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På vej mod et nyt akademisk felt - et nyt
forsknings- og uddannelses miljø i Danmark -
“Institut for Anvendt Erhvervsantropologi”

ANVENDT
ERHVERVSANTROPOLOGI
From Human Factors to Human Actors
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100 eksperter, 56 interviews, 6 lande, 13
teoretiske værktøjer, 10 metodiske værktøjer, 10
best practice cases, 10 anbefalinger til
etableringen af en dansk forsknings– og
uddannelsesinstitution.



EXECUTIVE SUMMARY
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Executive summary

Denne rapport er en beskrivelse af et akademisk felt i sit tidlige
stadie - på vej til at blive etableret, men stadig undervejs.
Nogle kalder dette felt psykologi, andre design. Andre igen
sociologi eller antropologi.
I denne rapport bruges betegnelsen “anvendt erhvervsantropologi”.
Erhverv for at understrege den kommercielle indflydelse og
udnyttelse af arbejdet. Anvendt fordi der her er tale om studier for
virksomheder og hermed ikke bare studier af virksomheder. Fokus
for disciplinen er at identificere endnu umødte behov og
udfordringer i menneskers hverdag, og løse disse ved at vise vejen
for nye processer, services, værktøjer og produkter.

Rapporten introducerer 13 teorier og ti metodiske værktøjer fra
dette felt.
Ti best practices, som beskriver uddannelses- og
forskningsinstitutioner som arbejder indenfor feltet verden over.
Det vurderes hvorvidt det vil være en god ide at etablere en
forsknings- og uddannelsesinstitution for anvendt erhvervs-
antropologi i Danmark, og rapporten afsluttes med ti anbefalinger
for etableringen af en sådan institution.

Rapporten konkluderer, at der indenfor den akademiske verden er
et behov for en sådan forsknings- og uddannelsesinstitution.
På et samfundsniveau er der også behov for en inter-disciplinær
institution, der kan definere problemer og udvikle løsninger for
forskellige offentlige institutioner, som arbejder med offentlige
opgaver såsom sundhed og uddannelse.

Det er imidlertid svært at konkluderer om der er behov hos
virksomhederne. Dette emne er ikke belyst i analysen bag denne
rapport.

Indenfor den akademiske verden er feltet i sin spæde udvikling, og
Danmark har chancen for at blive ledende indenfor dette felt. Men
det er svært at vurdere om feltet står overfor en lovende fremtid.
Feltet har været under udvikling igennem de sidste 30 år, men er
stadig ikke udbredt og anerkendt som en selvstændig disciplin
blandt den akademiske verdens forskere og professorer. Faktisk
foregår diskussioner og udvikling i lige så høj grad i private
virksomheder som i den akademiske verden. Derfor har det været
nødvendigt at se på både virksomheder såvel som forsknings- og
uddannelsesinstitutioner i arbejdet med denne rapport.
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1. Vision: Fokus på både identifikation og løsning af problemer
og udfordringer.

2. Uddannelser: Opbyg en cand.- og Ph.d.-uddannelse.
Ingen bacheloruddannelse. Udbyd tre kandidatretninger:
konceptudvikling, teknologiudvikling og designudvikling.

Executive summary fortsat…

Under arbejdet med analysen har et team af researchers
interviewet en række af de ledende eksperter i feltet, og spurgt dem
om best practice og deres anbefalinger for en forsknings- og
uddannelsesinstitution i Danmark.

Ambitionen med en sådan institution skal være at skabe en
intellektuel magnet for de bedste mennesker inden for anvendt
erhvervsantropologi. Vi foreslår navnet: Institut for Anvendt
Erhvervsantropologi. Skolen skulle udføre forskningsprojekter i
verdensklasse og herigennem konstant arbejde for at forbedre
konkurrenceevnen for private og offentlige virksomheder og
uddanne de bedste innovatorer med evnen til at redefinere og
genopdage produktkategorier og markeder.

De 10 forslag til etableringen af institutionen er:

3. Optagelse: Vurder de studerende på deres karakterer og en
række test som de skal igennem. Skab renæssance-teams, ikke
renæssance-mænd.

4. Organisatorisk placering: Skab en uafhængig skole uden
bindinger til eksisterende danske universiteter.

5. Skolens ansatte: Balance mellem kvalitative og kvantitative
forskere. Balance mellem”problem finders” og “problem
solvers”.

6. Finansiering: Gør institutionen afhængig af ikke-offentlig
finansiering over tid.

7. Eksterne relationer: Lav forskning og studenterprojekter så tæt
på den virkelige verden som muligt gennem erhvervs-
samarbejde. Vær en aktiv aktør i lokalsamfundet.

8. Kommunikation: institutionaliser feltet gennem konferencer,
tidsskrift og web logs
Gør forskning til et produkt for at tiltrække virksomheder.

9. Den første kapital: Gør det muligt for forskere og studerende at
skabe imponerende materiale til det første møde med banker
og investorer.

10. International bestyrelse: Etabler en bestyrelse, panel eller
’sheppard’s board’, med eksperter og virksomhedssponsorer
som kan hjælpe til med stedets fødsel, og som skal rådgive om
forskningsområder i fremtiden. Etabler det nu.
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Tak…

Komplekset af teorier, metoder og de mange anbefalinger for udviklingen af en fremtidig forsknings- og
uddannelsesinstitution i Danmark kunne ikke være blevet udviklet uden bidrag fra en række hjælpsomme eksperter
(forskere, professorer og konsulenter), primært fra Europa og Nordamerika. Tak til:

Univeristy of California, Irvine: Richard Taylor, Michael Clark, Sanjoy Mazumbar * Art center College of
Design, Pasadena: Andy Ogden, Katherine Bennett * Institute for Creative Technologies (ICT), University of
Southern California: Lora Chen, Cheryl Birch * Heimstra Human Factors Labs, University of South Dakota:
Jan Berkhout, Frank Schieber * ID Studiolab, Technical University Delft: Pieter Jan Stappers * Ideas Bazzar:
Simon Roberts, Withworth Stokes Jones * Ohio State University: Elisabeth Sanders, Paul J. Nini (asst.
proff.), Linsay Keneig * Connifer Research: Ben Jacobsen (partner) * Herbst Lazar Bell: Mark Chapper
(general manager strategy & research) * Doblin Group: Larry Keeley, Dan Chichester, Jeffrey Tull *
IITC Detroit, Michigan: Allen Bateau (director), Lamees Sweis, Dr. Polauskij, Julia Gluesing, Magareth
Karadjoff * University of North Texas: Christina Wasson (asst. proff.), Ann T Jordan (proff.) * Ignite,
Dallas, Texas: Matthew Hill (director of research) * Intel: Ken Anderson, Michele Chang, Genevieve
Bell, Tony Salvador, John Sherryand, Alex Zafiroglu * UCIT: Ilkka Arminen * Yahoo Europe: Martin
Ortlieb * Kings College London: Christian Heath * Nokia: Charlotte Vittrup * Mads Clausen Instituttet,
SDU: Mads Vedel Jensen, Ben Matthews, Frands Voss, Jakob Buur * Microsoft Corp: Anne Kirah,
Nimmi Rangaswamy * Incite: Nina Wakeford, Kris Cohen, Katarina Jungnickel * Ethnographic
Research: Steve Hagelman * Keio University: Mizuko Ito * Göteborg University: Tommy Garling * DPU:
David Barry * KU, Institut for Antropologi: Mette Meldgård * Cranfield University: John Besson * KU,
Insitutut for Psykologi: Sven Mørch



FEM SPØRGSMÅL
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Spørgsmål 1.

Hvordan gør vi den teknologiske udvikling til
menneskets fordel, og hvor trækker vi grænsen for
hvor teknologien skal anvendes?
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Spørgsmål 2.

Når konkurrencen mellem verdens
højtuddannede intensiveres yderligere, hvordan
sikrer vi så, at det danske uddannelsessystem er
med i toppen og omstiller sig til fremtidens
behov?
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Spørgsmål 3.

Hvordan skaber vi produkter, der løfter nye
miljøvenlige teknologier ind i menneskers
hverdagsliv?
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Spørgsmål 4.

Hvordan kan vi gøre fattigdomsbekæmpelsen fem
gange mere effektiv?
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Spørgsmål 5.

Hvordan sikrer vi, at virksomheder har
succesfulde programmer for innovations-
excellence?
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Dette kunne være spørgsmålene, som bestyrelsen for Institut for Anvendt
Erhvervsantropologi valgte at opstille som pejlemærker for instituttets arbejde.

Denne rapport skitserer konceptet for en ny interdisciplinær forsknings- og
uddannelsesinstitution. Vi kalder den Institut for Anvendt
Erhvervsantropologi.

Rapporten har tre hovedkapitler: 1. En beskrivelse af den teori og metode,
som kan siges at tilhøre anvendt erhvervsantropologi, 2. Best practice cases
fra forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder
rundt om i verden, og 3. Anbefalinger for Instituttet.

På den næste side ses en oversigt over rapportens indhold.
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Indholdsfortegnelse – rapports fem dele

INTRODUKTION – Denne del beskriver baggrund og formål for
denne rapport. Den beskriver de anvendte metoder, og nævner de
eksperter vi har været i kontakt med i løbet af projektet.

FELTET – Her følger et overblik over den akademiske disciplin: vi
giver et indblik i teorier og metoder, og hvordan disse kan bruges i
en kommerciel kontekst. Vi ser også på det danske felt.

BEST PRACTICE – Hvordan anvendes anvendt antropologisk
metode og teori på de bedste forsknings- og uddannelses-
institutioner og virksomheder rundt om i verden?
Og hvor er disse steder?

ANBEFALINGER – EN FORSKNINGS- OG
UDDANNELSEINSTITUTION I DANMARK? – Hvordan skal
en sådan forsknings- og uddannelsesinstitution se ud? Hvordan skal
den organiseres, hvad skal være dens forskningsområder, hvordan
skal der rekrutteres studerende, hvordan..? Ti anbefalinger fra
verdens ledende eksperter.

DE NÆSTE SKRIDT – Hvis instituttet skal etableres, hvad er så
de næste skridt?



DETTE ER IKKE EN
TRADITIONEL RAPPORT

XX
Denne rapport er delvist en “normal” rapport, delvist en visuel præsentation med
grafer, fotos, modeller, tabeller og statistikker. Når du læser denne rapport, vil du ofte
skulle læse den nederste halvdel først, da den øverste halvdel ofte bruges til illustrationer
eller lignende.





INTRODUKTION OG
METODER
Dette afsnit beskriver baggrund og formål for denne rapport. Den
beskriver de anvendte metoder, og nævner de eksperter vi har været
i kontakt med i løbet af projektet.

Del 1.
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1. Baggrund for projektet
2. Introduktion til rapporten
3. Formål med projektet
4. Nøglespørgsmål
5. Metoder
6. Hvem har vi talt med?
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Baggrund for projektet

Regeringen overvejer at etablere et forsknings- og undervisningsmiljø i Danmark med speciale i
kommercialisering og brugerorientering af socialvidenskaberne. Miljøet skal opbygge viden
omkring brugeradfærd og -oplevelser og skal sammenkæde discipliner såsom kognitiv psykologi,
socialpsykologi, etnologi, antropologi og sociologi.

Planen har været at udbyde midler i et åbent udbud, hvor eksisterende uddannelser og
forskningsmiljøer kan konkurrere om at byde ind med det mest interessante forslag. Det kræver, at
man forholdsvist præcist kan beskrive, hvad ideen er, hvad der skal forskes i, hvilke metoder og
kompetencer der skal udvikles og hvordan samspillet med virksomheder og andre skal foregå.

Erhvervsministeriet havde ved projektets start en opfattelse af, at der findes en række velfungerende
miljøer i andre lande - herunder USA og England - der har specialiseret sig i at forske og uddanne i
menneskelig adfærd, forbrugskultur, brugervenlighed, oplevelser og menneskers interaktion med
teknologi. For at kvalificere udbuddet er det relevant at kortlægge, hvad de bedste forskningsmiljøer
i verden gør og hvordan de arbejder. Det er også interessant at kortlægge, hvilke uddannelser der
findes og hvordan de mennesker der professionelt arbejder med analyse af brugeradfærd er
uddanne,t og hvilke kompetencer de mest succesrige virksomheder bygger på. Det er det, denne
rapport handler om.
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Introduktion

Denne rapport er en beskrivelse af en akademisk disciplin under udvikling, og et muligt koncept for et fremtidigt
forsknings- og uddannelsesinstitution. Institutionen vil blive en blandt få af sin art i verden, og vil have mulighed for
at frembringe nyskabelser indenfor både den akademiske og kommercielle verden.

Det vil blive beskrevet hvordan evnen til at definere og løse komplekse problemstillinger på en interdisciplinær måde
kan være af stor værdi for både virksomheder, den akademiske verden, offentlige organisationer, NGO’ere og
samfundet som helhed.

Udfordringen er at udvikle en stram definition af dette felt og etablere en akademisk disciplin omkring feltet.

Der er få forskere specialiseret i dette felt. Metoder og teorier er udviklede, men indenfor den akademiske verden
har de endnu kun vundet begrænset anerkendelse og udbredelse.

Det synes som om enkelte store amerikanske virksomheder (bl.a. Intel, Yahoo, Microsoft, IBM og Xerox) er længere
fremme end den etablerede forsknings- og uddannelsesverden.
 En af vores akademiske respondenter beskrev det således:
“Det startede for 15 år side i det private erhvervsliv, og nu begynder vi at uddanne folk til dette felt”.

Der er ca. 2.000 aktive personer i feltet på verdensplan. I den private sektor er dette område det hurtigst voksende
når man ser på hvor antropologer tilbydes ansættelse.*

*Kilde: Ann T. Jordan 2003: Business Anthropology
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Mål med projektet

Projektet startede med disse tre målsætninger:

1. At kortlægge i hvilket omfang der findes forsknings- og uddannelsesmiljøer indenfor
menneskelige faktorer* i andre lande.

2. At kortlægge hvordan førende forsknings- og uddannelsesmiljøer indenfor menneskelige
faktorer* arbejder, herunder at beskrive størrelse, organisering, metoder, kompetencer,
forskningstemaer, arbejdsfacon, relationer til erhvervslivet og finansiering.

3. At udarbejde en præcis beskrivelse af kompetencer, forskningstemaer, uddannelsesbehov mm i
et fremtidig forsknings- og uddannelsesmiljø i menneskelige faktorer*.

* Det har vist sig at begrebet “menneskelige faktorer”, oftest forstås som en kognitiv og ergonomisk tilgang til  studiet af menneskers
interaktion med maskiner, og vi har derfor valgt ikke at lade dette begreb være vores overordnede ramme. Vi har i stedet valgt ”anvendt
erhvervsantropologi” - dette uddybes på siderne 31-33.
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Metode
Dette projekt har i udstrakt grad været afhængig af samtaler og anbefalinger fra eksperter fra feltet. Vi har talt med
nogle af verdens ledende forskere, professorer, institutledere og dekaner indenfor anvendt antropologi, menneskelige
faktorer, design og uddannelsesplanlægning.

Projektet blev indledt med et intensivt litteraturstudie af væsentlige publikationer og forfattere indenfor feltet. Også
studier af weblogs (blogs) og andre interessante kilder på internettet blev afdækket.
Herefter fulgte snebolds-research (se næste side).
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Snebolds-research er at kontakte relevante personer via e-mail og bede dem om at komme med
kontaktinformationer på andre relevante mennesker og steder indenfor et givent område. Alt i alt har vi været i
kontakt med mere end 100 forskere fra den akademiske og kommercielle verden.

Vi opdagede hurtigt, at feltet har en vis tyngde i enkelte større i private virksomheder og mindre konsulentfirmaer,
og der er derfor en del at lære fra disse - og ikke kun fra universitetsverdenen. Vi opdagede at erhvervsorienteret
antropologi, menneskelige faktorer og design er relativt stort i Europa og Nordamerika i forhold til andre dele af
verden.

Vi besluttede at kontakte de forskere som oftest blev nævnt i sneboldresearchen via telefon. Et begrænset antal
forskere blev kontaktet til et live interview, for hermed at opnå endnu større indsigt i det akademiske felt,
organiseringen af forskning og uddannelser.

Metode fortsat…
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Dette vidner om et meget sårbart akademisk felt. Men det er også
en historie om et felt på vej, særligt stærkt i private virksomheder.
Det er et felt, hvor næsten alle interviewede er på udkig efter en
leder. En first mover som vil investere i området: Som vil etablere det
som en akademisk disciplin, give det synlighed og betydning
globalt.

På de følgende sider ses hvem vi har talt med.

Teamet bag denne rapport har brugt en halv til en hel dag
sammen med ledende eksperter indenfor anvendt
erhvervsantropologi og en række uddannelsesledere og -skabere.
Det har givet indsigt i feltet, teorierne, metoderne, uenighederne og
størrelsen af feltet.

Som det vises på næste side, bragte researchturen os ud til en lang
række steder i Europa og Nordamerika.

Feltet er mangfoldigt, ikke formelt etableret eller anerkendt som en
akademisk disciplin af kolleger, og oftest er det individer som driver
værket. Meget ofte uddannelses-lederen på det pågældende institut.
Uden ham eller hende ville stedet ikke eksistere.

Hvem har vi talt med?
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Hvem vi mødte i Europa
På telefonen eller i levende live

PIETER JAN STAPPERS
Director,  Professor i 
Design Techniques,
 ID Studiolab, 
Techncal University Delft

ILKKA ARMINEN
Professor i Sociologi,
Dep. of sociology and social
Psychology
University of Tampere

ANNE KIRAH
Senior design 
antropolog
Microsoft Corp., Paris

NINA WAKEFORD
Director, Incite
Dep. of Sociology,
University of Surrey

KRIS COHEN (Master of art) 
KATYARINA JUNGNICKEL 
(MA in visual communications)

SIMON ROBERTS
Partner og antropolog, 
Ideas Bazaar, London

WITHWORTH STOKES JONES

MARTIN ORTLIEB
Antropolog, 
Yahoo Europe

CHRISTIAN HEATH
Professor i sociologi,
Director of Work, Interaction
 & technology research group,
 Kings College London, England

MADS VEDEL JENSEN
Ph.D. Stud. Mads Clausen
Instituttet, SDU

BEN MATTEWS, Ph.D. Mechanical
Engineering
MARCELLE STIENSTRA, Ph.D.; 
Industrial Design

TOMMY GARLING
Professor i Psykologi & 
director of ”Center for Kosu-
mentvitenskab - Consumer
decisionmaking”,
Göteborg

CHARLOTTE VITTRUP
Sociolog, 
Nokia Mobilephones

JOHN BESSON
Professor i Innovation 
Manement, 
Cranfield School of
 Management
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Hvem vi mødte i USA
På telefonen eller i levende live

JAN BERKHOUT
Director, Heimstra Human 
Factors Lab, Dep. of psychology
University of South Dakota

FRANK SCHIEBER, professor

ANDY OGDEN
Professor,  Product Design
ArtCenter College of Design, 
Pasadena. Former Senior Vice 
President of R&D, Disney Corp.

KATHERINE BENNETT, lecturer,
Product Design

CHERYL BIRCH
CFO, Institue for Creative 
Technologies, University of 
Southern California

LORA CHEN
Ass. Director, Business 
development and strategic 
planning

LYNDA STRAND
Special Events coordinator

MICHAEL CLARK
Associate Executive Vice Chancellor, Academic 
Planning, , University of California Irvine

RICHARD TAYLOR
Director, Institute of Software Design

SANJOY MAZUMDAR
Professor at social ecology and planning.

CHRISTINA WASSON
Ass. professor, linguistic and applied 
anthropologist.  Applied Social Science 
School, University of North Texas

ANN JORDAN
Business anthropologist

LARRY KEELEY
Partner, Dobliln Group, Chicago

BEN JACOBSEN,
Partner, Conifer Research, Chicago

Herbst Lazar Bell, Chicago

ELIZABTEH SANDERS
Ph.d. in anthropology and 
cognitive  psychology
Dep. of design
Ohio State University

ALAN BATEAU
Director, Institute for Information 
Technology & Culture,
Wayne State University, Detroit

JULIA GLUESING
MARCY HESSLING
DARIN ELLIS
GOLDMACHER

KEN ANDERSON
Business Anthropologist
Intel Corp.
Portland

MATTHEW HILL
Independent business 
Anthropologist, Portland





FELTET
I dette afsnit følger et overblik over den akademiske disciplin. Vi
giver et indblik i teorier og metoder, og hvordan disse kan bruges i
en kommerciel kontekst. Vi tager også et kig på det danske felt.

Del 2.
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Indholdet af del 2

* Overblik over de akademiske discipliner indenfor feltet anvendt erhvervsantropologi
* Hvordan de fleste virksomheder anvender etnografiske metoder og værktøjer
* Antropologens dyder - hvordan kan de være brugbare i dag?
* Den teoretiske værktøjskasse: De 13 vigtigste teorier indenfor anvendt erhvervsantropologi
* Den metodiske værktøjskasse: De 10 vigtigste metoder
* Overblik over feltet i Danmark
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Et felt med mange navne
Efter at have besøgt mange forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner står det klart, at der ikke findes én
disciplin eller skole, med ét navn og én måde at arbejde på. Feltet består i stedet af en række forskellige discipliner,
der hver især dækker forskellige hjørner og perspektiver. Det står også klart, at feltet på mange måder er under
dannelse. Det vil sige, at der er mange kræfter i gang med at etablere feltet som en egentlig disciplin. Men disse
kræfter er langtfra enige om, hvordan man præcist definerer den nye disciplin, og hvad den skal bestå af. Både
institutioner indenfor psykologi, antropologi, og sociologi gør krav på, at netop deres tilgang til anvendt
erhvervsantropologi er den helt rigtige. Også designskoler - i især USA og Holland - har opbygget
uddannelsesprogrammer, forsknings-initiativer og et curriculum, hvor designere lærer at arbejde med humanistiske
og socialvidenskabelige metoder.

Anvendt psykologi

Erhvervsantropologi

Anvendt kognitiv teori

Tværfaglig designresearch

Innovationsresearch

Brugercentreret research

Socialvidenskabelig research

Anvendt antropologi

Etnografi

Human factors

Eksperimenterende psykologi

Erhvervspsykologi

Antropologi Psykologi

Design Sociologi
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Anvendt
Erhvervsantroprologi

Navngivning af feltet: ‘Anvendt erhvervsantropologi’
Netop fordi der er flere - og konkurrerende - syn på, hvordan det fremtidige felt omkring menneskelige faktorer skal
defineres, er det svært at finde en dækkende betegnelse for feltet, der vil tilfredsstille alle. Af praktiske hensyn har vi
valgt i denne rapport at anvende betegnelsen ”Anvendt erhvervsantropologi” som en samlet betegnelse for feltet.
Årsagen er, at den disciplin der allerede i dag kaldes “Anvendt antropologi” er det område, der kommer tættest på
at dække de metodiske og teoretiske værktøjer, som feltet består af. Dette vil sikkert ikke falde i god jord alle steder -
men her må man også være pragmatisk.
Det bør nævnes, at afvisningen af at bruge begrebet ”menneskelige faktorer” skyldes, at dette begreb i den
engelsksprogede del af verden, næsten udelukkende anvendes til at betegne en kognitiv og ergonomisk tilgang til
forståelse af menneskets interaktion med maskiner.

Anvendt psykologi

Erhvervsantropologi

Anvendt kognitiv teori

Tværfagligt desiggresearch

Innovations research

Bruger centreret research

Socialvidenskabelig research

Anvendt antropologi

Etnografi

Human factors

Eksperimenterende psykologi

Erhvervspsykologi
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Anvendt erhvervsantropologi og etnografisk metode er en særlig tankemåde, en bestemt måde at se på verden på,
som adskiller sig væsentligt fra de fleste andre videnskabelige discipliner, der beskæftiger sig med mennesker og
sociale sammenhænge. De data, der ligger til grund for forskningen, er menneskers faktiske adfærd i en konkret
situation, og ikke som i mange andre videnskaber abstrakte modeller og overordnede undersøgelser over, hvordan
tingene ser ud. Antropologer studerer hvad der faktisk sker, og hvordan drømme, følelser, frygt og håb er med til at
forme menneskers adfærd i forskellige konkrete sammenhænge.

Verden accepteres som langt mere uforudsigelig og kompleks af en antropolog, end den gør af en MBA´er eller en
ingeniør. Mennesker har mange forskellige grunde til at handle, som de gør, og adfærdsmønstre på både
arbejdspladsen og i sociale sammenhænge er ofte mere komplekse end de ser ud på overfladen. Antropologen ser på
verden med et meget virkelighedsnært syn. Disciplinen er mindre skarpskåren og fast end de fleste andre discipliner,
men til gengæld tættere på virkeligheden og det enkelte menneskes adfærd. Antropologen har værktøjer og metoder
til at låse hverdagens kompleksitet op og forstå dem i dybden. Dem skal vi nu tage et kig på.

Adm.dir

Direktører

Områdedirektører

Funktionschefer

Et organisation-diagram set fra en tekstbog Et organisations-diagram set fra en medarbejders vinkel

Hvad er anvendt erhvervsantropologi?



ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 34

Ofte taler man om feltet som én samlet disciplin, med stort set de samme ideer, metoder og interessefelter. Men ved
at se på en lang række cases fra konsulentfirmaer, globale virksomheder og akademiske institutioner står det klart, at
der i virkeligheden findes fire meget forskellige måder at drive anvendt erhvervsantropologi på. Helt overordnet
findes der to meget forskellige skoler: human factors skolen som har fokus på menneskers interaktion med ting og
human actors skolen som har fokus på menneskers følelser og relationer. Dertil kommer, at de forskellige
forskningsretninger har meget forskellige perspektiver på deres forskning: at bruge viden om mennesker til at skabe
meget store forandringer (fx. forskning i fremtidens mobiltelefoni) eller bruger viden om mennesker til at forbedre
eksisterende ting (fx. forskning i hvordan man kan lave bedre ikoner til mobiltelefoner).

Fire praksisfelter

Brugervenlighed
Er det nemt og bekvemt?

Relevans
Er det relevant?

Attraktion
Er det attraktivt?

Funktionalitet
Virker det?

Store forandringer

Små forbedringer

Human actors skolenHuman factors skolen
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Den del af feltet, der forsker i, hvordan man kan gøre produkter og serviceydelser mere relevant for mennesker, er
uden tvivl den vanskeligste af de fire felter. Men også det felt, som er mest værdifuldt og forretningsmæssigt
interessant.

Hvor de andre tre felter (brugervenlighed, funktionalitet og attraktion) i grove træk arbejder med ting og fænomener
som enten eksisterer allerede eller er enkle at beskrive (fx. gennem en prototype), så arbejder relevans-forskerne med
ting og fænomener, der endnu ikke eksisterer. Det kræver at man kan simulere menneskelig adfærd og kan
forudsige, hvordan brugere vil reagere på forskellige objekter. Dette kræver et dybt kendskab til teori og en
ekstraordinær veludviklet evne til at tolke etnografiske data. Dette felt er der få, der kan praktiserer i dag. Men det
er også dét område, som er i stærkest vækst og mest efterspurgt.

Forskning i relevans er det sværeste

Brugervenlighed
Er det nemt og bekvemt?

Relevans
Er det relevant?

Attraktion
Er det attraktivt?

Funktionalitet
Virker det?

Store forandringer

Små forbedringer

Human actors skolenHuman factors skolen
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Etnografi er en metode som både antropologer, sociologer, kognitive psykologer og mange andre fra de sociale
videnskaber bruger til at indsamle  empirisk data i felten. Det er metoder som stammer fra antropologien, og er blevet
udviklet af antropologer gennem mere end 100 års praksis.

Antropologi  er teorier om menneskers kulturelle og sociale interaktion. Disse teorier former den måde forskere og
researchere fortolker og analyserer etnografisk data.

De sidste fem år er de sociale videnskaber blevet populære i marketingafdelinger i de fleste større virksomheder. Og i
USA og England er etnografisk research blevet en normal del af marketing-disciplinens værktøjskasse. ”Ja, selvfølgelig
laver vi etnografisk research”  betyder som regel at indsamle etnografisk data på samme måde som man indsamler alt
muligt andet data. Men meget få ved,  hvordan man skal fortolke etnografisk data og virkelig forstå mønstrene i
menneskers adfærd -  fx. forstå brugernes følelser og drømme. Det er meget kompliceret og ofte meget uproduktivt at
bruge nye metoder til at indsamle data uden at have en ramme eller en teori til at analysere disse data.

“Oh sure, we do Ethnography!”

Etnografi uden antropologi

- ikke særligt brugbart
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Antropologien har to væsentlige bidrag til videnskaben om at forstå menneskers adfærd og analysere etnografisk
data:  Teorier og  bevidsthed om andre kulturer.

Opmærksomheden på andre kulturer vil blive beskrevet nedenfor, mens det teoretiske kompleks vil bliver udforsket
mere dybdegående på de kommende sider.

Tværkulturel opmærksomhed
En af antropologens dyder er hendes evne til at glemme sig selv og lægge sine egne forestillinger i baggrunden.
Feltet antropologi blev udviklet af forskere på feltarbejde i fremmede lande, hvor de ikke havde nogen forståelse af
sprog, kultur, lokaler traditioner og vaner. Dette blev brug til at udvikle en radikal ikke-absolut tilgang til at forstå
andre kulturer; en evne til at være empatisk med andre folk og kulturer og derved fordybe sig selv i de objekter man
studerede snarere end at få be- eller afkræftet en hypotese.

Antropologens dyder
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Hvor etnografi er en metode til at indsamle data om mennesker, er antropologi en samling af teorier, der beskriver
hvordan du låser data op og får en dyb forståelse for de mennesker og kulturer du studerer. Stort set alle teorierne
handler om at se mønstrene i social adfærd. Nogle teorier er udviklet på baggrund af empiriske studier af
menneskelig adfærd, andre fra sprogfilosofi og helt andre fra studier af magtforhold.

Sammen udgør de en imponerende ramme til at forstå, hvordan mennesker lever og handler, og hvad der motiverer
disse handlinger. Uden denne ramme ville etnografi blot være en samling data uden mening eller mønstre.

På de følgende sider vil vi introducere 13 af de væsentligste teoretiske værktøjer fra erhvervsantropologens
værktøjskasse. Værktøjerne bygger på samtaler med førende forskere indenfor området, hvor vi har registreret,
hvilke teorier, modeller og videnskabelige ideer, der ligger bag deres forskning og undervisning. Hvert værktøj vil
bliver beskrevet med et kort afsnit om teorien og et kort afsnit om, hvordan den bliver anvendt i praksis. Nogle af
teorierne ligner hinanden ved første syn. Det skyld,s, at vi ikke kan få alle detaljerne med på så kort plads. Men ved
at se på, hvordan teorierne kan anvendes skulle det gerne stå klart, hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Antropologiens teorier



ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 39

Teorien. Grænsen mellem, hvad vi mener er godt og skidt, sundt og usundt, legalt og illegalt er ofte en grænse, som
vi tror er veldefineret stabil og universelt gældende. Sådan er det ikke. De fleste af vores begreber om hverdagen er
under konstant forandring og debat. Er det fx. godt eller skidt at arrestere uskyldige mennesker fordi der har været
trusler om terrorisme? Er det nødvendigt for sikkerheden eller en forbrydelse mod menneskeheden? Ved at se på,
hvordan mennesker og sociale fællesskaber lægger mening og betydning i ord og begreber kan forskeren få et dybt
indblik i de idealer og forestillinger der driver den enkeltes adfærd. Den eneste måde at gøre dette på er ved at
analysere de ord der bliver brugt, forstå hvordan de er blevet skabt og se på hvordan sociale fællesskaber har
forhandlet sig frem til deres betydning.

Anvendelse af teorien. Hvordan skaber medarbejdere i en organisation mening og betydning af begreber såsom
”projekt”, ”effektivitet” eller ”god ledelse”? Hvordan forhandler ledelse og medarbejdere sig frem til betydningen af
centrale begreber? Hvordan lagde organisationen mening i begrebet og hvorfor? Hvem har hvilke interesser i
forskellige betydninger af begrebet?

Teori 1. Diskursanalyse, sprog og magt
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Teorien. At studere torske-artens adfærd i Atlanterhavet er ikke helt enkelt. For at få forstå artens adfærdsmønstre
må man inddrage studier af det miljø der omgiver torsken og ikke mindst se på, hvordan dette miljø påvirker
torsken. I stedet for at studere objekter - fx. en torsk - som et isoleret fænomen studerer biologer og
naturvidenskabsfolk objektets relation til det miljø, der omgiver det og hvordan ændringer i dette miljø påvirker
objektet. Forskere der arbejder med anvendt erhvervs antropologi bruger den samme tilgang, når de studerer
mennesker og organisationer. I stedet for at se isoleret på det enkelte menneske - fx en læge - så kigger forskeren
også på lægens omgivelser og hvordan ændringer i omgivelserne påvirker lægens adfærd. Hvordan reagerer læger,
når der bliver indført moderne ledelsesmetoder? Hvordan ændrer nye journalsystemer sygeplejerskens adfærd og
logik?

Anvendelse af af teorien. Når man skal studere, hvordan teenagere bruger mobiltelefoner er det nyttigt, at se på
de omgivelser, hvor mobiltelefoner anvendes. Hvordan indgår mobiltelefoner i teenageres øvrige liv? Hvordan
påvirker ændringer i mobilteknologien teenageres sociale adfærd såsom dating, omgang med venner, forbindelse til
omverden mm. Og hvordan kan man skabe nye mobile teknologier, der let glider ind i teenagernes sociale økologi?

Teori 2. Økologiske systemer
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Teori 3. Tingenes biografi
Teorien. Fysiske ting har forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. Et jordskælv er et udtryk for
pladetektonik i én kultur og et udtryk for guds vrede i anden kultur.  En hvid kjole signalerer jomfruelighed og
bryllup i en kulturel sammenhæng og død og begravelse i andre kulturer. En tings værdi og betydning er ikke den
samme i alle kulturer. Derfor kan et produkt, der er designet til at signalere noget bestemt i en sammenhæng meget
let komme til at signalere det modsatte i en anden.

Anvendelse. Ved at spore den betydning som mennesker tillægger i fysiske genstande i forskellige kulturer kan
forskeren få en dyb indsigt i menneskers behov. I Sverige er en mobiltelefon et almindeligt værktøj i hverdagen,
mens den er det ultimative status symbol i Cuba, som unge kvinder er villige til at prostituerer sig for.
Ved at afdække den mening som brugere lægger i et specifikt produkt, kan man få en dyb indsigt i, hvordan
produktet bliver brugt og hvad produktets mening og værdi egentlig er. Hvordan kan et gult gummiarmbånd fx.
pludselig blive et symbol på kampen mod kræft?
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Teori 4. Kognitiv psykologi og selvet
Teorien. Kognitiv psykologi er en effektiv tilgang til at forstå individet, og hvordan følelser påvirker handlinger og
holdninger. Ideen er at man for at forstå et menneske og dets adfærd må se på fire forskellige aspekter: den fysiske
krop, menneskets handlinger, holdninger og følelser. Ikke mindst må man se på, hvordan de fire ting påvirker
hinanden.

Anvendelse. Hvis man vil vide noget om en bestemt brugergruppe - fx. patienter på  et hospital - er det afgørende
at inddrage alle fire aspekter for at forstå deres behov. Normalt har man fokus på ét aspekt nemlig kroppen - men
der er reelt tre andre aspekter, som påvirker patientens oplevelse af hospitalet. Hvordan påvirker hospitalets
indretning patientens følelser og hvad betyder det for patientens adfærd i forhold til læger?

Kroppen

Holdninger Følelser

Handlinger

Selvet
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Teorien.  Forfængelighed er den største synd af dem alle - siger man. Men de fleste ved, at den er en enorm
drivkraft i hverdagen. Hver dag klæder vi os på for at passe ind og for at få andre til at kunne lide os. Denne proces
kaldes af forskere “hverdagens scene”. Sociale relationer beskrives som et teaterstykke, med et manuskript, kulisser,
kostumer, hvor alle deltagerne spiller en rolle. På hverdagens scene forsøger vi at styre, hvordan andre opfatter os.
Men der findes også et liv bag kulisserne, hvor vi opfører os på en anden måde. Og som er vigtig at forstå for at få et
dybt indblik i menneskelig adfærd.

Anvendelse. Forskere bruger observationer til  at forstå, hvordan mennesker prøver at skabe et bestemt indtryk af
sig selv. Observatøren prøver at gå bagom scenen, og finde bestemte mønstre i den måde måde folk gerne vil
opfattes på, og forsøger at forstå hvorfor de vil opfattes præcist på denne måde. Dette hjælper forskeren til at forstå,
hvilke kognitive, kulturelle og æstetiske træk, der vil have succes på et bestemt marked eller i en bestemt
brugersituation.

Teori 5. “Impression Management” og masker
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Teorien. Hverdagslivets sprog er meget anderledes, end det sprog som bliver brugt i den teknologiske og faglige
verden. Alle fagfolk har  et særligt tekniske ordforråd, som er uundværligt i arbejdet. Men de fleste mennesker har
ved siden af dette også et hverdagssprog, som bruges i familien og som er meget anderledes end arbejdets sprog. En
økonom taler passioneret om priselasticitet og marginal grænsenytte på sit arbejde, men bruger et helt andet sprog
når han skal forklare sine børn, hvorfor den ene fodbold er dyrere end den anden. Det er der ikke noget mærkeligt i.
Men problemet opstår, når det professionelle og tekniske sprog koloniserer hverdagens sprog

Anvendelse. Hvilken type sprog bruger et firma til at beskrive sine brugere? Er det tekniske ord fra
marketingverdenen såsom ”segmenter” og ”værdikæde” eller er det ord, der kommer fra brugernes hverdag?
Forstår brugerne den måde virksomheden beskriver produkter og ydelser på? Hvordan kan man beskrive nye
produkter i et ikke-teknisk sprog?

Teori 6. Sprogets kraft
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Teorien. Semiotik er læren om tegn og symboler i det sociale liv. Symboler og tegn har altid været en meget vigtig
del af menneskers sociale adfærd, og mennesker har altid omgivet sig med tegn og symboler. Men symboler betyder
ikke altid det samme for alle mennesker. Derfor adskiller forskere symbolet i to dele: Selve symbolet og symbolets
betydning. Relationen mellem disse to er ofte tilfældig. En rose (symbolet) kan for én person betyder kærlighed
(symbolets betydning), for en anden person socialdemokratiet og for en helt tredje døden. Hver person lægger
forskellig betydning i symbolet alt efter hendes/hans baggrund og situation.

Anvendelse. Forskellige ting  har forskellige meninger for folk, og som forsker kan man ikke forudsætte at de
fænomener, kulturer og organisationer man studerer tilknytter de samme universelle værdier til dem. I stedet må
forskeren søge viden om, hvordan en række nøglesymboler bliver opfattet af de væsentligste aktører på det område
man studerer.

Teori 7. Semiotik, tegn og symboler
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Teorien. Ord fortæller os meget lidt uden den kontekst, hvor de bliver brugt. Ordet “Frihed” betyder én ting for en
socialdemokrat og noget andet for en venstremand. For socialdemokraten betyder frihed lige muligheder for alle og
er tæt knyttet til ideen om solidaritet. For venstremanden betyder frihed individualitet, muligheder for den enkelte
og er ofte forbundet med ulighed. Det samme ord kan have forskellig mening i forskellige sammenhæge. Mentale
modeller og relevanskæder er en måde at kortlægge disse forskelle, og en måde at analysere den sammenhæng ord
bliver brugt i, og hvordan de får deres betydning.

Anvendelse. Ved at kortlægge de ord som virksomheder og brugere anvender om bestemte fænomener fx.
Sundhed, kan man få et meget afslørende billede af, hvad de lægger i ordet.  Medicinalvirksomheder vil ofte en
meget anden forståelse af, hvad sundhed betyder end patienter har. Adskillige studier har fx. vist at patienter
sammenkæder sundhed med ikke medicinske forhold såsom spisevaner, finansiel sundhed, mental sundhed  mm.
Ved at kortlægge brugernes mentale modeller kan virksomheden få et effektivt værktøj til at forstå brugernes verden
og udvikle strategier for hvordan virksomheden kan kommer tæt på sine brugere.

Teori 8. Mentale modeller og relevanskæder

Fremadrettet politik

Fleksibilitet

SolidaritetIndividualisme

Konkurrence

Lav arbejdsløshed
Mulighed

Stor stat

Velstand
Lighed Skat

Gratisk sundhed

Forskellighed Freedom
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Teorien. Alle faglige kulturer er bygget op omkring binære koder. For juristen er det vigtigt, om en handling er
lovlig eller ulovlig. Økonomen er interesseret i om virksomheden tjener eller ikke tjener penge. Journalisten vil vide,
om der er eller ikke er en historie. Disse kulturelle koder er en af årsagerne til at faglige kulturer ofte misforstår
hinanden.  Ingeniøren tror, at designeren er kunstnerisk og usystematisk, og designeren tror at ingeniøren er
firkantet og indadvendt.

Anvendelse. I mange sammenhænge hvor to kulturer mødes opstår der let konflikter og misforståelser, som kunne
være undgået ved at forstå de grundlæggende binære koder i de to kulturer. Dette gælder fx. når to virksomheder
fusionerer, når marketingafdelingen skal arbejde sammen med designafdelingen, når medicinalvirksomheder vil
kommunikere direkte til almindelige mennesker eller forskeren møder erhvervsmanden. Man kan finde de kulturelle
koder gennem uformelle interviews med mennesker i de forskellige kulturer, der er involveret for at forstå, hvordan
de samme problemstillinger og fænomener omtales og opfattes i forskellige kulturer.

Teori 9. (Misforståelse) af kulturelle koder

Jurister: Legalt, illegalt

Økonom: Penge; ikke penge

Journalister: Histore; ikke historie

Politik Valgt; ikke valgt

Kunst: Nyskabende; ordinær

Sport: Vinde, tabe

Børsmægler: Op, ned

Læge:  Kur ; ikke kur0 / 1
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Teorien. De fleste af os har en tendens til at få ideer fra og måle os selv op imod ligesindede og de mennesker der
omgiver os. Derfor er socialisering et afgørende studiefelt for antropologer, psykologer og sociologer. Hvordan
danner mennesker identitet, værdier og handlinger i relation til andre? Hvilke mekanismer er med til at forme
opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert i et socialt fællesskab?  Hvordan opbygges spillereglerne i sociale
fællesskaber og hvordan holdes de ved lige?

Anvendelse. Ved at observere grupper er det muligt at kortlægge den sociale dynamik i en gruppe - hvad enten
det er en fodboldklub, forældre, teenagere eller ferierejsende. Her kortlægger forskeren hvordan gruppens værdier
dannes, hvilke relationer der er afgørende, hvordan gruppen forhandler sig frem til løsninger og hvordan gruppens
adfærdsregler holdes vedlige. Denne form for observation er nyttig når virksomheder ønsker at innovere og skabe
helt nye produkter og tilbud til en specifik målgruppe. Ved at observere kulturen og slægtskabet i udvalgte grupper
kan man få en indsigt i forhold, som den enkelte måske slet ikke er klar over. Derved kan man kortlægge behov som
den enkelte endnu ikke er i stand til at sætte ord på - de såkaldte ikke-erkendte behov - og innovere ud fra disse
”skjulte” behov.

Teori 10. Slægtskab og kultur
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Teorien. Mennesker er mindre individualistiske end de fleste tror. Der er klare mønstre i hvordan vi tænker, hvad
vi køber og hvad vi kan lide.  Værdier og præferencer hænger ofte sammen i klynger. Hvis du bruger en dag i
skoven på at lede efter svampe, så er der en stor chance for, at du også er til økologisk mad og syr dit eget tøj. Mens
hvis du bruger dagen på caféer i storbyen og går i Dior sko, er der en stor chance for, at du bedre kan lide at spise
en sushi-take way end at købe ind i den lokale økologiske butik. Alt andet lige så hænger vores værdier sammen i
klynger, og de fleste af os har en tendens til at skabe venskaber og relationer til mennesker med de samme værdi-
kynger som os selv.

Anvendelse. Ved at spørge hvad brugere kan lide i én katagori (fx mad)  er det - alt andet lige - sandsynligt, at de
har bestemte forbrugspræferencer på et helt andet områder (fx tøj), og at disse igen hænger sammen med bestemte
holdninger og værdier (fx syn på indvandrere). Ved at indsamle store mængder af data gennem spørgeskemaer og
databaser er det muligt for forskeren at kortlægge mønstre i vores forbrug og værdier. Dette kan bruges til at teste
om et nyt produkt rammer målgruppe tilstrækkelig præcist eller til at indrette kommunikation og design til en
bestemt målgruppe.

Teori 11. Værdi-klynger
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Teorien. I alle menneskelige relationer foregår der en forhandling om, hvad der er sandt og falsk. Hvis vi ikke
stoler på den person, vi forhandler med, vil vi som regel have noget i pant for at være sikker på, at vi bliver
behandlet ordentligt. Når gamle venner mødes, er der som regel ingen diskussion om, hvem der betaler regningen
på restauranten. Der findes tre forskellige slags gensidighed: Negativ, afbalanceret og positiv. I en negativ situation,
hvor ingen stoler på hinanden skabes en situation kendt fra spilteori, hvor deltagerne hele tiden prøver at undgå at
bliver snydt. Når situationen er afbalanceret, har vi en tendens til at stryge forskellene ud med penge og andre
former for pant som balancerer ligningen. Mens vi, når gensidigheden er positiv, har en basal tillid til hinanden, og
stoler på at regnskabet nok skal gå op med tiden.

Anvendelse. For at forstå det sociale  samspil mellem mennesker i bestemte situationer  - fx. samspillet når unge
sender MMS beskeder til hinanden - er det afgørende at forstå, hvilken form for tillid og gensidighed, der gælder i
den bestemte situation. Dette kan man gøre ved at kortlægge under hvilke betingelser brugere udveksler information,
ydelser og produkter (fx. ringetoner og beskeder) Bliver en mobilservice fx. brugt og distribueret med udgangspunkt
i venskab og tillid ? Eller bliver den distribueret med udgangspunkt i betænkelighed og mangel på basal tillid?

Teori 12. Basal tillid and gensidighed
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Teorien. Etablerede systemer har en tendens til at retfærdiggøre sin egen eksistens og en tilbøjelighed til at forsvare
status quo. Fx. argumenterer mange eksperter, at NATO som forsvarssystem ikke giver mening mere, men systemet
af politikere og embedsmænd bruger fortsat mange kræfter på at retfærdiggøre dets eksistens som organisation.
Dette gør det meget svært at at skabe forandringer. Men når forandringer sker, er det ofte et resultat af, at meget
komplekse systemer langsomt tilpasser sig til nye forhold. Dette sker på samme måde som i naturen. Hvor teorier
om økologiske systemer ser på, hvordan der skabes balance i et system, ser teorier om komplekse adaptive systemer
på, hvordan vi reagerer på nye ting. Hvad sker der, når en ny genstand introduceres i vores hverdag? Vil
genstanden blive afvist eller vil vi tilpasse os til den?

Anvendelse. Hvis et ny ledelsesmodel eller et nyt IT system indføres i en virksomhed vil organisationen behandle
det som sæbe i en flod - organisation vil forsøge at afvise de nye systemer. Det er afgørende at forstå, hvordan
mennesker og sociale fællesskaber og reagerer på forandringer for at få succes med innovation. Historien er fyldt
med innovationer, der funktionelt var bedre løsninger, men blev afvist fordi folk ikke var villige til at ændre deres
vaner. Hvordan vil brugere reagerer på en ny type teknologi - fx. nye forædlede fødevarer eller road pricing
systemer?  Hvordan kan vi få brugere til at tage nye teknologier til sig og integrere dem i deres hverdag?

Teori 13. “Path dependencies” og komplekse adapative systemer
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Etnografi uden antropologi

- ikke særligt brugbart

Du har nu set 13 forskellige teorier taget fra erhvervsantropologens værktøjskasse. Selvfølgelig er dette katalog over
teorier ikke dækkende. Men vi håber at have illustreret, at anvendt erhvervsantropologi ikke blot er et spørgsmål om
at gå ud og kigge på menneskers adfærd. Det i høj grad også et spørgsmål om at have solide værktøjer til at kunne
fortolke menneskers adfærd. Uden en ordentlig teoretisk ramme om menneskelig adfærd, identitet, gruppeprocesser,
symboler og sprog mm. giver det ikke meget mening at indsamle en masse data om brugere.

De 13 kerne-teorier var:

Gensyn med “Oh sure, we do Ethnography!”

* Diskurs, sprog og magt
* Adfærd i økologiske systemer
* Tingenes biografi
* Kognitiv psykologi og selvet
* ”Impression management” og masker
* Sprogets kraft
* Semiotik, tegn og symboler

* Mentale modeller og relevans-kæder
* (Mistforståelse) af kulturelle koder
* Slægtskab og kultur
* Værdiklynger
* Basal tillid og gensidighed
* ”Path dependencies” og komplekse adaptive systemer

Efter denne introduktion til erhvervsantropologens teoretiske værktøjskasse er
det nu tid til at kigge på empiriske metoder.
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Antropologens forskningspraksis er det etnografiske feltarbejde. Det er ved at indlade sig i den “verden” der
studeres, ved at observere og interviewe studieobjektet, ved at deltage i felten og gennem en række andre metoder at
etnografen, som antropologen nu kalder sig, indsamler data. Alt efter projektets karakter vil etnografen anvende
bestemte metoder.
Det er gennem denne brug af en række forskellige metoder, der skabes en dybere forståelse af studieobjektet.

Etnografiske metoder
Vi kender teorierne - hvilke metoder anvender anvendt erhvervsantropologi
til at indsamle data?
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De følgende sider beskriver en række etnografiske metoder og tilgange til feltet. Det er på ingen måde tale om en
fuldstændig liste. Man siderne vil give et indblik i de væsentligste etnografiske metoder - et kig ned i den etnografiske
værktøjskasse.
Alt i alt ni forskellige metoder vil blive beskrevet, efterfulgt af et kort eksempel på hvordan metoden kan anvendes.
Men inden vi vender os mod de konkrete metoder, følger nogle sider om “hvorfor” etnografi er så vigtigt for
antropologien og nogle indledende betragtninger om etnografisk arbejde .

Etnografiske metoder fortsat…
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Fire fundamentale antagelser
– hvorfor antropologer har brug for etnografi til indsamling af data

# Alt er kontekst
# Det verbale sprogs mangler
# Alle er forudindtagede
# Empati – viljen til at forstå
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Alt har en 
kontekst

Det verbale
sprogs mangler

Alle er forudtaget

Handlinger kan kun forstås i deres sammenhænge. Derfor skal man
være opmærksom på:
Tid, sted, modstridende erfaringer og sociale opfattelser af hvad der er
normalt/ unormalt og rigtigt/ forkert

Mange ting sker non- verbalt. Kommunikation foregår som oftest som en
kombination af verbal,og nonverbal kommunikation. Derfor kan
forskning ikke alene baseres på interviews og anden verbal
kommunikation.

>

>

>

Mennesker er altid dybt påvirkede af deres egne erfaringer - deres egen
virkelighed. Så derfor fokuserer forskeren på at afdække egen
forudindtagethed og undgå at denne får indflydelse er i konstant fokus.
Ideen om at være “ude” og “hjemme” i en bestemt social sammenhæng skal
ikke kobles med geografi, men snarere i hvilken grad man er en del af den
sociale og kulturelle kontekst, man studerer.

Empati -
Viljen til at forstå

Det er én ting at være bevidst om egen forudindtagethed, men noget andet
virkelig at ville forstå studieobjektet.
Deltagelse er vigtig for at komme ind bag ved, og virkelig mærke hvad der
foregår.

>
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Ved at bruge en række forskellige metoder samler etnografen en mangfoldighed af data, hvormed det er muligt at se
på en række forskellige aspekter af det studerede, og se på de samme aspekter fra en række forskellige perspektiver.

Forståelse og validering af data
Når etnografen ved at bruge forskellige metoder kan indsamle data som bekræfter hinanden stiger validiteten af
disse, samtidig med at forståelsen af betydningen ligeledes stiger.

Modstridende data
Etnografer oplever ofte at de under et interview bliver fortalt en ting, men ved deltagerobservation oplever at folk
opfører sig anderledes end de beskrev under interviewet.
Denne “løgn” - anførselstegnene fordi man ikke burde kalde det en løgn - giver indsigt i hvordan der ofte er forskel
på hvad vi gør og det vi siger. Hvilket åbenlyst har store konsekvenser, hvis man vælger at anvende alene én
metode, såsom interview.

En, to, tre …( x)…. metoder

Video

Deltager-
observation

Mange andre…

Interview

Studie
objekt
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Den entnografiske metode om at fordybe og indlade sig i feltet har konsekvenser:

Etnografens egen erfaring som data.
Brugen af sig selv og egen oplevelse af begivenheder, steder osv. kunne meget let afvises som dybt subjektivt. Men
etnografer er meget bevidste om denne problematik, og vil derfor selv under deltagerobservation fastholde
etnografens observerende blik.

Påvirkning af den studerede.
Etnografen vil uundgåeligt påvirke feltet, og den dygtige etnograf tager dette i betragtning. Hun vil være
opmærksom på hvordan hun introducerer sig selv og sit projekt overfor feltet, hvordan hun er positioneret og
hvordan feltet ser hende. Hun er opmærksom på at dette billede hele tiden forandres.

Nu vil vi på de følgende sider introducere ni forskellige etnografiske metoder.

Dobbel hermeneutik

Når man træder ind i et felt, påvirkes dette felt, og på en
måde bliver der tale om et nyt felt. Dette vil altid ske,
hvad enten der er tale om en ny medarbejder eller en
forsker som er den nye i “butikken”.
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Deltagerobservation er en teknik hvormed etnografen lader sig selv søge ind i feltet, og skaber nærkontakt til
studieobjektet ved selv at være i feltet.

Dette giver etnografen en dybere forståelse af det studerede end ved eksempelvis interview alene.

Metoder 1. Deltagerobservation
– der er så meget som aldrig bliver sagt

Deltagelse

Ingen  deltagelse

ObservationIngen observation

Deltager-observation
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Mennesker foretager en række handlinger, som de ikke fortæller under et interview. Enten fordi de ikke selv er
bevidste om disse handlinger eller fordi etnografen ikke formår at stille de rigtige spørgsmål.
Det er gennem deltagerobservation at etnografen får viden omkring disse handlinger, og indblik i den kontekst som
handlinger foregår i. Det handler om at være der for at observere den nonverbale kommunikation, og nogle gange
deltage.
At udføre denne form for forskning er ikke bare at deltage. Der kræves megen planlægning og  detaljeret
dokumentation for at sikre god data.

Eksempel. Når man skal prøve at forstå brandmænd som siger “at man bliver tændt af at kæmpe mod flammerne”,
er  det meget forskellig data man får gennem interview, observation og deltagerobservation. Det er ved at deltage at
etnografen bliver sit eget værktøj som skal skabe større forståelse.

Deltagerobservation fortsat…

“We use, what we call 
the ethnographic script
to guide us in participant 
observation”
Simon Roberts / Ideas Bazaar/ 
Research Consultancy/ London UK
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Interview giver et indblik i den interviewedes “livsverden”, deres dagligdag, drømme og værdier.

Interview er ikke bare et interview. Der er en række måder at foretage interview på. Etnografen udfører ofte hvad
der kaldes standardiserede open-ended interviews og semi-strukturerede interviews (SSI).

Der er naturligvis forskellige fordele og ulemper ved disse metoder, og disse bliver beskrevet på de følgende sider.

Metode 2. Interviews
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Interviewguide tilgang
Emner og temaer for interviewet er bestemt på forhånd, men den endelige ordlyd bestemmes under interviewet.
Interviewet kan forblive samtaleorienteret, mens man samtidig ved at dække bestemte områder gør
dataindsamlingen forholdsvis systematisk.

Eksempel. Til interviewet af en topchef for et teknologi firma, som har bestilt en undersøgelse af deres
arbejdsorganisering og kultur, vælges det semi-strukturerede interview, fordi man ikke ønsker at begrænse samtalen
til hvad etnografen finder interessant. Valget skyldes også at chefen er den eneste i hans position, og hans interview
derfor ikke skal sammenlignes direkte med andre interview.

Metode 2a. Semi-strukturerede interviews

Uformelle samtaleinterviews
Karakteriseres ved at spørgsmål stilles løbende efterhånden som de opstår i samtalen. Der er ingen forudbestemte
spørgsmål eller temaer der skal berøres. Alene det overordnede emne for samtalen er bestemt på forhånd.
Dette skaber et frit flow, og interviewet bliver emne som en samtale. Denne kan tilpasses efter specifikke
omstændigheder, hvilket ofte fører til stigende relevans af de stillede spørgsmål.
Det afhjælper også det stress som nogle informanter føler ved at skulle interviewes.
Denne form for interview bliver ofte anvendt i starten af et projekt og bruges til at skabe et indblik i feltet, samt
opstille indledende hypoteser.

Eksempel - Ved starten af et studie af fodboldfans, starter etnografen med at tage til nogle kampe og blot søge at
få små uformelle snakke med de fans som er til kampen. Dette skaber en indledende forståelse af hvad deres
opfattelse af fodbold og på hvilken måde fodbolden og deres klub påvirker deres liv.
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Den præcise ordlyd og rækkefælge af spørgsmål er valgt på forhånd. Spørgsmålene er alle “open-ended”,  altså åbne
spørgsmål. På denne måde minimeres etnografens egen forudindtagethed.
Standardiserede open-ended interviews anvendes især når der behov for at data kan organiseres og analyseres
systematisk efter bestemte temaer og spørgsmål, og/eller når flere etnografer arbejder sammen.

Eksempel. Da etnograferne skal interviewe 20 programmører i den tidligere nævnte teknologi virksomhed vælges
standardiserede “open-ended” interviews. Dette sikrer, at alle de interviewede får de samme spørgsmål. Det skaber
større mulighed for sammenligning, og mulighed for analyse af om der er konsensus.

Metode 2b. Standardiseret open-ended interview
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Studiet af menneskers forbrug af ting er et værdifuldt værktøj.
Mennesker positionerer og skaber identitet gennem forbrug af ting, og derfor bærer ting mening om deres “ejer”.
Studiet af ting kan blandt andet vise noget om sociale bånd til andre mennesker.
Ved at registrere de ting personer omgiver sig med, ofte i kombination med at spørge ind til dem, kan man opnå
anseelig viden om disse mennesker.

Eksempel. Gennem studier af mobiltelefonbrugeres adfærd, blev det for nogle år tilbage åbenlyst at
mobiltelefonen ikke alene var et kommnunikationsværktøj. Mobiltelefonen lander ofte på baren eller
restaurantbordet, og der var således klart at telefonen også burde være flot at se på. For denne adfærd viser at
mobiltelefonen ikke alene bruges til kommunikation med mennesker som ikke er i den umiddelbare fysiske nærhed,
men også til at kommunikere - sende signaler - til mennesker i den umiddelbare nærhed.

Metode 3. Studiet af ting
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Sociale netværk er “spin” af sociale tilknytninger af forskellig art.
Ved at kortlægge disse netværk opnås stor indsigt i menneskers interaktion med hinanden.
Afhængig af forskningsområde og felt, vil forskellige tilgange til kortlægning være udgangspunktet.
Kortlægning kan også anvendes til at definere og afgrænse et forskningsfelt.

Eksempel. En stor telefonoperatør ønsker større indsigt i brugen af videoindhold på mobiltelefoner. Derfor
udvælges en gruppe brugere som anvender denne teknologi, og man følger disse for at afdække en række spørgsmål;
hvem ringer de til?, hvem skriver de sms-beskeder til?, hvem foretager de videoopkald til? Hermed ønsker de at
dække om der er store forskelle i brugen af de forskellige teknologier. Man undersøger også i hvilket omfang kunder,
der bruger denne teknologi trækker andre med ind, og hermed om de kan bruges til at reklamerer.

Metode 4. Kortlægning af sociale netværk

Kortlægning: Fysikere der arbejder sammen,; seksuelle relationer og gymnasievenner
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En livshistorie er fortællerens fortælling om hendes liv, hendes oplevelse af sig selv, hvordan hun er og hvordan hun
er blevet den hun er. Det er en åben historie. En historie som er begyndt, og som fortsættes uden at vide hvornår og
hvordan den afsluttes.
Interaktion, situation og kontekst er vigtige. Dette fordi livshistorier både afspejler den tid og de begivenheder som
er passeret, som foregik i en specifik kontekst, sted og interaktion. Men også fordi livshistorier afspejler den kontekst
fortælleren befinder sig i nu.
Livshistorier bruges ofte til at forstå individuel erfaring, og lærer om kulturelle værdier og praksis. Hvordan de
socialisering og forandringer.

Eksempel. Da en bank ønsker at forstå, hvorfor gruppen af ældre meget velhavende kunder er meget konservative
i deres finansielle dispositioner, beder etnografen en række af disse kunder om at fortælle deres livshistorier. Dette
skaber både øget forståelse for en række faktorer som har skabt denne adfærd, men også for nye muligheder for
banken.

Metode 5. Livshistorier
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At tage fotografier af informanter, steder, aktiviteter, begivenheder osv. er en let måde at dokumentere og indsamle
data. Den åbenlyse fordel ved foto er, at man kan bringe udsnit af virkeligheden med hjem. Foto kan derfor bruges
uafhængigt til at dokumentere observationer, og i kombination med en eller flere andre metoder.
Fotos er desuden lette at dele, når man arbejder i teams.

Eksempel. I et studie af unge kvinders daglige brug af kosmetik og lignende produkter for en stor kosmetik-
virksomhed tager etnografen udgangspunkt i både selv at tage en række billeder af deres produkter, samt at lade en
stor gruppe kvinder selv fotografere deres produkter i hjemmet. Hermed fås et indblik i hvilke produkter der bruges
og hvordan de bruges.Man tager også billeder af de ”udfordringer” produkterne har. Eksempelvis at man ønsker at
cykle en halv time på arbejde, og samtidig dufte og se dejlig ud, når man når frem. Billeder skaber en helt anden
måde at formidle dette på.

Metode 6. Etnografisk fotografi
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Brugen af video kan opdeles i to områder:
a) den åbenlyse og accepterede brug af video, og b) den skjulte brug af video

Video kan, ligesom båndoptagelse, blive betegnet som “demokratisk”, fordi kameraet når det er tændt optager alt
det der sker. Dette er i modsætning til at tage fotografier, eller notater, hvor beslutningen om at dokumentere sker
efterfølgende - altså efter begivenheden eller udtalelsen.
Video giver også et “før” og “efter” en specifik begivenhed, og bidrager hermed med kontekst til den senere analyse.
Endelig er også videomediet godt til senere præsentationer af data.

Eksempel. I et stude af forbrugeradfærd i et supermarked, anvendes skjulte kameraer til at give en detaljeret
beskrivelser af  en række personers adfærd. Optagelserne bruges efterfølgende også til at stille spørgsmål til
informanten - man ser optagelserne sammen med informanten som forklarer og svarer på spørgsmål.

Metode 7. Etnografisk video
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“Med video er det næsten muligt at
være fluen på væggen – at observere
uden af influere.”
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Ligesom aviser, magasiner, film, radio og tv altid har haft socialvidenskabens interesse, så har også forskellige
former for kommunikation på internettet kabt forskernes interesse. Og internettet har skabt en række nye
muligheder, fx hjemmesider og weblogs. Internettet bliver af en række aktører, individer, foreninger og
virksomheder anvendt til at præsenterer sig selv, og der er hermed opstået nye muligheder i studiet af individer og
gruppers skabelse og forståelse af identitet.

Eksempel. Et studie af amatørfotografer viser, at der investeres store mængder tid og penge i emnet. Studier af
hjemmesider og blogs, skabt af både enkeltpersoner, foreninger eller virksomheder er en god kilde til forståelse,
ligesom det at stille spørgsmål i et diskussionsforum eller en blog er en mulighed.

Metode 8. Studier af internettet
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En af de meget interessante udviklinger inden for anvendt antropologi er koblingen mellem aktørteori og
softwaresimulering. Aktørmodelleringsoftware er programmer der simulerer adfærd i stor skala. Softwaren gør det
muligt at simulere, hvordan aktører (mennesker) vil reagere under bestemte forhold, og man kan således lave ganske
komplekse scenarier, hvor mange menneskers adfærd og handlinger bliver simuleret.

Eksempel. Hvordan vil sygeplejersker på et hospital reagere hvis strømmen pludselig forsvinder? Gennem brug af
aktørmodellering og softwaresimulering kan man opstille en række scenarier og hermed identificere en række
udfordringer, som man med fordel kan forberede sig på. Det er også muligt at lave simulering af hvordan folk vil
reagere på ny teknik.

Metode 9. Aktørmodellering og softwaresimulering
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Kortsortering handler om at vise en række kort til informanten, som denne så sorterer efter en valgt
fremgangsmåde. Kortene kan enten være udstyret med et billede, et ord eller hele udsagn.
Formålet kan enten være at tvinge en prioritering af forhold - informanten vil blive bedt om prioriterer kortene i
forhold til betydning (eks. Hvilke kort har størst betydning for din dagligdag?) eller kan formålet være at lade
informanten forklare betydninger af et givent forhold ved at sætte kort på et bestemt begreb eller ord (eks. Hvilke af
disse kort synes du hører til dit hjem?)

Eksempel. I et projekt for en sygekasse, undersøgte etnograferne folks forhold til sygdom og sundhed. De bad både
sygehuspersonale og en række almindelige mennesker sortere kort. Dette blev gjort således, at en række kort med
ordene:” fridag”, ”ambulance,” ”sport”, ”bankkonto”, blev sorteret på en skala fra -5 til 5, hvor sygdom er -5 og
sundhed er 5. Det viste sig, at der var stor forskel på, hvordan almindelige mennesker og sygehuspersonale sorterede
kortene.

Metode 10. Kortsortering
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Dette har været en kort introduktion til ti forskellige etnografiske metoder - t
i metoder som erhvervsantropologen anvender. De ni var:

“Oh sure, we do Ethnography!” revisited - again

* Deltagerobservation
* Interview

2a. Semi strukturerede interviews
2b. Standardiserede open-ended interviews

* Studiet af ting
* Kortlægning af netværk

* Livs historier
* Etnografisk fotografi
* Etnografisk video
* Studer internettet
* Aktørmodellering og softwaresimulering
* Kortsortering

Den beskrevne teori og metode stammer fra rækken af telefon og live interviews, der er foretaget i  løbet af projektet.
Interviewene er foretaget med ledende eksperter på området. I den næste del af rapporten vil ti af de besøgte steder
blive beskrevet. Inden dette skal vi se på hvordan hvilke uddannelser, der findes i Danmark som beskæftiger sig med
det område vi har benævnt som anvendt erhvervsantropologi.

Etnografi uden antropologi

- ikke særligt brugbart
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Anvendt erhvervsantropologi i Danmark
Feltet i dag
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Socialvidenskab bliver undervist på en række danske universiteter. På de kommende sider vil de fire mest betydende
uddannelser blive gennemgået. Der findes en række studier, hvor enkelte elementer kan siges at bibringe de
studerende med kompetencer udi teori eller etnografisk metode som har fællestræk med den teoretiske ramme
anvendt af erhvervsantropologi. Disse studier er eksempelvis: Cand. Merc Int. på Copenhagen Business School
(interkulturel management), Design Ingeniør på DTU  eller Mads Clausen Instituttet på SDU i Sønderborg. Disse
og andre er dog udeladt, fordi de anses for ikke i tilstrækkelig grad at være etnografiske eller/og teoretisk til at kunne
høre under det felt vi søger at beskrive.

Feltet i Danmark

©
T

he N
ew
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Antropologi
Samf. Fakultet, KU

85 stud. årligt

Social antropologi
Hum. Fakultet, AU

62 stud årligt

Europæisk Etnologi
Samf. Fakutet, KU

45 stud. årligt

Sociologi
Samf.Fakultet, KU

88 stud.årligt

Sociologi
Samf. Fakultet, Ålborg University

95 Stud. årligt

Socialvidenskab
Overbygningsretning,

RUC

Psykologi
Samf. fakultet, KU

196 stud. årligt

Psykologi
Hum. fakultet, Ålborg Universitet

107 Stud. årligt

Psykologi
Samf. fakultet, Århus Universitet

165 Stud. årligt

Psykologi
Overbygningsretning,

RUC
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Faglig profil
Læren om mennesket, som socialt væsen og dermed læren om samfund og kultur. Faget ligger altså i
skæringsfeltet mellem samfundsvidenskabelige og humanistiske traditioner.

Metode
* Analyse af materielle, sociale og politiske forhold, såvel som værdier, symboler og erkendelsessystemer.

Analyserne forgår både i et historisk og nutidigt perspektiv, ligesom forholdene anskues både ude- og indefra.
* Feltarbejde: tilstedeværelse, interviews, deltagelse. Feltarbejdet kan finde sted i alle typer sociale og kulturelle

sammenhænge. Fokus har oprindeligt været på kulturer uden for den vestlige verden , men denne tendens er ved
at vende.

Dansk profil #1: Antropologi

Very
much

Not so
much

A B
C D E F

Antropologi
Samf. Fakultet, KU

85 stud. årligt

Social antropologi
Hum. Fakultet, AU

62 stud årligtBeskæftigelse:
Ikke fast defineret erhvervssigte.

Ex: undervisning/forskning i universitetsregi, på højskoler og i
museumsbranchen. Udviklingsplanlægning i div.
bistandsorganisationer, regions- og kulturpolitisk planlægning i
kommuner og amter, integration af flygtninge- og indvandrere
samt formidling i både virksomheder, medier og presse.

Studiernes egne beskrivelser
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Faglig profil
Et studie i  at forstå hvordan forskellige kultur- og samfundsformer har fået deres karakteristika. Faget udforsker
hvordan nogle af hverdagens små træk kan perspektivere spørgsmål af vidt rækkende karakter.

Metode / kompetencer
* Forsøger at integrere et både nutidigt og historisk perspektiv i én og samme kulturanalyse
* Feltarbejde: Interviews, deltagerobservation, tolkning af genstande og fysiske rum. Studiet koncentrere sig om

 Europa i relation til den øvrige verden, med hovedvægten på Danmark og dets nabolande.
* Kildetekniske kompetencer
* Kulturformidling

Dansk profil #2: Etnologi

Europæisk Etnologi
Samf. Fakutet, KU

45 stud. årligt

Beskæftigelse:
Halvdelen af alle uddannede er ansat på forskningsinstitutioner,
museer og lign.

Andre felter: planlægning, kulturjournalistik, formidling og
konsulentbistand, både indenfor det offentlige og private.

Studiets egen beskrivelse
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Faglig profil
 Studiet af det sociale livs forskellige former, og dets samspil med samfundsforhold; sociale, kulturelle, økonomiske

og teknologiske forhold, og samfundsændringer på både mikro- og makroplan.

Metode
* Teori
* Empirisk viden indsamling - kvalitativ og kvantitativ; Spørgeskemaundersøgelser, statistiske analyser,

interviewundersøgelser og observationsstudier
* Analyse og tolkning af sociale fænomener
* Kritisk tilgang

Specialiseringsområder
Politisksociologi, arbejdssociologi, kultursociologi eller marginaliserings- og udstødningsproblemer.

Dansk profil #3: Sociologi

Sociologi
Samf.Fakultet, KU

88 stud.årligt

Sociologi
Samf. Fakultet, Ålborg University

95 Stud. årligt

Socialvidenskab
Overbygningsretning,

RUC

Beskæftigelse:
Ikke defineret erhvervssigte

Forskning og undervisning på højere lærerundervisning og
forskningsinstitutioner, administrationsarbejde, udrednings- og
evalueringsopgaver, formidlings- og informationsarbejde.

Studiernes egne beskrivelser
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Faglig profil
Studiet af menneskers tænkning, følelser og handling i relation til individ, gruppe og organisation. Faget placerer
sig i feltet mellem humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Begreber
Kognition, perception, læring, udvikling, socialisering o.l.

Metode
* Teoretisk og empirisk forankret
* Indlagt praktik på psykologfaglig arbejdsplads

Dansk profil #4: Psykologi

Psykologi
Samf. fakultet, KU

196 stud. årligt

Psykologi
Hum. fakultet, Ålborg Universitet

107 Stud. årligt

Psykologi
Samf. fakultet, Århus Universitet

165 Stud. årligt

Psykologi
Overbygningsretning,

RUC

Beskæftigelse:
Behandlings-, rådgivnings-, planlægnings- og
undervisningsopgaver.

Nye arbejdsområder: personaleudvikling, samarbejde,
evaluering og indførelse af ny teknologi -

Ofte på konsulentbasis. Flest er dog ansat indenfor det
offentlige og udføre behandling og vurderingsopgaver.

Studiernes egne beskrivelser
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Men det er ikke helt sort og hvidt.
Der er nuancer. Der er således ingen tvivl om, at en del af den nuværende praksis på de nævnte
uddannelsesinstitutioner udgør en basis der kan bygges videre på.
Studerende der læser socialvidenskabelige fag bliver undervist i teori og metode, som i stor udstrækning vil kunne
blive udviklet til en virksomhedskontekst.
Masteruddannelser bliver i stigende grad bedømt på om de uddanner de studerende i en retning som også
virksomhederne efterspørger:

Denne rapport har ikke haft som mål at evaluere de danske uddannelser. Ikke desto mindre er det væsentligt at
analysere det nuværende udbud for at kunne besvare spørgsmålet: “Er der brug for en ny uddannelse?” Denne
meget korte analyses er ikke tilstrækkelig til at kunne drage bundsolide konklusioner, men der synes at være et stort
behov for en alternativ, interdisciplinær og mere business orienteret uddannelses- og forskningsinstitution.

Feltet i Danmark - Konklusion

_

+

Når man læser om de danske studier og taler med undervisere og studerende, efterlades man med et indtryk af at de
eksisterende danske uddannelsesinstitutioner ikke dækker det felt rapporten beskriver. I de kommende år vil disse
uddannelsesinstitutioner fortsat uddanne dimmitenter, og mange af disse vil have stiftet bekendtskab med
størstedelen af de beskrevne teorier og metoder. Men meget få af dem vil have de kompetencer det kræver, at
anvende teorier og metode i en erhvervsmæssig kontekst. Altså at arbejde som erhvervsantropologer.

Formuleret på en anden måde så bliver de studerende:

* undervist i at identificere problemer, men IKKE i at løse dem
* aldrig undervist i at arbejde interdisciplinært (virkeligheden i mest virksomhedsarbejde)
* ikke introduceret til feltet anvendt erhvervsantropologi eller for den sags skyld antropologi, etnologi, sociologi eller
   psykologi i private virksomheder
* introduceret til discipliner hvor anvendt arbejde hos private virksomheder anses for at være mindreværdigt



BEST PRACTICE
Dette kapitel fortæller, hvordan de bedste forskningsinstitutioner og
virksomheder rundt omkring i verden benytter antropologisk
metode og teori - og hvor disse steder er.

Del 3.
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Indholdet af del 3

* Introduktion til Best Practice
* Case 1 / Anvendt antropologi i den akademiske verden
* Case 2 / Anvendt antropologi blandt konsulenter
* Case 3 / Anvendt antropologi blandt virksomheder
* Case 4 / Menneskelige faktorer
* Case 5 / Problemidentifikation: afdække umødte behov
* Case 6 / Problemløsning: konceptualisering af behovsbaserede produkter og tjenester
* Case 7 / Metoder møder teori
* Case 8 / Erhvervssamarbejde
* Case 9 / Tværfagligt akademisk samarbejde
* Case 10/ Forskningsformidling
* Case X / Den endnu ikke etablerede School of Design på University of California Irvine
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Introduktion til Best Practice

Dette kapitel præsenterer ti Best Practice-eksempler inden for
anvendt erhvervsantropologi i Europa og Nordamerika.

Hvert Best Practice-eksempel er anført under et tema, fx ”Bedst til
anvendt antropologi”, ”Bedst til tværfaglig forskning” osv.

De ti forskellige cases indeholder også en præsentation af den
akademiske institution eller den virksomhed, som danner rammen
om eksemplet: hvordan er det organiseret, hvor mange
studerende/medarbejdere er der, osv.

De ti områder for Best Practice er valgt på baggrund af samtaler
med eksperter, forskere og konsulenter, som vi har gennemført i
forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport.

Vi bad om deres råd til, hvad en evt. fremtidig forsknings- og
uddannelsesfacilitet i Danmark skal indeholde, og vi har
struktureret vores Best Practice-eksempler ud fra, hvad de mente, at
sådan en forskningsfacilitet skal være kendt for. Fx afdækning af
umødte behov, problemidentifikation, problemløsning og
samarbejde mellem private virksomheder og offentlige institutioner.

Vi har tilføjet et 11. eksempel - Case X - fra  University of
California Irvine. Her er et innovationsinstitut under udvikling,
men den er ikke startet endnu. Konceptet bag skolen er dog meget
interessant, og eksemplet er derfor medtaget.

Se alle 11 Best Practice eksempler på de følgende sider.
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Best Practice #1: Anvendt antropologi i den akademiske verden
Ohio State University er det næststørste universitet i USA. Det har traditionelt fokuseret på fagområder i relation til
landbrug, mens designafdelingen er lille og relativt ny. Hvis det ikke havde været for professor Elizabeth Sanders var
der sikkert ingen, der ville tænke på skolen i forhold til design. Elizabeth Sanders har en baggrund som chef for
konsulentfirmaet SonicRim, der et af landets førende inden for anvendt erhvervsantropologi. Hun har skabt et
studiemiljø, der er meget fokuseret på at løse konkrete problemer og at skabe forbindelser til virksomheder og andre
organisationer med behov for intelligente designløsninger.

De studerende har en konsulentagtig adfærd, er meget kommercielt orienterede og arbejder med forskellige
tværgående projekter, der involverer flere grene af universitetet. Det er helt naturligt for de studerende at finde
praktisk anvendelse for de metoder, de har lært på studiet.

Ohio State
University

Organisation

Finansiering

Personer

Bachelor- og kandidatgrader inden for produktdesign, indretning og
visuel kommunikation. Universitetet har et særligt fokus på socialt og
kulturelt engagement, og derfor lægges der vægt på at give de
studerende redskaber og evner til at håndtere  og ændre på væsentlige
forhold i den omkringliggende verden.

Uddannelsen finansieres gennem undervisningsgebyr og
private sponsorer. Partnervirksomheder i erhvervslivet
betaler for at få lavet konkrete projekter.

Fakultetet består af ca. 25 personer. De fleste har erfaring fra
private virksomheder.>

>

>
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Ohio State University
Ohio State University er et meget stort universitet med en relativt
lille designafdeling. Dette skaber en puppe-agtig situation, hvor de
studerende er tilbøjelige til at overskride faggrænserne og fokusere
på at løse problemer frem for at være bundet til et bestemt
organisatorisk udgangspunkt.

Underviserne og forskerne har arbejdet i konsulentfirmaer og
andre private virksomheder og understreger derfor vigtigheden af
at forholde sig til konkrete problemer og undgå at designe løsninger
ud fra ens personlige smag. De værdsætter æstetik, men ikke som et
mål i sig selv. Det er den grundlæggende filosofi, der driver alting i
designafdelingen.

Designafdelingen på Ohio State University har:
- 60 bachelorstuderende
- 40 kandidatstuderende

Kun 1 ud af 5 ansøgere kommer ind, så det kræver meget gode
karakterer at blive optaget. Afdelingen er multikulturel, fx er der i
år kun optaget én amerikansk studerende.

Finansiering: Studenterbetaling.
Undervisningsgebyr: 6.000 USD pr. år.

Den anerkendte og profilerede forsker Elizabeth Sanders er
professor i designafdelingen.
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Forsøg med redskaber til brugerresearch
Designafdelingen på Ohio State University opfordrer de
studerende til at arbejde med problemstillinger der har
udgangspunkt i den virkelige verden og til at få et arbejde efter
endt uddannelse. Derfor opfordrer alle underviserne de studerende
til at skræddersy deres egen uddannelse i retning af den type
problemer, de gerne vil arbejde med efterfølgende. Dette har ført
til en situation, hvor ALLE de studerende arbejder med rigtige
problemer, og ALLE de studerende får et job lige efter
uddannelsen. For at nå dertil har afdelingen udviklet en tværfaglig
ramme til at forstå de problemstillinger, de arbejder med. Der
arbejdes overordnet set med tre forskellige slags værktøjer:

Do-tools
(gøre)

Make-tools
(skabe)

Say-tools
(sige)

EKSPERIMENTERENDE PSYCHOLOGISTS

Skabe-værktøjer
Forskeren skaber værktøjer for brugere og

designere til at kommunikere sammen

RESEARCHER BRUGEREDESIGNER

ANTROPOLOGER

Gøre-værktøjer
Forskeren analyserer fremtiden og brugerne, og

oversætter konklusioner til brief for designere

RESEARCHER BRUGEREDESIGNER

Liz Sanders model om forskel på psykologer og antropologer

Sige-værktøjer: Værktøjer, der kan bruges, når respondenterne
med ord kan beskrive sit forhold til det aktuelle problem eller projekt.
Det er fx værktøjer som spørgeundersøgelser og fokusgrupper.

Gøre-værktøjer: Når det ikke er tilstrækkeligt at spørge
respondenterne om et problem, kan man benytte etnografiske
værktøjer til at forstå respondenternes adfærd. Det er værktøjer som
deltagerobservation, dagbøger, video osv.

Skabe-værktøjer: Designafdelingen på Ohio State University har
inddraget værktøjer fra den eksperimentelle psykologi for at gøre det
muligt for designeren at tale direkte med slutbrugeren uden en
researcher som mellemmand. Værktøjet består af et visuelt sprog, som
designer og slutbruger kan anvende til at beskrive probslemer og ønsker,
der er umulige at forklare i almindeligt sprog. Se eks. på næste side.
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Fotos fra Ohio State University og af deres  ”Skabe-værktøjer”
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Best practice #2: Anvendt antropologi blandt konsulenter
Denne case beskriver hvordan et konsulentfirma kan specialisere
sig i anvendt erhvervsantropologi. Ideas Bazaar er et
researchbureau, der kombinerer en række discipliner og
fagpersoner inden for disse discipliner.

Metode
Ideas Bazaar har kaldt deres metode med 2-3 dages feltarbejde for
“etnografiske møder”.
Dette involverer typisk interviews, deltagerobservation, kortlægning
af sociale netværk, båndoptagelser, foto og video.

Ifølge Ideas Bazaar er det meget værdifuldt for virksomheder at få
den viden, der bygger på kombinationen af etnografiske metoder
og antropologiske teorier.

Simon Roberts, stifter af Ideas Bazaar, siger at ”vi er overbeviste
om, at vi forstår deres kunder bedre, end klienterne selv gør - og at
vi kan skaffe dem en værdifuld kundeindsigt.”

Ideas Bazaar,
London
(Etableret 2001)

Ekspertise

Virksomheden

1. Koncepter til broadcasting og trykte medier
2. Teknologiske koncepter (mobiltelefoner, internet m.v.)
3. Organisationsudvikling

Der er normalt 4-6 personer beskæftiget hos Ideas Bazaar,
men bemandingen afhænger af mængden og typen af
projekter. På den måde kan de bedst imødekomme den
enkelte kundes behov.

>

>
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“Teori uden data er tom, men data uden teori er blind”
Ifølge Simon Roberts er der “mange, som siger, de laver etnografisk arbejde, når de i virkeligheden ikke ved, hvad
de laver”.

Folk uden antropologisk uddannelse eller træning har ikke det teoretiske apparat til at analysere og forstå data.
Derfor lægger folkene hos Ideas Bazaar stor vægt på et solidt teoretisk fundament for deres arbejde. En etnografisk
undersøgelse alene er ikke tilstrækkeligt.
“Nogle brugercentrerede designere tror næsten, at man i fællesskab kan tale sig frem til et design, at alt kan skabes
demokratisk. Men man er nødt til at bygge på analyser,” siger Withworth Stokes Jones, der arbejder som
antropolog for Ideas Bazaar.

Teori Data

A
nt

ro
po

lo
gi
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At omdanne antropologi til et problemløsnings-redskab
Selv om Simon Roberts og de øvrige medarbejdere hos Ideas
Bazaar understreger betydningen af metoder og teori, fremhæver
de, at de arbejder for at gøre deres kunder tilfredse.

“Det hele handler om at skabe netop nok viden til at give kunderne,
hvad de har brug for,” siger Simon Roberts.

På spørgsmålet om Ideas Bazaar er deres honorarer værd, siger
Simon Roberts: “Beviset ligger i produktet. Hvis kunden bruger det,
vi har lavet, så har vi gjort det godt. Og mange af vores kunder
vender tilbage til os igen”.
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Anthropology as business

Øverst: En række publikationer, som Ideas Bazaar har været med til at skrive.
Nederst fra venstre: Simon Roberts; bureauets bibliotek; Withworth Stokes Jones.
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Best practice #3: Anvendt erhvervsantropologi i virksomheder
Måske den mest avancerede antropologuske research i verden
findes i Portland, Oregon hos Intel Corporation. I starten af
halvfemserne begyndte nogle af virksomhedens researchhold at
arbejde med nye etnografiske og antropologiske metoder som en
form for ’skunk works’. Siden udviklede dette arbejde sig til en reel
forskningsenhed ved navn People & Practices, der i dag er en del af
Intel Research som en slags virksomhed i virksomheden Intel, med
dybe samarbejder med Cambridge University, Stanford University,
Yale University og en række andre institutioner i verdensklasse.

Intel

Organization

Finances

People

Ledende silicone chip producent. 91.000 medarbejdere globalt.

Har markedsandel på 85%, en omsætning på 48 mia
USD, og en profitmargen på 60%. Intels interne
reserachbudgetter er ikke offentlige, men de omtaler
dem selv som “generous”.

50+ antropologer i fem forskellige nydefinerede divisioner.
“People & practices” ledes af Tony Salvador.>

>

>

People & Practices er i dag højt profileret i verdens medier som et
af verdens mest innovative miljøer. Det er stedet hvor antropologer
som Genevieve Bell, der omtales som årsagen til dette.
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Antropologi som strategi
I 2005 har antropologerne i People & Practices arbejdet i otte år på
at forandre Intel indefra. Dette har ført til at Intels øverste ledelse
nu har ændret organisationen grundlæggende. Fra at alle divisioner
i virksomheden havde et teknologisk udgangspunkt til at de nu har
et udgangspunkt i brugerbehov. Hvor virksomhedens divisioner før
hed ”Servers”, ”Laptops”, ”Mobile phones” etc. hedder de i dag
“Digital Home”, “Digital Health”, Mobile Lifestyle” etc.

Denne storstilede organisationsforandring er skabt på grund af
brugerindsigt. Antropologerne på Intel har formået at forklare
ledelsen at al ny udvikling af produkter og teknologier bør have
udgangpsunkt i behøv hos virkelige mennesker. Derfor har Intel nu
delt de bedste antropologer ud på hver division for at have et 10+
mands hold i hver division.

Intel Management

Digital home

Digital Health

Mobile Lifestyle

Other Channels



ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 93

At minimere usikkerhed om nye produkter
Intel har 85 procent andel af markedet for silikone-processorer. Så
den eneste måde reelt at vokse på er ved at øge efterspørgslen på
chips. Dette gøres blandt andet ved at forstå hvorledes
processorkraft kan give mening for mennesker i hverdagen og i
deres forskellige liv verden over.

Derfor arbejder Intels antropologer med at finde umættede og
uformulerede brugerbehov og derfra udvikle nye måder at arbejde
og leve digitalt. Blandt disse produkter kan nævnes fildeling, iMovie,
digitale musiksoftware som fx iTtunes og en række andre populære
programmer, der alle har ført til øget forbrug af processorer.

RessourcerUsikkerhed

Høj

Høj

Lav

Høj

Høj

Lav

Tid

Business

Mennesker & kultur

Teknologi
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Norman Heimstra stoppede sin karriere i den amerikanske flåde i
1960erne, hvor han havde studeret menneskelige faktorer. Han
begyndte i stedet at arbejde som forsker på forskellige universiteter
i New York-området, og i midten af 1960erne besluttede han at
vende tilbage til sin fødestat South Dakota. Uden nogen
godkendelse fra offentlig myndighed etablerede Norman Heimstra
et laboratorium til studie af menneskelige faktorer på University of
South Dakota. Her uddannede han ph.d.’ere i ti år, før han
ansøgte om offentlig godkendelse og støtte. Indtil da havde han
drevet laboratoriet med midler fra den amerikanske flåde og fra
tobaksindustrien, som han udførte studier for. Da Norman
Heimstra blev indlagt med sukkersyge, fortsatte han med at holde
eksamen for sine studerende fra sygesengen frem til sin død.

Han er stadig noget af en legende på laboratoriet, der - selvfølgelig
- bærer hans navn.

I dag er laboratoriet placeret under universitetets psykologiinstitut.
Afdelingens hovedformål er at undervise de 400 indskrevne
bachelorstuderende. Derudover forsker afdelingen i menneskelige
faktorer for hæren, forskellige offentlige myndigheder og private
virksomheder. Der er ikke noget egentligt kandidat-program, men
man kan tage en kandidatgrad, hvis man vil fortsætte på
afdelingens ph.d.-program. De færdiguddannede ph.d.’ere blev i
1980erne ansat hos forskellige leverandører til hæren. I dag bliver
de også ansat i teknologidrevne virksomheder over hele USA.

Best Practice #4: Menneskelige faktorer

Heimstra
Human

Factors Labs
(Etableret i 1960erne)

Organisering

Finansiering

Personer

Et ph.d.-program i Institut for psykologi på University of South
Dakota, Vermillion

100% offentligt finansieret fordi afdelingen uddanner
bachelorstuderende.

Der er ansat seks forskere og undervisere, og der er
indskrevet ca. 15 ph.d-studerende.>

>

>
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At gøre produkter bedre
Heimstra Laboratoriet er dybt involveret i forskning for
virksomheder som 3M, Toyota og General Motors og for den
amerikanske hær, NASA og forskellige regeringsorganer inden for
vejvæsen og biludstyr.

Eksempler på forskningsområder:

* Læsbarhed af vejskilte (typografi m.v.)
* Lysrefleksion på vejskilte ift. læsbarhed
* Universelt genkendelige ikoner til vejskilte og militære landkort
* Bilisters evne til at gøre ting, mens de kører (læse mails, spise, tage

overtøjet af)
* Forskning i folks internetbrowsing og øjets scanning af et website
* Forretningsfolks måde at tage beslutninger på under stress

(virksomhedsbeslutninger, risikobeslutninger)
* (Fejl-) kommunikation mellem pilot og kontroltårn

(luftfartspsykologi)
* At finde vej ved hjælp af skiltning, fx i en lufthavn
* Bilindretning for ældre mennesker

Professor Jan Berkhout, director
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Nederste række: professor Frank Schieber i vejskiltlaboratoriet, indgang til simulationslaboratoriet, teknisk udstyr til undersøgelse af menneskelige faktorer i biler

Øverste række:  Norman Heimstra (grundlægger), apparat til registrering af øjenbevægelser, laboratorie døre

Midterste række: testreflekser til vejskilte i forskellige farver og materialer
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Best Practice #5: Problemidentifikation: Afdække umødte behov
Ved et rent tilfælde bor to af verdens bedste erhvervsantropologer i
Denton, Texas. De kommer begge fra andre steder, men bor og
arbejder nu nord for Dallas.
Selv om antropologiafdelingen i Denton er lille, arrangerer den de
vigtigste konferencer og udfører noget af det mest interessante
forskning på området.

Ann T. Jordan er organisationsantropolog. Hun har stået i
spidsen for omfattende organisatoriske forskningsprojekter sammen
med ingeniører og psykologer. Hun fokuserer sin research på
anvendt organisationsantropologi.

Christina Wasson er lingvistisk antropolog med mange års
erfaring fra konsulentbranchen inden for designforskning. Hun er
midtpunktet i det designantropologiske netværk. Hun forsker i
interaktion mellem mennesker og teknologi.

Afdelingen for
Antropologi på
University of
North Texas i
Denton, Texas

Organisering

Finansiering

Personer

Forsknings- og undervisningsafdeling på University of North Texas

100 pct. finansieret af universitetet

Forsknings- og undervisningsstaben består af 15 personer, hvoraf to er
erhvervsantropologer (Ann T. Jordan og Christina Wasson)>

>

>
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Projekter på University of North Texas
Fakultetet på University of North Texas vokser i størrelse og
betydning disse år. Ann Jordans og Christine Wassons forskning er
en kombination af en menneskelig og en erhvervsmæssig vinkel,
der tiltrækker virksomheder og studerende. To af deres vigtigste
projekter er:

1. Et studie af hvordan virtuelle grupper samarbejder, og hvordan
man kan forbedre effektiviteten af globale arbejdsgrupper
gennem teknologi og interkulturel forståelse.

2. Et studie af et avanceret hospital i Saudi Arabien. Hvordan
foregår samarbejdet mellem forskere og læger over hele verden,
der er gået sammen i et globalt netværk - og som arbejder for
kunder i Saudi Arabien.
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Best Practice #6: Problemløsning, at imødekomme behov
IITC blev grundlagt af Marietta Baba i 2002 for at studere
forrretningsteknologiske problemer vha. antropologiske metoder.
Instituttet ledes i dag af professor Allen Bateau og er en intellektuel
magnet for virksomheder og studerende i USA. Der hersker en
atmosfære som i en privat virksomhed. Det hænger sammen med,
at stedet er meget stærkt bygget op om lederen. Instituttet har tætte
forbindelser til tre store spillere i Detroit: Universitetets
ingeniørafdeling, General Motors og Ford.

Instituttet fokuserer på anvendelsen af avancerede antropologiske
redskaber til at forstå kulturelle forhold i erhvervslivet. Der
arbejdes med to typer projekter: Dels langsigtede projekter
finansieret af National Science Foundation, dels mere
kommercielle projekter for virksomheder og offentlige institutioner.
Mangelen på fast finansiering skaber en meget entreprenant kultur
på et akademisk område, hvor finansieringen er afhængig af
projekternes økonomiske effekt.

Institute for
Information

Technology and
Culture

Detroit, Michigan
(Grundlagt 2002)

Organisering

Finansiering

Personer

En uafhængig forskningsenhed på Wayne State University, der
refererer direkte til rektor. Her uddannes verdens eneste ph.d.’ere i
erhvervsantropologi.

80 pct. af budgettet finansieres af eksterne sponsorer.
Instituttets direktør er fastansat og lokalelejen er betalt.
Resten er op til direktøren. Han omtaler jobbet som at være
i salgsbranchen.

Instituttet har ca. 10 forskere og 10 ph.d. studerende. De holder til i en
kælder i downtown Detroit.>

>

>
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Projekter på IITC: To eksempler
4Cs. Et stort bilfirma forsøgte at implementere et it-system til
fornyelse af virksomhedens produktudvikling. Men der var stærkt
delte meninger om ideen. Julia Gruesing, der stod i spidsen for
projektet hos IITC, siger, at ”projektet svarede til at indoperere
end ny rygrad, mens patienten stadig var ved bevidsthed”. På
grund af kulturelle problemer virkede det nye system ikke.
Antropologer fra IICT blev hyret til at undersøge problemerne, og
de fandt løsninger til, hvordan det nye it-system kunne
implementeres ordentligt. De udviklede en kulturel værktøjskasse,
som virksomheden i dag benytter til andre
implementeringsprojekter.

MAJOR. Hvordan reagerer folk, når de eksisterende systemere og
protokoller bryder sammen? Hvorfor gik brandfolkene ind i World
Trade Center den 11. september samtidig med, at politiet prøvede
at få alle ud? Hvad sker der i et cockpit, når flyet kommer fare?
Hvordan reagerer sygeplejersker og læger på et hospital, hvis
strømmen går og apparaturet ikke virker? Hvorfor dør 90.000
amerikanere hvert år pga. manglende patientsikkerhed?

Wayne State University samarbejder med en stor landsdækkende
sundhedsorganisation om at forstå, hvordan sammenbrud opstår,
og hvordan de kulturelle faktorer - misforståelser, begrebsforvirring
og manglende sprog - kan forebygges. Dette sker vha. store
computersimulationer, kunstig intelligens-software og dybdegående
etnografiske studier af luftfartssikkerhed og hospitaler.
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Best Practice #7: Metoder møder teori
Incite (hvilket står for ’Incubator for critical inquiry into technology
and enthnography’) er etableret af den kendte sociolog Nina
Wakefield.

Incite arbejder på at skabe et kreativt, tværfagligt miljø for
forskningsprojekter, der undersøger den socio-kulturelle dimension
af teknologianvendelse og design. Dette gjorde Incite til et
pionermiljø for forskning, da det blev etableret.

Folkene hos Incite er ifølge Nina Wakeford ”legesyge og seriøse”,
når det kommer til anvendelsen af metoder og teorier.

Incite anvender nærmest enhver tænkelig metode fra
socialvidenskberne og psykologi, når de studerer moderne
teknologi. De lægger særlig vægt på brugen af fysiske genstande, og
de bruger en række moderne teknologier så som weblogs (blogs) -
både som en del af deres forskning og som kommunikationsredskab.
På næste side præsenteres eksempler på teoriapplicering,
samarbejder og projekter.

Incite
(Etableret i 2001)

Organisering

Finansiering

Personer

Incite er placeret under afdelingen for Sociology på
University of Surrey i Storbritannien

Økonomien er uafhængig af den øvrige
sociologiafdelings budge. Finansieringen kommer
fra både offentlige og private kilder

Staben består af seks forskere og en administrator>

>

>
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Feministisk teori anvendt på teknologi:
Incite vil gerne udfordre de gængse opfattelser ved at inddrage
sjældent anvendte perspektiver på teknologi. Herved viser de, at
typiske interesseområder for sociologer og antropologer såsom
mobilitet, magt og køn er meget nyttige i studiet af teknologi.

Samarbejder
Incite samarbejder med højere læreanstalter og en række private
virksomheder. Herved opnår de ny viden og bliver tvunget til at at
tænke med udgangspunkt i disse samarbejdspartneres behov. I den
forbindelse understreger Incite’s medarbejdere endnu engang
vigtigheden af at anvende teori og metoder, der “udfordrer de
typiske måder at tænke på”.

Projekteksempel
“Urban Mobilities; Locating Consumption of Ubiquitous Content”.
Dette projekt handler om hvordan mobilteknologi gør det muligt at
være mobil samtidig med at fastholde oplevelsen af at være et
bestemt sted. Projektet laves i samarbejde med Intel Research
Council. Forskerne gennemfører interviews, deltagerobservation i
busser, på holdepladser og meget mere. Der er også lavet en blog,
hvor folk kan kommentere på projektet.

“Du er nødt til at kunne teoretisere dit arbejde, hvordan
vil du ellers forklare, hvad du laver?”

Nina Wakeford / Incite/ University of Surrey / Storbritannien
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Fra øverste venstre hjørne, med uret:
- Projektbloggen ”73 urban journeys” om at køre med bus
- Webside om samarbejde mellem studerende inden for sociologi og interaktionsdesign
- Incite’s projektblog om digital fotografering
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Best Practice #8: Virksomhedssamarbejde
Der er fast ca. 1.400 studerende på Art Center. Omkring 40 pct. af
dem er kvinder. Gennemsnitsalderen for nyoptagne studerende er
24 år. Godt halvdelen af de studerende er fra Californien, 20 pct.
er fra andre stater i USA og 25 pct. kommer fra udlandet. Der er
47 nationaliteter repræsenteret på studiet. Kandidatstuderende
udgør 8 pct. af samtlige studenter. En usædvanligt høj andel af dem
finder hurtigt et job inden for deres fagområde.

Art Center har siden 1980erne haft et intensivt samarbejde med
forskellige virksomheder, særligt inden for bilindustrien.
Studerende på kandidatdelen og på summer school laver projekter
sammen med medarbejdere eller hele teams fra virksomheder som
Ferrari, Nokia og Hewlett-Packard.

Art Center
College of

Design,
Pasadena

(Etableret 1930)

Organisering

Finansiering

Personer

Bachelor- og kandidatgrader inden for en bred vifte af discipliner.
Art Center lægger afgørende vægt på socialt og kulturelt engagement
og giver de studerende redskaber og evner til at håndtere faktiske,
konkrete problemer.

>

>

>

Uddannelsen finansieres gennem undervisningsgebyr og
private sponsorer. Partnervirksomheder i erhvervslivet
betaler for at få lavet konkrete projekter.

Fakultetet består af ca. 300 personer. De fleste har erfaring
fra private virksomheder.
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Kombinerede studenter/kunde teams
Andy Ogden, der leder produktdesignprogrammet (se billedet
ovenfor), forklarer at graden af kompleksitet i erhvervsrelaterede
projekter har været voksende de seneste ti år. “Tidligere kunne vi
lave et projekt om fremtidens madkasse, nu er det meget mere
kompliceret - og et projekt behøver ikke engang at ende med et
design. I dag kan slutproduktet være en workshop med ledelsen
eller bestyrelsen kombineret med en skriftlig rapport.”

* Som eksempler på udførte samarbejdsprojekter med virksomheder
nævner Andy Ogden følgende:

* Herman Miller bad Art Center om at lave et portæt af Generation
Y (1970-1985).

* Nestlé bad om et redesign af deres supply chain.
* Boeing har bedt om et nyt cockpit.
* Bilproducenter som Ford, Ferrari og Honda er faste kunder og

kunne fx bede om et studie af ældres mobilitet ti år ude i fremtiden.
* Nokia ønsker et projekt om ”de meningsfulde genstandes tidsalder”.
* (Se også eksempler på plakater fra skolen afbilledet ovenfor)
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Art Centers hemmelighed:
At forstå, hvad der driver forretning og ingeniører

Tre nøgleelementer, som ifølge
Andy Ogden normalt indgår i
udviklingen af nye produkter og
tjenester

MENNESKER
(designere,
humaniora,

samf. videnskab)

TEKNOLOGI
(ingeniører,

programmører)

FORRETNING
(strategi, 
økonomi,
ledelse)

Ifølge Andy Ogden er det nødvendigt for hans studerende at forstå,
hvad der driver forretningsfolk og ingeniører for at komme
igennem med idéer og visioner: ”Hvis du ikke tager højde for lager,
salgskanaler, supply chain og profit i dit design, så bliver du ikke
taget alvorligt hos forretningsudviklerne, og kan du ikke tale om
teknologi med ingeniørerne, vil du heller ikke blive taget seriøst
dér.”

Med andre ord: Studerende fra Art Center er nødt til i det mindste
at kende alle de overlappende områder af ovenstående cirkler, men
ikke nødvendigvis alle tre cirkler i deres helhed. Derfor skal de
kandidatstuderende til eksamen i at udvikle forretningsplaner,
elektro- og maskiningeniørarbejde samt et eget projekt, der gavner
samfundet som helhed (fx et projekt om, hvordan man højner den
politiske bevidsthed i USA).
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Fra øverste venstre hjørne, med uret:
- Fælles Nokia / Art Center konkurrence for studerende
- Campus området
- Prototyper af hjul
- Udstilling af bilskitser
- ”Hall of Fame”: hver sponsor får sin egen blyant sat op i
lobbyen
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Best Practice #9: Tværfaglig research
ICT’s mål er at skabe det såkaldte
Experience Learning System (ELS), som gør det muligt at lære
gennem aktive systemer (i modsætning til passiv læring). ICT vil
opnå dette ved at samle kreative talenter fra underholdnings-
branchen og computerspilsindustrien om den nyeste forskning
inden for simulationsteknologier. Udover specifikke militære
øvelsesopgaver vil ELS udvikle applikationer til en bred vifte af
uddannelsesinitiativer.

Underholdningsbranchen bidrager med ekspertise i
historiefortælling, karakterudvikling, visuelle effekter, spilteknologi
og -produktion. Dertil kommer computervidenskabens bidrag
inden for netværk, kunstig intelligens og virtual reality. ICT
arbejder også tæt sammen med en række andre afdelinger på
University of Southern California, herunder the School of Cinema-
TV, the School of Engineering, the Annenberg School of
Communication og universitetets Institut for
Informationsvidenskab.

Institute for
Creative

Technologies
(Etableret 2000)

Organisering

Finansiering

Personer

En uafhængig forskningsenhed under University of Southern
California, der refererer direkte til rektor. Der er ingen studerende
eller ph.d.-programmer, kun forskere og studenter i praktik (interns).

90 pct. finansieres af eksterne sponsorer. Den amerikanske
hær har givet $10 mio. årligt over en ti-årig periode, mens
nogle få pct. af budgettet kommer fra filmselskaber i
Hollywood og fra computerspilsfirmaer.

Fakultetet består af ca. 27 forskere, hvoraf de ni højstplacerede har
dobbeltprofessorat - dvs. både hos ICT og hos USC’s Department of
Computer Science. Udover den faste stab benyttes konsulenter fra
filmindustrien på projektbasis.

>

>

>
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Tværfaglige teams med projektet som højeste prioritet
ICT blev etableret af USC efter man vandt en konkurrence (beauty
contest) udbudt af den amerikanske hær. Hæren ønskede at
etablere et helt nyt akademisk område med speciale i virtuelle
øvelser og virtual reality.

Det stod klart fra starten, at stedet måtte konceptualiseres på en
hidtil uset måde - hvor man måtte blande fagområder såsom
antropologi, psykologi, kunstig intelligens og computervidenskab -
områder som ikke tidligere havde været samlet under samme tag
og samme ledelse. Dertil kom, at blandingen af akademiske
discipliner med praktisk know-how fra Hollywood-
manuskriptforfattere og computerspilsudviklere fremstod endnu
mere eksotisk for omverdenen og akademia.

I dag har den amerikanske hær forlænget sin kontrakt med ICT
med yderligere fem år fra 2005. Det skyldes bl.a., at de forskellige
projektteams på UCT er klar over, at deres finansiering kommer
fra militæret - og at det samlede projekts færdiggørelse er vigtigere
end det enkelte teammedlems akademiske eller kommercielle
baggrund.

Ved at tildele de mest erfarne forskere et dobbeltprofessorat på
USC blev det muligt at hyre de bedste folk lige fra starten uden at
skade deres akademiske karriere. For det at arbejde i et nyt
tværfagligt miljø kan ødelægge dine karrieremuligheder som forsker
i USA. Hvis man har et dobbeltprofessorat, er man ude over den
risiko.
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Psykologers og antropologers rolle:
At gøre simulationer så realistiske som muligt

ICT er indrettet af Herman Zimmermann, der laver kulisser til
Star Trek, for at skabe et futuristisk arbejdsmiljø for forskere og
konsulenter. Ledelsen er overbevist om, at arbejds-pladsens
indretning betyder meget for at tiltrække de rette medarbejdere.

Antropologer og psykologer er ofte ude og arbejde sammen med
officerer og andet personel fra den amerikanske hær for at gøre
simuleringer og spil så tæt på virkeligheden som muligt.

Især ”kulturel kontekst” bliver mere og mere vigtigt for
simulationsudviklere: Civile irakere, afghanere og andre er nødt til
at blive modelleret tæt på virkeligheden for at de amerikanske
officerer skal lære at være opmærksomme på kulturelle forskelle og
ritualer, inden de begiver sig ind i en krigszone. Evnen til at
diskutere og forhandle med de lokale kræver et vist kendskab til de
lokale skikke.



ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 111

Fra øverste venstre hjørne, med uret:

- Testlokale med 180˚ film og surround sound

- Lysstudie, hvor man laver virtuelle skygger til film og computerspil

- ICT set udefra

- Lora Chen, vicedirektør for forretningsudvikling og strategisk planlægning



ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 112

For alle forskningsinstitutioner, ikke mindst på dette område, er det
vigtigt at formidle forskningsresultater til andre forskere, virksomheder,
offentlige institutioner, pressen og samfundet i øvrigt. På dette område er
både ICT og Center for Anvendt Antropologi ved University of North
Texas særligt gode.

ICT: Netop fordi ICT er så tæt knyttet til hæren, er det vigtigt for dem at
fortælle omverdenen, at formålet med deres forskning ikke er at finde
mere effektive måder at slå ihjel på, men at lære soldater og officerer at
agere i fremmede egne af verden ved at lære dem om lokale kulturer og
håndtering af krisesituationer ift. lokalbefolkningen.

Derfor laver ICT film og DVD’er om deres arbejde. De har en
omfattende hjemmeside, der beskriver aktuelle projekter og præsenterer
alle forskerne.  Målet er at afmystificere instituttet og gøre op med et
image som et hemmelighedsfuldt sted.

ICT har en pressechef, et eksternt PR-bureau, en event-koordinator og et
offentligt nyhedsbrev, der skriver om alt fra forskningsprojekter til
forskerjubilæer.

University of North Texas: Generelt er det svært at kommunikere og offentliggøre
forskningsresultater inden for anvendt erhvervsantropologi, fordi det er svært at
få publiceret den slags i de etablerede forskningsmedier og på konferencer mv.

På Center for Anvendt Antropologi ved University of North Texas (med en
forskerstab på beskedne to personer) har Christina Wasson sammen med
Microsoft arrangeret centrets første egen konference, EPIC: Ethnography in
Praxis Industry Conference 2005. Centret har også udgivet bøger om
erhvervsantropologi, og forsøger i det hele taget at markere fagområdet stærkere
i den akademiske verdens bevidsthed. De gør et godt arbejde, men på
verdensplan er der selvfølgelig behov for flere midler og mere arbejdskraft for at
etablere feltet, end centrets to forskere kan yde.

Best Practice #10: Ekstern kommunikation

Institute for
Creative

Technologies
(Etableret 2000)

Organisering

Finansiering

Personer >

>

>
For en præsentation af
University of North Texas’
Antropologiafdeling samt
ICT, se side 111 og 122

Center for Anvendt
Antropologi

(University of North Texas)
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Best Practice X: Design- og innovationsskole ved UC Irvine
”Design i bred forstand - at kombinere funktion, form, metode og
kontekst - er en stor intellektuel udfordring, der kræver seriøse
akademiske studier og en professionel træning, som kun kan opnås
med de ressourcer, der findes på et stort, forskningstungt
universitet”, står der i forslaget til en ny designskole ved UC Irvine
i Californien.

School of
Design ved
UC Irvine

(under etablering)

Organisering

Finansiering

Personer

Den kommende designskole ved UC Irvine har som ambition at gå i
spidsen for det akademiske arbejde med design og innovation på
verdensplan. Det skal være en reelt tværfaglig og uafhængig design- og
innovationsskole, der inddrager discipliner fra ingeniørområdet,
billedkunst, computerteknologi og socialvidenskab.

Skolen finansieres ligesom resten af UC Irvine gennem offentlige
midler, undervisningsgebyr og private donationer og sponsorater.
Ambitionen er dog, at “vores designskole skal være økonomisk
langtidssikret og ikke påvirkelig af private.”

En stab på 40 personer og 800 studerende, fordelt med 625
på bachelorniveau, 135 på kandidatniveau og 40 ph.d.-
studerende.

>

>

>

I 2002 besluttede UC Irvine, at ”komme tættere på verden
udenfor”, som Michael Clark udtrykker det. Han er Associate
Executive Vice Chancellor for Academic Planning: Han har med
andre ord ansvaret for at udvikle nye kandidatprogrammer.
Sammen med et team bestående af folk fra UC Irvine og eksterne
rådgivere besluttede universitetet at etablere en ny type jurastudie,
et nyt farmakologistudie og altså også en ny type designskole.
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Uddannelser på alle niveauer
”Design i bred forstand - at kombinere funktion, form, metode og
kontekst - a Vi talte med flere af de folk som var med i det team
som var med til at udvikle forslaget til “the School of Design”. De
fortæller om en meget ambitiøs uddannelse, men også en historie
om hvordan barriererne for at realisere skolen ikke var
omverdenen, men skulle findes internt i UC Irvine.

The School of Design på UC Irvine skulle have tilbudt en række
bachelor og kandidat retninger. På bachelorniveau skulle to
uddannelser tilbydes.
En bachelor i designteknologi og -videnskab og en bachelor med
fokus på de æstetiske, kulturelle og historiske aspekter ved er en stor
intellektuel udfordring, der kræver seriøse akademiske studier og

en professionel træning, som kun kan opnås med de ressourcer, der
findes på et stort, forskningstungt universitet”, står der i forslaget til
en ny designskole ved UC Irvine i Californien. Sidstnævnte med
særligt fokus på kritisk analyse og verbal artikulation af principper,
teori og værdier.

På kandidatniveau skulle der ligeledes være to retninger. En
professionsmaster, udviklet til at kunne optage studerende med
baggrund indenfor design eller relaterede discipliner. Og en
kandidatuddannelse med et mere generelt designfokus og med en
større diversitet af studerende. Denne skulle også være valget, hvis
man ønskede at fortsætte og læse en Ph.d. i design.

Sanjoy Mazumbar, en af arkitekterne bag School of Design
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Helt uafhængig og interdisciplinær eller ej?
School of Design eller School of Innovation?
Man anså det som essentielt, at man fra starten skulle skabe en
Ph.d. i design, således at Ph.d. programmet ville være en del af
skolens forskningsmission. Selvom en “Design Ph.d.” er forholdsvis
ny, er det hurtigt blevet en vigtig del af de fleste design skoler og
den vigtigste del af deres akademiske profil. Endvidere betyder den
stigende interesse for forskning og metodisk innovation indenfor
design, at der er en stigende interesse for doktorprogrammer fra
både universitetsverdenen og omverdenen.

Da man skulle navngive skolen startede en stor diskussion om
hvorvidt stedet skulle hedde School of Design elller School of

Innovation - begge navne mentes at være relevante, og særligt rådgivere fra
det private erhvervsliv støttede ideen om at stedet skulle navngives School of
Innovation. Man endte alligevel med School of Design.

I dag vurderes det at School of Design har 30-50% chance for at blive
realiseret. Årsagen er, at det har været svært for ledelsen at tage skridtet
fuldt ud og etablere en skole som var den første I den skala til at forsøge at
institutionalisere det fremkomne felt af design, innovation, interdisciplinær
forskning og virksomhedssamarbejde. Ligesom det var enormt svært at at
skabe en uafhængig skole: Både UC Irvine’s ingeniør- og arts fakultet havde
et kraftigt ønske om at skolen skulle placeres under dem og præges af dem.
Andre havde en anden opfattelse og mente stedet skulle være helt
uafhængigt - og der ligger diskussionen nu.

Vehicle Design

Universal Design

Spatial Design

Product Design

Interaction Design

Design Studies

Design Management

Design

Ph . D .M . S .M . A .B . S .B . A .Specialization

Oversigt over
specialiseringer og
akademiske grader
(UC Irvine’s School of Design Degree

programs)
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Med uret fra øverste venstre- hjørne : Michael Clark, Associate
Executive Vice Chancellor for Academic Planning; Boghylde på
Taylor’s kontor; vejskilte på campus; skilte på campus; Richard

Taylor, Leder af Institut for Software, medlem af det team som har
skabt forslaget til School of Design; ingen cykling eller skating - skilt

på campus
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Efter vi nu har set rækken af best practice-
eksempler og ved hvordan det står til i Danmark
når det gælder uddannelser der beskæftiger sig
med feltet, er spørgsmålet:

Er der behov for en ny forsknings- og
uddannelsesinstitution?
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Det korte svar er: Ja

I den følgende del af rapporten vil det fulde
argument for en etablering blive udfoldet, og en
række anbefalinger for en sådan ny forsknings- og
uddannelsesinstitution vil blive fremført.



ANBEFALINGER
På de følgende sider stilles spørgsmålet: Hvordan skal en dansk forsknings-
og uddannelsesinstitution se ud? Hvordan skal den struktureres, hvad skal
dens primære forskningsområder være, og hvordan skal den rekruttere
studerende?

Vi vil ligeledes præsentere ti anbefalinger til konceptet for institutionen fra de
eksperter vi har interviewet.

Del 4.
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Muligheder

Ti anbefalinger

1. Vision og ambitionsniveau
2. Uddannelsesprogram
3. Optag og curriculum
4. Organisatorisk placering: Uafhængig eller en del af et eksisterende institut?
5. Skolens ansatte og ledelse
6. Finansiering
7. Relationer til virksomheder, organisationer, den offentlige sektor og samfundet.
8. Intern og ekstern kommunikation
9. Den første kapital: Pre-seed fund
10. International bestyrelse: Sheppard’s Board
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Muligheder

Set fra en akademisk synsvinkel vil etableringen af en ambitiøs
forsknings- og uddannelses institution med fokus på anvendt
erhvervsantropologi formentlig anses som den vigtigste udvikling i
bestræbelserne på at etablere en ny akademisk disciplin.

Med hjem i Danmark, vil institutionen kunne sætte nye standarder
for hvordan projekter udføres og det ville være både den
akademiske verden, virksomheder, organisationer og den danske
samfund, som kan drage nytte af stedet.

Imidlertid er etableringen af en sådan institution et ganske modigt
skridt, fordi feltet er ganske lille i forhold til andre akademiske felter.
Det er under udvikling, og den største aktør i feltet - det tekniske
universitet i Delft, Holland, optager ca. 150 studerende om året, og
specialiserer sig i produktdesign og ingeniørvidenskab. Det
vurderes at feltet har ca. 2.000 aktive aktører på verdensplan. På
privat plan er dette område det hurtigst voksende når man ser på
hvor antropologer tilbydes ansættelse.*

*Kilde: Ann T. Jordan 2003: Business Anthropology

Etablering af et ambitiøst institut for anvendt erhvervsantropologi,
som ikke er forankret alene i design, er således modigt. Der er få
som tidligere har gjort det, få som har erfaringer man kan trække
på - især hvis man overvejer at gøre stedet stort i størrelse.

Etableringen af stedet er også en mulighed. En unik mulighed for
Danmark, danske virksomheder og for forsknings- og
uddannelsesmiljøet.

Vi mener, at man skal betragte etableringen som en god mulighed
for Danmark, at der er tale om en unik mulighed.

Men vi mener også at der er behov for at afdække virksomhedernes
konkrete behov for sådan en forsknings- og uddannelsesinstitution.
Som det vil fremgå på de næste sider, er et tæt samarbejde med
erhvervslivet en forudsætning for den nye institutions succes - og
dette projekt har ikke afdækket om danske og europæiske
virksomheder har lyst til at indgå i sådanne samarbejder.

(fortsættes på næste side.)
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Muligheder fortsat…
På de følgende sider følger forslag til hvordan en forsknings- og
uddannelsesinstitution kan opbygges. En institution som skal
opfylde både universitetsverdenens, erhvervslivets og samfundets
behov.

Vi foreslår at institutionen får navnet ”Institut for Anvendt
Erhvervsantropologi”, og vil på de følgende sider omtale stedet
som ”instituttet”.

Vær opmærksom på, at du ikke finder et fuldstændigt koncept-
beskrivelse, men snarere de mest centrale anbefalinger vedrørende
centrale emner såsom curriculum, ansatte, forskningsområder,
virksomhedssamarbejder, studerende osv. Hvis der er behov for en
detaljeret konceptbeskrivelse, vil vi med glæde udvikle denne.

Vi vil gerne her takke vores respondenter, som alle har været med-
udviklere af vores ti anbefalinger.
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Skolen skal være en international intellektuel magnet for de bedste
folk indenfor feltet anvendt erhvervsantropologi, og gøre sig
gældende i det bredere felt af aktører som beskæftiger sig med
brugerorienteret innovation. Skolen skal udføre forskningsprojekter
i verdensklasse som forbedrer konkurrenceevnen for offentlige og
private virksomheder, og vil gøre dette med konstant fokus på at
skabe målbar effekt. Samtidig vil skolen uddanne de bedste
innovatører med evner til at omforme, videreudvikle og
revolutionerer produktkategorier og markedspladser over hele
verden.

Visionen, som står i sin første version i afsnittet ovenfor, skal
manifestere at formålet med skolen er at hjælpe private
virksomheder, offentlige institutioner og organisationer. Målet er
både at identificere og løse fremtidens problemer og udfordringer.

Både problemløsning og identifikation skal ske i samarbejde med
eksterne partnere - private som offentlige.

I sidste ende bør det danske samfund og Danmarks nuværende og
fremtidige konkurrenceevne drage fordel af et sådan institut. Men
der må ikke alene være fokus på Danmark. Både studerende,
ansatte og samarbejdspartnere bør rekrutteres fra hele verden. Den
akademiske ambition bør være at skabe anvendt
erhvervsantropologi som et akademisk felt. Gøre det både kendt og
anerkendt i hele den akademiske verden.

Fokus på at
finde og løse problemer

Anbefaling #1: Vision og ambitionsniveau
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Det anbefales at instituttet optager studerende som har færdiggjort
en bachelor, samt at der oprettes en kandidatuddannelse med tre
retninger: konceptudvikling, teknologiudvikling og designudvikling.

Undersøgelsen bag denne rapport har primært fokuseret på
eksisterende uddannelser indenfor socialvidenskaberne. Imidlertid
har størstedelen af de eksperter, vi har talt med, konstant
understreget vigtigheden af at skabe et interdisciplinært institut. Et
institut med en holistisk tilgang til problemidentificering og løsning,
og derfor skal være en smeltedigel for en række discipliner. Siden
socialvidenskaberne oftest arbejder med at identificere og forstå
problemstillinger, er det vigtigt at studerende, undervisere og
forskere med baggrund i disse fag, sættes sammen med

problemløsere - tekniske (ingeniører, dataprogrammører osv.) og
formgivere (designere).

– Studerende som søger optagelse på konceptudvikling skal
rekrutteres fra socialvidenskaberne, psykologi og fra
handelshøjskolerne

– Studerende som søger optagelse på teknologi skal rekrutteres
fra ingeniørskoler

– Studerende som søger optagelse på design skal rekrutteres fra
design- og arkitektskoler

Ph.d. studerende skal være en del af skolen fra starten, hvor de i
den første fase skal være med til at opbygge skolens akademiske
profil gennem forskningsprojekter.

Skab et kandidat- og Ph.d.-program.
Intet bachelorstudie.

Udvikl tre kandidat retninger: koncept-, teknologi-
og designudvikling.

Anbefaling #2: Udannelsesprogram
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Det anbefales at vurdere ansøgende studerende på baggrund af tre
parametre:

– En test baseret på “make tools” (se side 84), hvor ansøgerne
viser deres interesse for brugere, ting og produkter.

– Et interview som tager udgangspunkt i testen.
– Gode karakterer.

Når de studerende er optaget, anbefales det, at forløbet baseres på
undervisning i interdisciplinære teams - renæssance teams - som
arbejder projektorienteret. Derfor er udvælgelsen af de studerende
meget vigtig. Han eller hun skal passe ind i et team både
professionelt og socialt.

Det anbefales at studerende er bekendt med den teori og metode,
som er beskrevet her i rapporten, og at alle projekter og eksamener
er baseret på virkelige udfordringer og problemer fra private og
offentlige virksomheder, organisationer, foreninger eller
interesseorganisationer.

Optag studerende på baggrund
af karakterer og test.

Skab renæssance-teams,
ikke renæssance-mænd.

Anbefaling #3: Optag og curriculum
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Oprindeligt var formålet for denne rapport, at den skulle danne
grundlag for en udbudskonkurrence mellem danske universiteter
og handelshøjskoler. Rapporten skulle hjælpe med at definere,
hvilke krav der skulle stilles til en forsknings- og
uddannelsesinstitution.

Efter diskussioner med en række eksperter, er vores anbefaling at
institutionen bør være 100% uafhængig af eksisterende højere
læreranstalter. Hvis man valgte at placere skolen under eksempelvis
Institut for antropologi, KU, vil forskningen blive for farvet af sin
“moder institution”.

For at sikre at forskningen er interdisciplinær skal den være uafhængig. Vi
anbefaler derfor en etablering enten som:

1. En sand akademisk institution. Ligesom eksempelvis IT Universitetet.
(Evt. som del af KU, direkte under rektor og altså ikke et eksisterende
fakultet.)

2. En skole med virksomhedsstruktur. Ejet 50% af den danske stat og de
resterende 50% af interesserede  virksomheder, organisationer og
offentlige institutioner. Ligesom eksempelvis Domus Academy i Milano.

3. En del af en statslig forvaltning, direkte under et ministerium eller
Folketinget. Ligesom DIIS.

Tre muligheder for placering:
1. I et akademisk miljø
2. Som et privat firma
3. Som del af en statslig organisation, fx et

ministerium eller Folketinget

Anbefaling #4: Organisatorisk placering: Uafhængig eller
en del af et eksisterende institution?
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Det er svært at sige præcist hvor mange forskere og undervisere der
skal ansættes. Men det anbefales at man tilstræber, at skolen ikke
funderes alene på en eller to akademiske discipliner. Der bør være
tale om en bredt rekrutteret gruppe af ansatte.

Det anbefales, at følgende akademiske discipliner er repræsenteret:
Ingeniør, produktdesign, psykologi, antropologi, sociologi og
business/handel.

Lederen af skolen vil være afgørende for stedets identitet og
udvikling. Derfor bør han/hun hellere være kendt for evner i at
identificere og løse problemer end for akademiske meritter.  Det er
meget muligt at personen skal findes udenfor Danmark.

Som nævnt tidligere, anbefales det at Ph.d studerende tidligst
muligt bliver en del af skolen. Dette vil gøre det lettere at etablere
anvendt erhvervsantropologi som et selvstændigt akademisk felt.

Der skal være balance mellem antallet af kvalitative og kvantitative
forskere, såvel som balance mellem problemfindere (antropologer,
sociologer, psykologer) og problemløsere (designere, ingeniører,
business). De fleste bør have international erfaring.

Anbefaling #5: Skolens ansatte

Balance mellem kvalitativ og
kvantitativ forskning.

Balance mellem “problemfindere”
og problemløsere.
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Anbefaling #6: Finansiering
At etablere et nyt akademisk felt og opnå international
anerkendelse af dette tager tid og kræver penge. Hvis man virkelig
ønsker, at Danmark skal være ledende indenfor dette felt, er det
nødvendigt at ville satse - også økonomisk. Det koster!

Det anbefales, at den uddannelsesmæssige del af skolen finansieres
100% af statslige midler.

Det anbefales, at forskningsdelen af skolen i de første fem år
finansieres 100% af statslige midler. Fra det sjette år bør den
statslige finansiering gradvis erstattes af ikke-statslige midler,
således at skolen efter en given periode alene får 50% af sit
forskningsbudget fra statslige midler.  Målet kunne være at 50% af
forskningsbudgettet på skolens ottende år og fremover kommer fra
private virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige
institutioner organiseret gennem medlemsskaber, stipendier og
projektfinansiering. (Se mere om virksomhedssamarbejde på næste
side).

Gør institutionen afhængig af
ikke-offentlige midler over tid.
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Anbefaling #7: Relationer til virksomheder,
organisationer, den offentlige sektor og samfundet.
Skolens primære mål er at definere og løse problemer og
udfordringer for virksomheder, organisationer og offentlige
institutioner.
Det kunne være udfordringer indenfor uddannelses- eller
sundhedssystemet. Uden relationer til den “virkelige” verden, er
det ikke muligt at efterleve dette mål.

Derfor anbefales det at ansætte folk med relationer til virksomheder,
at studerendes eksamener tager sit udgangspunkt i en virksomheds
virkelige udfordringer og problemer, og at have en kundeorienteret
bestyrelse.

Det anbefales også, at skolen placeres i et område med sociale
problemer og udfordringer så som Nørrebro Park-området eller
Nordvest. Dette skal opfordre til at skolen bruges som en del af
revitaliseringen af disse områder. Dette er set gjort I Detroits
TechTown initiativ, med stor succes.

Gør forskning og projekter så virkelige som
muligt gennem virksomhedssamarbejde.

Vær en aktiv del af lokalsamfundet.
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Anbefaling #8: Intern og ekstern kommunikation
For at etablere et akademisk felt, er det nødvendigt at have de
institutionelle værktøjer ved hånden som der kræves for at blive
taget alvorligt som selvstændig disciplin. Det er ikke sjovt at skrive
artikler, hvis der ikke er et tidsskrift, eller konferencer, hvor man
kan publicere. Der er et behov for en leder i feltet anvendt
erhvervsantropologi. For øjeblikket er feltet fragmenteret, og der er
kun en begrænset fællesskabsfølelse blandt forskere og eksperter.
Skolen bør skabe de elementer som kræves for at tale om et fælles
felt, som forskere og eksperter verden over føler sig som en del af.

Det anbefales, at skolen tager hånd om behovet for lederskab og
samling af feltet - om ikke andet så for sin egen skyld. Dette kan
gøres ved at skabe et tidsskrift, ved at arrangere konferencer og
etablere blogs og lign.

Det foreslås ligeledes at man kommercialiserer forskning for at
tiltrække private virksomheder. Forskning bør opfattes og
markedsføres som produkter, virksomheder kan købe: attraktive,
tiltrækkende, og ikke for komplekse at forstå.  Dette kræver en
alternativ måde at præsentere forskningsområder i forhold til andre
mindre kommercielt orienterede forskningsområder.

Start tidsskrifter og blogs, arranger
konferencer for anvendt
erhvervsantropologi.

Markedsfør forskning som produkter for at
tiltrække virksomheder.
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Anbefaling #9: Den første kapital - Pre-Seed Fund
Hvis studerende og forskere udvikler koncepter som har potentiale
til at blive et profitabel produkt eller service, bør det være muligt at
få midler til at tage det første skridt gennem instituttet. Den første
kapital skal derfor være tilgængelig på instituttet.

Det anbefales, at der bliver mulighed for finansiering af projekter
med potentiale. Det bør både være muligt at allokere tid, fysiske
rum, viden og vejledning, samt penge i størrelsesordenen 10-
100.000 kroner til de første præsentationer, demoer,
forretningsplan osv. fra studerende og forskere.

Skab mulighed for forskere og studerende
for kapital: til udarbejdelse af
præsentationsmaterialer til det første møde
med banken og investorer.
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Anbefaling #10: International bestyrelse - “Sheppard’s Board”
Under vores researchrejser har vi mødt et utal af vidende og
interessante personer. Størstedelen af disse har udtrykt meget stor
interesse for projektet, og tilkendegivet, at skulle der blive tale om
at etablere en forsknings- eller uddannelsesinstitution, så vil de
meget gerne være med. De ønsker at være fødselshjælpere. Denne
chance for at samle nogle af verdens største kompetencer på
området bør man ikke lade falde på gulvet.

Det anbefales at etablere en internationale bestyrelse med
betegnelsen ‘The Sheppard’s Board’. Målet for bestyrelsen er:

At hjælpe med at etablere skolen, med rådgivning om både
forskning, uddannelse og ansættelser af institutionslederen og
kerneansatte.
At medvirke til at skolens forskningsområder og målsætninger
gennemgås og fornyes. Hermed kan skolens målsætning om at at
forbedre danske forhold og Danmarks konkurrenceevne til
stadighed holdes for øje. Man kunne forestille sog at bestyrelsen
skulle udvikle forskningsrammerne/temaerne for fem år ad
gangen.

Etabler en international bestyrelse, med eksperter
og virksomhedssponsorer, som kan være
fødselshjælpere. En bestyrelse som også i
fremtiden kan rådgive om overordnede
forskningsområder.

Gør det nu!



DE NÆSTE SKRIDT
Hvis skolen skal etableres, hvad er så de næste skridt?

Del 5.
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* Etablering af en international bestyrelse
* Afdækning af behov blandt skolens brugere
* Beslutning om, hvor skolen skal placeres
* Fem-årig plan med klare mål og milepæle

ETABLERING
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Etablering af en international bestyrelse
At etablere en bestyrelse er en betydelig opgave. Det er afgørende, at bestyrelsen hurtigt er i stand til at fastlægge en
strategi og ansætte de rigtige mennesker til at lede skolen. Bestyrelsen bør bestå af de førende innovatører, forskere
og erhvervsfolk indenfor feltet. Samtaler med en række af disse personligheder viser, at det bestemt vil være muligt
at besætte en sådan bestyrelse. Bestyrelsen skal ikke kun være dansk, men skal sammensættes af de bedste kræfter i
verden, som kan inspirere skolen og give det fremdrift.

En international bestyrelse er den eneste måde at
sikre høje ambitioner, og at tingene bliver gjort.
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Gennemfør en behovsanalyse blandt brugerne
* Er erhvervslivet, den offentlige sektor og organisationer i Danmark og Nordeuropa parate til at arbejde med

forskning på den måde, som det er forslået i denne rapport?
* Hvor meget er store virksomheder parat til at betale for konkrete forskningsprojekter?
* Hvor mange offentlige myndigheder er åbne overfor for at inddrage socialvidenskabelige metoder for at skabe

bedre serviceydelser og produkter?

Det er nødvendigt at vurdere behovet før uddannelsen sættes i gang for at opnå det rigtige niveau og den rette profil.

Hvor stort er behovet reelt for anvendt
erhvervsantropologi, når vi ser det fra de
potentielle brugeres synsvinkel?
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Beslut hvor uddannelsen skal placeres
Erfaringer fra England og USA viser, at en skole som den foreslåede kan
have stor effekt på det lokalområde og den region, hvor den er placeret. Men
hvor?

Ørestad?
Mjølnerparken?
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Byg en fem-årig plan med klare mål og milepæle
Utålmodighed og bristede ambitioner kan let aflive et nyt institut. Det tager formentlig flere år før
instituttet for alvor har fundet sine ben, og før man kan høste frugterne fra stedet. For at
implementere de ambitioner og ideer, der er indeholdt i denne rapport kræver det en fem-årig plan
for, hvordan skolen skal vokse og udvikle sig. Det er også nødvendigt med forholdsvist klare mål og
milepæle for at sikre fremdrift. Hvordan kan man måle hvornår stedet har succes? Hvad er de
rigtige milepæle for instituttet? Hvem har ansvaret for at målene nås?

År 5
År 0

A B
C

D E
F
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1. Vision: Fokus på både identifikation og løsning af problemer
og udfordringer.

2. Uddannelser: Opbyg en cand.- og Ph.d. uddannelse.
Ingen bachelor uddannelse. Udbyd tre kandidat retninger:
konceptudvikling, teknologiudvikling og designudvikling.

3. Optagelse: Vurder de studerende på deres karakterer og en
række test som de skal igennem. Skab renæssance teams, ikke
renæssance mænd.

4. Organisatorisk placering: Skab en uafhængig skole uden
bindinger til eksisterende danske universiteter.

5. Skolens ansatte: Balance mellem kvalitative og kvantitative
forskere. Balance mellem”problem finders” og “problem
solvers”.

6. Finansiering: Gør institutionen afhængig af ikke offentlig
finansiering over tid.

7. Eksterne relationer: Lav forskning og studenterprojekter så tæt
på den virkelige verden som muligt gennem erhvervs-
samarbejde. Vær en aktiv aktør i det lokale samfund.

8. Kommunikation: tag elementer fra det institutionaliserede felt
og skab nye for anvendt erhvervsantropologi; konferencer,
tidsskrift og web logs. Gør forskning til et produkt for at
tiltrække virksomheder.

Opsamling: De 10 forslag til etableringen af institutionen er:
9. Den første kapital: Gør det muligt for forskere og studerende at

skabe imponerende materiale til det første møde med banker
og investorer.

10. International bestyrelse: Etabler en bestyrelse, panel eller hvad
det måtte hedde, men eksperter og virksomhedssponsorer som
kan hjælpe til med stedets fødsel. Og rådgive i fremtiden.
Etabler det nu.

De fire vigtigste next steps:

* Etablering af en international bestyrelse
* Afdækning af behov blandt skolens brugere
* Beslutning om, hvor skolen skal placeres
* Fem-årig plan med klare mål og milepæle
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Red Associates is a leading innovation agency. We help
clients conduct user research, develop innovation strategy
and execute new product development.

Red Associates. Kronprinsessegade 20, 2. / 1306 Copenhagen K / Denmark / +45 33 33 70 44 / www.redassociates.dk

Christian Madsbjerg
+45 2680 2667 / cm@redassociates.dk

Filip Lau / projektleder
+45 2685 8189 / lau@redassociates.dk

Mikkel Brok-Kristensen
+45 2294 5201 / mbk@redassociates.dk

Mikkel B. Rasmussen
+45 2888 2109 / mbr@redassociates.dk


