna har blivit alltmer komplicerade. Väljare, massmedier, näringsliv 
och organisationer är ständigt närvarande och förväntningarna på snabba 
och klara besked har ökat. I takt med att kraven på de folkvalda har vuxit 
har också utredningstjänstens roll och verksamhet förändrats. Sedan mit-
ten av 1960-talet har utredningstjänsten utgjort en självständig enhet inom 
riksdagsförvaltningen och är organisatoriskt placerad inom kammarkans-
liet. 
   
Utredningstjänsten utför året runt utrednings- och informationsuppdrag 
från riksdagens ledamöter, partikanslier, utskott och övriga organ samt 
utländska parlament. Utredningstjänsten hjälper också utskotten i deras 
arbete med uppföljning och utvärdering av riksdagsbeslut samt 
forsknings- och framtidsfrågor. 
 
Utredningstjänsten gör utredningar inom alla politiska sakområden samt 
utför ekonomiska analyser/beräkningar. I fråga om politiska sakområden 
kan som exempel nämnas utredningar inom utbildnings- miljö- och 
socialförsäkringsområdet, samt utredningar inom näringspolitik och 
infrastrukturfrågor. På det statsvetenskapliga området utreds 
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frågeställningar rörande exempelvis demokrati, opinionsbildning och 
offentlig förvaltning. 
 
Riksdagens utredningstjänst får totalt mellan 2500-3000 uppdrag per år. 
Över 90 procent av uppdragen kommer från riksdagsledamöterna och 
partikanslierna i riksdagen, men även utskotten och parlament i andra 
länder lämnar uppdrag till utredningstjänsten.   
 
Praktikantrollen 
 
På riksdagens utredningstjänst har jag som praktikant deltagit i 
utredningstjänstens kärnverksamhet (dvs kvalificerat utredningsarbete). 
Jag har under hela perioden varit placerad på F-sektionen som arbetar 
med juridiska och statsvetenskapliga frågor. Som praktikant har jag utfört 
utredningar självständigt(kontakt och samråd med uppdragsgivare samt 
sammanställt/analyserat information sakligt, opartiskt och i tid). Jag har 
även deltagit vid seminarier, genomfört studiebesök samt genomgått 
intern kompetensutveckling i form av en utrednings/metodikkurs.  
 
Praktikplatsen har således inneburit praktiskt arbete som utredare av 
frågor som berör förvaltningspolitik, internationell politik, parlamentarisk 
verksamhet, metodologiska spörsmål, juridiska frågor och kvalificerad 
research i största allmänhet mm. 
 
Erfarenheter  
 
Som praktikant har jag erhållit flertalet värdefulla erfarenheter och erfarit 
flertalet insikter. Jag har lärt mig att prestera och producera under 
tidspress, sammanställa och pedagogiskt presentera stora textmassor och 
disparata källor i formen av mail och intervjuer. 
 
Som praktikant har jag under en längre period också ingått i ett arbetslag 
av kvalificerade utredare samt fungerat som en arbetskollega inom 
riksdagsförvaltningens personalstruktur. Dagliga arbetsplatsmöten (där 
man diskuterat löneförhandlingar, miljöcertifiering av verksamheten, 
personalrekrytering, kompetensutveckling och visionsstrategier) och 
praktisk ”hands-on” erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete i en 
professionell verksamhet har inneburit värdefulla erfarenheter som 
komplement till mina akademiska bedrifter. 

 
Statsvetenskaplig relevans 
 
I regeringsformen 1 kap. 2 § anges att: 
 

/- - / 
  
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla männi-
skors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.  
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Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall 
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall 
särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad 
och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.  
  
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer.  
  
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande 
inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och 
familjeliv.  
  
Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå del-
aktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den en-
skilde som person.  

 
För att beslutsfattare såsom riksdagsledamöter skall kunna uppnå dessa 
målsättningar om generell välfärd för medborgare behövs fungerande in-
stitutionella mekanismer innefattande korrekt informationstillgång samt 
välgrundat beslutsfattande. De enskilda riksdagsledamöterna är i behov av 
kvalificerat urval vad gäller de enorma informationsflöden som det post-
industriella kunskapssamhället producerar. Riksdagens utredningstjänst 
står till förfogande vad gäller kvalificerade utredningar av frågor som 
riksdagsledamöter ställer. I mångt och mycket handlar dessa utredningar 
om ett upplysningsarbete där frågeställaren blir informerad om de meto-
dologiska spörsmål som föreligger inom ämnesområdet och huruvida frå-
gan kan formuleras på det sätt som frågeställaren initialt hade gjort.  
 
I den ideologiska sfär av strategier och kompromisser som riksdagsleda-
möter lever i finns det starka incitament att tolka information enligt ”rå-
dande ideologiska linser” och ett opartiskt svar kan då bidra med en större 
förståelse för alternativa synsätt. Opartiskt utredningsarbete kan således 
bidra till en friare debattarena.1 Perspektivet som anläggs här liknar de ar-
gument som anförs inom medicin vad gäller evidensbaserat beslutsfattan-
de. Politiska beslut i formen av lagstiftningsarbete i kammaren eller poli-
tisk kontroll i formen av granskning av maktutövande i konstitutionsut-
skottet är i slutändan ett normativt ställningstagande av enskilda individer 
men beaktandet av relevant och föreliggande information påverkas av ur-
val och bedömning av denna information. Då riksdagsledamöter erhåller 
kvalitetsgranskade och opartiska svar, i den mån och form som dessa rim-
ligtvis kan produceras av avlönade tjänstemän med sakkunskap, har man 
undanröjt några hinder för ett fullödigt/fullgott informerat beslutsfattande.  
 

                                                 
1 Kanske inte analogt med ett upplyst samtal i Habermas anda där diskursetiska dialoger 
skall främjas i offentliga diskussioner men ändock utgör dylika utredningar ett upplys-
ningsarbete som troligtvis bidrar till ett mer genomtänkt beslutsfattande.   
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 Det föreligger även ett maktperspektiv vad gäller varje enskild riksdags-
ledamots möjlighet att göra sin röst hörd och att kunna påverka och driva 
frågor som representant för sina väljare. De enskilda ledamöterna har oli-
ka utbildningsbakgrund och olika resurser. Detta påverkar deras möjlighet 
att ha inflytande i beslutsprocessen i riksdagen. Att beställa opartiska ut-
redningar vid sidan om det politiska uppdraget innebär en tidsvinst och ett 
utökat utrymme för mer ”evidensbaserat” beslutsfattande.  
 
Detta innebär självfallet inte att riksdagsledamöterna alltid tar välinforme-
rade eller opartiska beslut i sakfrågor då de erhållit en utredning från ut-
redningstjänsten. Ideologi och strategi utgör fortfarande drivande incita-
ment för riksdagsledamöter. De utredningar som riksdagens utrednings-
tjänst tillhandahåller är sekretessbelagda och tillhör frågeställaren2 och 
kan ”läggas i skrivbordslådan” om svaret inte faller i smaken. Det finns 
även ett pedagogiskt dilemma när frågeställningarna eller ämnet är kom-
plext och en utredning kanske blir svårläst för frågeställaren. Avvägning-
en mellan pedagogisk presentation och vetenskaplig stringens utgör en 
stor del av hantverkskunskapen för en utredare.  
 
Som statsvetarstudent har det varit påfallande med hur raka svar som 
riksdagsledamöterna efterlyst i snåriga ämnen. Till exempel: 
 
1. Hur implementerade medlemsland x, y, z EU-direktiv 2006/22/EG och 
kunde man ha gjort likadant i Sverige?     
 
2. Jämför polisens kostnader i olika länder om detta är möjligt? 
 
Om vi tittar närmare på fråga två kan vi se att det är ytterst svårt att besva-
ra en dylik fråga på ett rimligt och ”vetenskapligt” sätt.   Flertalet metodo-
logiska spörsmål uppstår vid en jämförelse av polisverksamhet i olika 
länder. Vad som behöver fastställas/klargöras innan utredning kan påbör-
jas är vilken information man specifikt efterlyser:  
 
A) Definition av kostnad (Beviljade anslag, använda medel, driftskostna-
der eller personalkostnader, totala kostnader redovisade i årsredovisningar 
mm). Är det polisens egen årsbudget som enbart skall återges eller ska 
kostnaden ställas i relation till folkmängd, antalet lösta brott, antalet poli-
ser (detta skulle komplicera frågan ytterligare)?   
 
B) Vilken slags jämförelse ska genomföras? Tidsaspekt (vilka år?), länder 
(vilka länder och varför?), mellan olika organisationsstruktu-
rer/anslagsposter mm?  
 
De nordiska länderna till exempel uppvisar alla olikheter vad gäller poli-
sen organisation, budgetanslag och budgetposter inom varje budgetanslag, 
territorium/geografi, demografi, pensionsavtal för arbetstagare, brottsbild 

                                                 
2 Dessa offentliggörs då frågeställaren själv hänvisar till uppdraget i ett offentligt samman-
hang (kammaren eller media). 
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och rättsväsende mm. Alla dessa aspekter påverkar vad en eventuell jäm-
förelse skulle resultera i vad gäller påståenden om kostnader.  
 
Är man intresserad av en sammanställning av årsanslagen som tilldelas 
till polisen i de nordiska länderna så kan det troligtvis genomföras men 
informationen är inte jämförbar då ländernas olikheter måste beaktas vid 
tolkning av siffrorna. Vad frågeställaren i detta fall antagligen är ute efter 
är någon slags totalkostnad för polisen i varje land och detta "avspeglas" 
då i anslagsposten för polisen i varje land per år, men som sagt, dessa 
summor ger enbart en totalsiffra för varje lands allokering av pengar till 
polisverksamhet och inte en bild av vad som har kostat vad.  
 
Att i detta fall informera om de metodologiska spörsmålen innebär tro-
ligtvis att åsiktsbildningen och argumentationen blir mer stringent hos 
frågeställaren och detta bidrar i det långa loppet till ett mer informerat, 
upplyst och ”evidensbaserat” beslutsfattande i riksdagen. Som statsvetare 
och som medborgare uppfattar jag detta som nödvändigt för att animera, 
vitalisera och konsolidera de demokratiska mekanismerna som ska ge-
nomsyra det parlamentariska arbetet.       

 
 
 
       
 
 


