
VARFÖR BEHÖVS
ANTROPOLOGER?
Vill du förstå hur människor
beter sig och tänker?
Anlita en antropolog!

Tydliggöra kommunikation
Når er kommunikation verkligen fram? Antropologen
kan identi� era hur kommunikation kan ske mer e� ek-
tivt, på rätt plats i rätt sammanhang, och med rätt
”språk”. Genom att studera hur människor bearbetar
information går det att förstå vilket budskap som når
fram och vilket som inte gör det.

Identi� era behov och förklara problem
Gissar ni vad problemet är? Antropologen kan förklara
varför problem uppstår och hur människor löser des-
sa, medvetet och omedvetet. Ofta hittar antropologer
svaren på oväntade ställen, eller upptäcker orsakssam-
band mellan till synes vitt skilda faktorer. Systematisk
observation leder till problemlösningar som förenklar
människors arbete och vardagsliv på riktigt.

Anta globala utmaningar
Vad är globalt hållbart och samtidigt lokalt relevant?
Antropologen skapar förståelse för hur produkter,
kommunikation, teknologi och människor � ödar i
globala sammanhang. För att förstå hur globala utman-
ingar ska hanteras behöver vi sätta oss in i hur olika
kulturella normer och livsvärldar fungerar – ett måste
för den som vill nå ut globalt eller som vill förstå hur 
det globala påverkar oss.

Förstå trender och förändringar
utifrån deras sammanhang
Vad är en trend utan en kontext? Att hitta en trend är
relativt lätt men att förankra trender i människors fak-
 tiska vardagsliv kräver kunskap utifrån ett helhetspers-
pektiv – historiskt, etiskt och kulturellt. Antropologer
är särskilt lämpade att tolka förändringar i nutiden och
visa på riktlinjer mot framtiden.

Läs mer om antropologisk 
forskning och utbildning på 
www.sverigesantropologforbund.org
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Världen förändras allt snabbare, mängden information 
ökar och samhället står inför stora globala utmaningar. 
Med detta ökar behovet av att förstå människor och 
deras agerande – på djupet, på bredden, mer genom-
gripande.
 Den antropologiska kompetensen bygger på helhets-
tänkande, sammanhang och inifrånperspektiv. Den ger 
myndigheter, företag och andra organisationer robust 
kunskap om samtiden och om hur människor faktiskt 
beter sig, snarare än vad de tror och säger sig göra.
 Antropologen kan upptäcka nya samband i en värld 
som kan verka utforskad och välkänd, men där förete-
elser som digitalisering, klimatförändringar eller global 
hälsa ställer krav på nya insikter. Utrustad med etnogra�  
som metod ser antropologen bortom det uppenbara, 
hittar oväntade perspektiv och ger långsiktigt hållbar 
kunskap om hur människor förstår, uppfattar och 
hanterar sin tillvaro.

Deltagande observation
Antropologen studerar människan i sin vardag.
Det handlar om att nå ett inifrånperspektiv gen-
om att »vara där«, att se, höra och interagera. Att
helt enkelt sätta sig in i deras värld.

Naturlig miljö
Etnogra�  genomförs i den miljö där deltagarna
bor, arbetar och tillbringar sin fritid, inte i en
separat konstruerad forskningsmiljö, i experiment
eller genom svar på enkäter.

Med deras egna ord
Antropologen tar fasta på hur människor själva
uttrycker sig och använder detta för att nå en
djupare förståelse för hur de tänker och vad som
styr deras beteenden.

Helhetsperspektiv och samband
Människors agerande och tankar påverkas, direkt 
eller indirekt, av det mesta som sker i eller om-
kring deras liv. Antropologen är öppen för alla
eventuella kopplingar och tar inget för givet.
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ETNOGRAFI  – en un ik  metod
Etnogra�  handlar om att förstå människan, inte som en
statisk variabel utan som en komplex varelse som 
lever i en värld som ständigt förändras. Etnogra�  är en 
� exibel kombination av kunskap, teori och en samling 
tekniker. Metoden baseras på fyra nyckelbegrepp:

Vad kan antropologen göra?
Studera verkligheten
Gör inte människor som de säger? De � esta traditionel-
la typer av undersökningar ger alltför enkla svar – de
speglar sällan verklighetens komplexitet. Genom att
jämföra vad människor säger att de gör med hur de
faktiskt beter sig kan antropologen visa vilka faktorer 
som påverkar människors beteenden och hur individer 
själva upplever sina handlingar.

Bearbeta stora mängder data
För mycket data? Antropologen kan sortera fram insik-
ter ur stora mängder material och göra djupgående och 
innovativa tolkningar för att förstå vad som ”rör sig under 
ytan”, bakom alla si� ror och all statistik.

Upptäcka innebörder
Hur uppfattas ditt budskap, din produkt, ditt varumärke
eller din verksamhet? Alla produkter och upplevelser
laddas med mening och får därigenom en betydelse för
människor. Genom sitt inifrånperspektiv är antropolo-
gen lyhörd för vad som skapar mening i olika männis-
kors och gruppers liv och kan identi� era hur idéer och
projekt uppfattas av dem som berörs.

Förstå normer, oskrivna regler
och maktstrukturer
Har ni koll på era kunders eller målgruppers normer?
Antropologen kan visa hur olika normer och makt-
förhållanden formar människors värderingar och be-
teenden. Vilken roll spelar synen på kroppen, idéer om
hemmet eller uppfattningar om delaktighet?  Varifrån 
kommer det reella in� ytandet? Med kunskap om gällande 
normer och kultur kan företag och verksamheter bättre 
nå fram till och anpassa sig efter sina målgrupper.




