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Erhvervsantropologi eller 
antropologi som erhverv? 
I de seneste år er der blevet optaget flere og 
flere studerende på etnografi på Århus 
universitet. Det gør, at de studerende må 
forberede sig på at udfylde andre pladser end 
blot at reproducere afdelingen. Et af de felter, 
hvor nogle etnografer vil søge hen og allerede 
findes er erhvervslivet. Jeg vil her stille 
spørgsmålet om vi faktisk kan bedrive 
erhvervsantropologi ud fra de 
forskningsetiske principper vi arbejder ud fra 
eller vi bliver nødt til at påtage os en anden 
rolle når vi arbejder med erhvervslivet. 
Nemlig erhvervskonsulenten.   
 
I løbet af min studietid på etnografi har jeg 
valgt at arbejde med virksomheder og 
organisationer. Det har jeg hovedsageligt 
gjort, fordi at allerede fra min første år på 
studie fandt at det måtte være 
utilfredsstillende at bruge så meget tid og 
energi på undersøgelser og specialer som kun 
jeg selv, min vejleder og en censor nogen 
sinde ville læse. Der er dog også et andet 
vigtigt motiv. Det er det rent økonomiske. 
Ved at lave undersøgelser som der 
virksomheder og organisationer er 
interesserede i er det muligt at få mere frie 
hænder økonomisk. Et aspekt der hænger 
sammen med dette er at man kan få en langt 
mere motiveret etnografisk scene at studere 
og derved få langt bedre adgang til 
informanter og informationssystemer. Jeg har 
selv lavet min metodeøvelse for et rejse 
bureau, lavet paragraf 25 for en kommunal 
organisation og lavet mit feltarbejde for en af 
Danmark store internationale 
mejerivirksomheder.  
 
At studere mælkekulturer 
I 1999 lavede jeg mit feltarbejde for en stor 
dansk mejerivirksomhed. Formålet med 
studiet var at afklare, hvordan 
virksomhedskulturen bevægede sig ud i de 
internationale datterselskaber. Det er ofte 
attraktivt for internationale koncerner at opnå 
en homogen koncernidentitet pga. image ud af 

til og fordi det letter kommunikation og 
praktiske procedurer. Mit fokus var de 
udstationerede medarbejdere, og hvorvidt de 
bragte moderselskabet kultur ud i 
datterselskaberne. Men det var også formålet 
at undersøge hvilke erfaringer de 
udstationerede fik af at opholde sig i et 
internationalt miljø, og hvorledes 
virksomheden formåede at bringe denne 
internationale viden tilbage til 
moderselskabet. Det er nemlig også attraktivt 
for internationale koncerner at have en 
international virksomhedskultur i 
moderselskabet. 
 
Rapporten modtages i Saudi-Arabien 
Min undersøgelse indbefattede 
deltagerobservation, interviews og en 
spørgeskema undersøgelse på datterselskaber 
i Saudi-Arabien og England. Jeg begyndte 
således min dataindsamling i Saudi-Arabien i 
vinteren 1999 og afsluttede mit arbejde efter 
to måneder på datterselskabet. Ud fra de 
interviews jeg havde foretaget blev der 
udfærdiget en rapport som blev afleveret til 
Direktøren for datterselskabet umiddelbart 
inden jeg tog til England for at forsætte 
undersøgelsen. Da jeg kom tilbage til 
Danmark i efteråret blev jeg noget overrasket 
over en meget følelsesladet og vred e-mail jeg 
havde fået fra direktøren på datterselskabet. I 
meddelelsen bliver jeg beskyldt for at have 
udvalgt mit materiale ”ensidigt for at 
problematisere forholdene på virksomheden. 
Direktøren skriver, at han ikke kan genkende 
dagligdagen i Saudi-Arabien ud fra de 
brudstykker af interviews, der er blevet 
sammen fattet i rapporten. Direktøren er uenig 
i de konklusioner jeg har draget ud fra 
interviews som han mener var udvalgt 
udelukkende for at kritisere forholdene på 
datterselskabet. Der bliver skrevet, at det 
virker direkte manipulerende, hvad jeg har 
valgt at gengive af interviewene. Efter denne 
begyndelse er der en 4 siders gennemgang af 
min 60 siders rapport, hvor direktøren afsnit 
for afsnit forsøger at tilbage vise min 
konklusioner. Der bliver lagt meget vægt på 
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at jeg har misforstået, hvordan tingene faktisk 
er. Det jeg har beskrevet er kun hvad nogle få 
utilfredse medarbejdere giver udtryk for. Han 
henviser med navn til de få svage personer på 
datterselskabet som han mener, må stå bag de 
transskriberede interview uddrag og tilbage 
viser mine konklusioner ved at sige, at netop 
de personer han har forsøgt at gætte sig frem 
til er dårlige til deres arbejde eller har andre 
personlige problemer.  
 
Svar til direktøren 
Jeg besvarer meddelelsen til direktøren som 
tydeligvis føler sig uretfærdigt kritiseret, og 
lægger her vægt på, at rapporten ikke er 
manipulerende, men baseret på den 
kvalitative forskningsmetode som bliver 
anvendt inden for etnografien. Jeg forsøger at 
forklare, at rapporten ikke giver et fuldstædigt 
billede eller den fakta som direktøren 
beskylder den for ikke at beskrive. Jeg 
forsøger at forklare direktøren, at der findes 
mange former for sandheder og mange 
historier på en virksomhed, og at den ene 
sandhed (utilfredse medarbejdere) ikke 
behøver at udelukke en anden (at 
virksomheden sælger mange produkter). Den 
kvalitative metode leder folk til at reflektere 
over deres hverdag på en anden måde end de 
gør i deres hverdag, og derfor kan der 
fremkomme information, som topledelsen 
ikke er klar over, men som kan anvendes som 
et værdifuldt redskab i personalepolitikken. 
Rapporten beskriver altså de ansattes følelser 
og meninger og ikke virkeligheden som fakta. 
Dette kan man ikke tilbage vise ved at 
beskrive at virksomheden faktiske procedurer 
er anderledes end den måde de ansatte 
opfatter den på. Direktøren opfatter de 
ansattes utilfredshed som en direkte kritik af 
virksomheden, hvor det i virkeligheden ofte 
handler om, at folk har misforstået 
information, eller opbygget nogle forkerte 
forventninger, uden at virksomheden er skyld 
i det. 
 

Kvalitet og kvantitet 
Jeg prøver således at forklare, at rapporten i 
dens nuværende kvalitative form ikke giver et 
fuldstændigt og repræsentativt billede 
fordelingen af de ansattes meninger. Jeg 
forklarer, at det er den kvalitative del af 
undersøgelsen formål at dække rækken af 
meninger så bredt som muligt og senere på 
baggrund af disse meninger at udfærdige et 
spørgeskema som kvantitativt metoderedskab. 
Mit spørgeskema er på dette tidspunkt 
allerede udsendt til datterselskaberne og 
svarene er indkommet fra England, hvor imod 
jeg intet havde hørt fra Saudi-Arabien. Jeg 
foreslår derfor direktøren at lade sine 
medarbejdere svare på spørgeskemaerne. Det 
nægter man dog at gøre, idet spørgeskemaet 
stiller spørgsmål på en manipulerende måde. 
Jeg kan dog ikke ændre spørgeskemaet fordi 
det skal anvendes til at sammenligne Saudi-
Arabien med England. Desuden er 
spørgsmålene i spørgeskemaet lavet på den 
måde, at det er sætninger taget ud fra 
virksomheden egen ledelsesfilosofi, hvorefter 
respondenter bliver bedt om at krydse af, 
hvorvidt de er enige i om følgende forhold 
gør sig gældende på datterselskabet. Jeg får 
aldrig svar selv om jeg gør dette klart.  
 
Problemer ved adgang og 
kommunikation 
 
Er vores metode ukonstruktiv? 
Det var altså en oplevelse, der viste at 
erhvervslivet ikke er vant til kritik, og at vi 
bliver nødt til at skrive på en anden måde. De 
er vant til konsulenter. De bruger 
konsulenternes positive resultater over for 
overordnede, f.eks. bestyrelse, hvis de vil 
have noget igennem. Heller ikke vant til 
kvalitative svar. Problemet er når de ikke har 
lavet kvalitativt arbejde får de ikke altid 
spurgt de rigtige spørgsmål i 
spørgeskemaerne. Man bliver nødt til at finde 
alle problemfelterne før man kan opstille 
spørgeskema. Komme ind på Dandy sagen, 
som viser det samme.  
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Kan vi kun kritisere, kan vi ikke komme med 
konstruktive løsningsforslag. Fordi vores 
uddannelse ikke lærer os det. Skal vores 
uddannelse lære os det, hvis vi skal arbejde 
med erhvervslivet, eller bliver vi nødt til at 
tage supplerende uddannelser som, 
eksempelvis ledelse og organisation på HD 
for at kunne arbejde med erhvervslivet. Kan 
vores metode blive konstruktiv hvis 
virksomhederne lærer, at anvende forskning 
som ikke er skræddersyet til deres politiske 
og erhvervsmæssige mål, og som ikke kun er 
kvantitativ. 
 
Hvad kan vi gøre for at blive hørt af 
erhvervslivet? Skrivestil, adgang til felten 
kræver ikke akademisk kommunikation, vi 
må ikke lade fordomme om filosofiske sløve 
akademikere blive sandhed, hvis vi skal tages 
seriøst. Vi skal tilpasse os miljø, evt. gå med 
skjorte og slips, komme til tiden. Arbejde 
synligt. Virke seriøse. Have tænkt på alt inden 
de spørger os, hele tiden virke som om vi har 
et anvendeligt formål med hvad vi spørger om 
og vores metode.  
 
Vi skal for alt i verden fortælle virksomheden, 
hvad de kan bruge det til som vi undersøger, 
og hvordan den kan bruge det, hvor vores 
metode kan supplere deres interne 
undersøgelser, med ny information f.eks. om 
personaleforhold som topledelsen ikke kan 
tilegne sig på anden vis eksempelvis gennem 
spørgeskemaer.  
 
Hvad kan man egentligt med etnografi i 
forhold til erhvervslivet?  
Vi kan undersøge forhold hvor grupper af 
mennesker ikke forstår hinanden. Vi kan finde 
ud hvor misforståelserne opstår, hvad de 
handler om, og betyder for de implicerede, 
derved kan evt. finde på løsninger, men det er 
nok vores svage punkt. Vi må ikke give vage 
uoverskuelige forklaringer, hvis vi vil tages 
seriøst, men hvis problemstillingerne er 
komplekse, må vi prøve at forklare det fulde 
omfang af problemet og gøre det forståeligt 
for alle parter. Hvis vi forfejler nogle af disse 

mål, mister vi kommunikationen med 
erhvervslederne.  
 

• Vi skal ikke forsøge at gøre 
komplekse problemstillinger mere 
simple end de er (godt enkle, men ikke 
forsimplede), fordi at vores metode er 
vores redskab og den må vi ikke 
underkende, hvis vi skal blive ved 
med at være etnografer og ikke blive 
konsulenter.  

 
• Vi kan afdække den fulde 

kompleksitet, hvor konsulenter, kan 
komme med enkelte lette udførlige 
løsninger, som altid passe godt med 
virksomhedens politiske og 
erhvervsmæssige mål.  

 
• Vi skal vise, at vi kan komme med 

anvendelige resultater og løse 
komplekse problemer, men at vi ikke 
på forhånd kan fortælle præcis hvem 
de rent politisk eller erhvervsmæssigt 
vil være anvendelige for.  

 
• Vi må nogle gange glemme vores 

akademiske sprog i kommunikationen, 
men ikke vores akademiske metode. 
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