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Forord 
 

På studenthjemmet spøkte de alltid med at jeg måtte ha en hemmelig kjæreste i Choroni. Jeg dro 

jo alltid dit i helgene. Og litt rett hadde de jo. Min kjære i Choroni heter Playa Grande.  

Studiet skal handle om hvordan et tverrkulturelt samarbeid på et oljeraffineri er blitt 

påvirket av venezuelanske strategier for å mestre utrygghet, vold, kriminalitet, korrupsjon, 

angst og mangel på tillit. Hvorfor er det da et bilde av en vakker strand på forsiden? En slik 

idyll som Playa Grande er det som mange besøkende, og deriblant europeiske oljearbeidere, i 

Karibien og Latin Amerika ofte møter. Gjerne fylt opp av smilende, lekende mennesker og 

flørtende musikk. Det samme skjedde med meg første gang jeg kom til Venezuela i juli 1998.  

Gjennom mange turer til Venezuela, kjæreste, samt et langt hovedfagstudie i regionen, 

har mitt inntrykk av den karibiske virkelighet blitt mer nyansert. Nå inviteres leserne til å ta del 

i denne prosessen. Venezuela er fortsatt like forførende, men bildet har blitt fyldigere. Under 

den skjønne overflaten skjules desperasjon, utrygghet og frykt. Slikt påvirker samhandling.  

Flere av de groteske historier som blir skildret i avhandlingen ble fortalt nettopp på Playa 

Grande. Omkranset av stedets vakre omgivelser kom livets tøffere realiteter for dagen. 

Et antropologistudie er et svært personlig prosjekt. Jeg sov blant annet mang en klar 

tropenatt i hengekøyen på bildet. Slike eventyr gir uforglemmelige øyeblikk og er enda en 

grunn til forsidevalget. Jeg dedikerer studiet til de venezuelanere, og andre, jeg møtte og som 

sjenerøst delte sine livserfaringer med meg. Uten dere hadde ikke avhandlingen vært mulig.  

Da jeg startet på NTH (nå NTNU) i 1993 for å studere kjemiske bindinger i krystaller, 

visste jeg ikke at jeg noen år senere også skulle få lov til å studere de langt mer komplekse, 

menneskelige krystallene. Jeg vil derfor takke Lånekassen for å ha muliggjort dobbeltstudiet 

økonomisk. Jeg vil takke ambassadør Dag Mork Ulnes og ambassadesekretær Even Stormoen ved 

ambassaden i Venezuela for å ha hatt tro på meg slik at de hjalp til med innpass hos SINCOR. 

En stor takk rettes til viseadministrerende direktør i SINCOR Hugo Haldorsen for å ha åpnet opp 

for at jeg fikk utføre intervjuene, samt alle andre SINCOR ansatte som jeg møtte på raffineriet 

Jose Upgrader. Antropolog Vidar Hepsø får takk for tips og støtte, både før og etter feltarbeidet. 

En spesiell takk går til professor Thomas Hylland Eriksen for veiledning og støtte. Du trådde til 

med en epost da det gjaldt som mest lille julaften 2001; det var da ”Spillet om tillit” løsnet … 
 

Geir Golden Sæther 
Oslo, 5. august 2005 
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Sammendrag  
 
Hvordan kan kulturelle forskjeller knyttet til forventninger om tillit i sosiale relasjoner ha påvirket 
samarbeidet på SINCOR sitt raffineri Jose Upgrader i Venezuela? Slik lyder den overordnede 
problemstillingen i dette studiet som fokuserer på et komplekst samspill mellom formelle og 
uformelle prosesser i samhandling. ”Spillet om tillit” er et uttrykk som blir introdusert i studiet og 
er en beskrivelse av uformell aktivitet involvert i etablering og vedlikehold av tillit i sosiale 
relasjoner. Det blir først redegjort for hvordan svake formelle statsinstitusjoner i Venezuela kan 
skape et behov for et uformelt spill om tillit. Deretter beskrives mekanismene som er involvert, 
samt hvordan dette kan ha påvirket det tverrkulturelle samarbeidet hos SINCOR. Til slutt 
diskuteres noen konsekvenser ”Spillet om tillit” får for sosial samhandling i Venezuela. 
 
Feltarbeidet har vært todelt. Under første feltarbeid bodde jeg et halvt år sammen med 24 
venezuelanske studenter. Dette gav generelle innsikter om det venezuelanske samfunnet. Andre 
feltarbeid bestod av 45 dybdeintervjuer med venezuelanske, norske og franske teknikere og 
ingeniører ved SINCOR sitt raffineri. Statoil eier 15 prosent. Intervjuene analyseres ut fra relevant 
teori, data fra første feltarbeid, samt undertegnedes erfaring som sivilingeniør i Norge.    
 
Avhandlingens viktigste analytiske skille er mellom informanter som er vant til å fungere i sterke 
stater (europeere), og de som er vant til å fungere i relativt sett svakere stater (venezuelanerne). 
Som kontekstuelt bakteppe for analyse blir Fernando Coronil benyttet. Det benyttes et 
aktørorientert perspektiv med fokus på grensesnitt som innfallsport til å forstå andres livsverden 
(Norman Long), subjektivt opplevde situasjonstolkninger; persepsjon og agency. Anthony Giddens 
begreper om abstrakte ekspertsystem, tillit og ontologisk sikkerhet blir viktig for å etablere skiller 
i de ulikes handlingsrom. I et forsøk på å forstå venezuelanernes handlingsstrategier blir det 
benyttet et aktørorientert maktbegrep; å skape makteffekter. Tian Sørhaugs studie om samspillet 
mellom makt og tillit blir her sentralt. Dette synet kobles også mot annen teori om uformelle 
prosesser, som arbeidene til James Scott, Knut Nustad og Keith Hart.  
 
I tradisjonell vestlig tenkning, basert på Weberske ideer om det rasjonaliserte byråkrati, vil det 
være institusjoners legitime straff av regelbrudd som kan garantere for tillit i (kontrakts) 
relasjoner. Når det formelle imidlertid svikter som garantist for tillit må tillit søkes garantert på 
alternative måter. I en svak stat som Venezuela blir behovet for å støtte formelle prosesser med 
uformell tillitskapende aktivitet av stor betydning siden de formelle institusjonene ikke lykkes i å 
garantere for rettsikkerheten på samme måte som de gjør i sterkere stater. Et behov for et spill om 
tillit vil være til stede også i andre regioner preget av hard kamp om knappe ressurser, samt lav 
tillit til byråkratiet og lovens troverdighet, slik at innslag av uformell tillitskapende aktivitet i 
samhandling blir stor. Tema blir i tillegg aktualisert for en norsk virkelighet. Dette gjøres med 
utgangspunkt i Statoils nye prosjekt ”Snøhvit”, samt nye teorier om virtuelle organisasjoner.  
 
Studiet er sentrert rundt et av antropologiens kjerneområder; hva skaper og opprettholder bindinger 
mellom mennesker? Studiet har også et betydelig tverrfaglig innslag fra statsvitenskap (svake og 
sterke stater), organisasjonsteori, samt sosialøkonomi. Det tverrfaglige fokuset forenes i 
avslutningen der det blant annet argumenteres for at det fins en økonomisk gevinst i å bruke 
antropologi som organisasjonsverktøy. Det blir foreslått å sammenligne et behov for 
tillitskapende uformell aktivitet i en formell organisasjon med behovet for kostnader koblet til 
økonomiske transaksjoner i et marked. Uformell aktivitet for å etablere og vedlikeholde tillit 
mellom personer kan dermed ansees som en del av en organisasjons skjulte kostnader. Ikke før 
man har oppnådd en bedre forståelse av uformelle prosessers egendynamikk, kan man iverksette 
gode tiltak for å redusere kostnadene forbundet med dem – og antropologisk deltagende og 
kvalitative metode har vist seg som den overtrufne for studier av det uformelle. 

 iii
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Innledning 

 

 

 

 

 

 

Diamant     Grafitt 

 

En krystall består av enkeltdeler – atomer og molekyler – som holdes sammen i spesielle 

sammensetninger og mønstre. Krystallers egenskaper avhenger av bindingen mellom de ulike 

delene i krystallen. Et treffende eksempel er diamant og grafitt. Begge krystallene er bygd opp 

av det samme grunnstoffet karbon. Styrkeforskjellen på bindinger mellom de ellers like 

atomene gjør at diamant er den hardeste krystallen som vitenskapen kjenner til, mens karbon i 

form av grafitt er såpass sprøtt at den fungerer perfekt som skrivesverte i en blyant.  

Et tilsvarende eksempel er forskjellen mellom råtten påskesnø og den første stålisen om 

høsten. Det er i begge tilfeller snakk om bindinger mellom like vannmolekyler, men bindingene 

er av ulik kvalitet og styrke. Dette fører til merkbare forskjeller i det frosne vannets egenskaper.  

Dette studiet handler i utgangspunktet verken om diamanter eller veldig kaldt vann, 

men de to eksemplene har noe felles som er høyst relevant: betydningen av styrken på bindinger.  

 

Hva etablerer bindinger ‐ lojalitet og tillit ‐ mellom personer i en organisasjon? 

Bindinger mellom personer i organisasjonsmodeller kan lett eksemplifiseres med krystall 

strukturer. Formelle organisasjonsbeskrivelser er modeller av en tenkt sammensetning av sosiale 

relasjoner. Det er imidlertid lett å glemme at alle organisasjoner er avhengig av binding mellom  
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de ulike delene i en slik formell modell for i det hele tatt fungere. Slikt sett kan man se på tillit 

mellom ulik posisjonerte personer i de formelle strukturene som ”lim” i en organisasjon.  

Dette er en studie om hvordan formelle og uformelle prosesser kan virke sammen i 

organisasjoner. ”Spillet om tillit” er et utrykk som introduseres i studiet og er knyttet til 

uformell aktivitet som har til hensikt å garantere for tillit og lojalitet – limet - mellom personer i 

en kontekst der de formelle strukturene ikke greier å ivareta dette. Målet med slik uformell 

aktivitet vil være å etablere og vedlikeholde tillit og lojalitet – bindingenes styrke – mellom 

personer i den formaliserte organisasjonen. Jeg vil også drøfte hvordan de to prosessenes 

relative betydning kan kobles mot styrken på samfunnets formelle institusjoner som 

byråkratiet, rettssystemet, samt dets forvaltere.  

 

Overordnet problemstilling, tre forskningsspørsmål og avhandlingens videre framdrift.  

 

Hvordan kan kulturelle forskjeller knyttet til forventninger om tillit i sosiale relasjoner ha 

påvirket samarbeidet i SINCOR1 sitt raffineri Jose Upgrader i Venezuela? 

 

1. Mitt materiale indikerer en forskjell i forventninger til tillit i sosiale relasjoner hos de 

venezuelanske og europeiske informantene. Hvordan kan en slik forskjell forstås ut 

fra ulikt oppfattet troverdighet hos samfunnets institusjoner, samt dets forvaltere? 

 

2. Hvilke mekanismer kan være involvert i å etablere tillit i sosiale relasjoner i Venezuela 

hvor mitt materiale indikerer at samfunnets institusjoner, som byråkratiet, 

rettssystemet, samt dets forvaltere, har lav troverdighet? 

 

3. Hvordan har slike lokale mekanismer for å etablere tillit i sosiale relasjoner påvirket 

det krysskulturelle samarbeidet i SINCOR sitt raffineri Jose Upgrader? 

 

                                                 
1 SINCOR er et samarbeidsprosjekt mellom det franske oljeselskapet TOTAL, det venezuelanske PdVSA og Statoil. 
Mer informasjon om SINCOR kommer på side 31. 
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Resten av første kapittel vil bli brukt til å forklare og underbygge studiets problemstilling ut fra 

teoretiske betraktninger og empiriske data. Andre kapittel inneholder metodisk betraktning og 

kontekstuell informasjon. I de resterende fire kapitler følger en todelt presentasjon av analyse 

og empiri. Kapittel 3 baserer seg på empiri fra første feltarbeid utenfor SINCORs kontekst og 

målet er å sannsynliggjøre et behov for et spill om tillit i Venezuela. Et slikt behov vil bli knyttet 

til styrken på samfunnets institusjoner og de venezuelanske informantenes erfaringer med disse 

institusjonene. Den andre delen, kapittel 4, 5 og 6, vil i større grad ta utgangspunkt i empiri fra 

situasjonen på raffineriet og de 45 dybdeintervjuene. Tre strategier for å håndtere den usikre 

konteksten vil bli presentert med et spesielt fokus på hvordan de tre strategiene kan ha påvirket 

samarbeidet på den tverrkulturelle arbeidsplassen. Detaljer rundt mekanismene som er 

involvert i ”Spillet om tillit” slik det er antatt å fungere i Venezuela blir spesifisert i femte 

kapittel. Flere konsekvenser knyttet til ”Spillet om tillit” blir tema i sjette kapittel som avsluttes 

med presentasjon av et norsk case. Begrepene effektivitet og fleksibilitet blir drøftet. 

Analytisk inspirasjonskilde er i hovedsak studiene til Long (2001) sentrert rundt bruk av 

grensesnitt og aktørers agency innen intersubjektive handlingsrom. Fenomenologiske begreper 

som livsverden og persepsjon blir viktig (Husserl 1995; King 2001; Merleau-Ponty 2004). Andre 

teoretiske inspirasjonskilder vil være Giddens (1997) begreper sentrert rundt utleiring2 av tillit 

til abstrakte ekspertsystemer. Begrepene blir benyttet for å se strukturelle forskjeller mellom det 

europeiske og det venezuelanske samfunnet. Hvordan kan informantenes erfaringer med slike 

abstrakte ekspertsystemer påvirke forventninger til tillit i sosiale relasjoner? Hva som kan 

garantere for tillit i sosiale relasjoner blir dermed av spesiell betydning. Giddens påstand er at 

utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer har en slik rolle. Når det empiriske materialet fra 

Venezuela skal analyseres, vil Giddens teorier bli supplert med teorier fra blant annet Sørhaug 

(1996). Teori om uformell sektor (Hart 1973, 1985 og 1992), om samspillet mellom formell og 

uformell organisering knyttet til et aktørorientert maktbegrep, makteffekter (Nustad 2003, 

Latour 1986), samt teori om inntrykkskontroll og annen ritualisert samhandling (Goffman 1992).  

 

                                                 
2 Hva Giddens (1997) mener med ”utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer” blir forklart på side 69. 
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Noen teoretiske betraktninger; systemstøttende uformell aktivitet 

Hart (1973 og 1985) definerer det formelle som det som er ordnet og strukturert. Ved at noe er 

formalisert, er det blitt fast, eksplisitt og dermed forutsigbart. Slike strukturer er igjen knyttet til 

større formaliserte systemer gjennom lovverk med legitim rett til sanksjonering av regelbrudd.3 

”Det uformelle” er i sin videste form alt som ikke faller inn under det som er formalisert.  

Formaliserte modeller - uavhengig om det er en beskrivelse av teoretiske ideer eller 

kjemiske krystaller - vil alltid være en forenklet versjon av en mer kompleks virkelighet. Dette vil 

også gjelde for beskrivelser av organisering av menneskelig samhandling. Det vil ikke være 

tilstrekkelig å definere all uformell aktivitet bare som en negasjon av aktivitet som faller inn 

under det formelt definerte - og deretter bare forholde seg til det formelle - hvis man skal oppnå 

en dypere forståelse av den kompleksitet som er involvert i menneskelig samhandling.  

Hart (1992) har foreslått en videre inndeling av ”det uformelle” i systemundergravende, 

systemstøttende og systemuavhengig uformell aktivitet. Det første er det som i Vesten ofte blir 

assosiert med uformell aktivitet: Korrupsjon og annen type kriminelle4 handlinger knyttet til 

det å oppnå resultater på tvers av formaliserte strukturer og prosedyrer. Slik aktivitet svekker 

bindingene i en formalisert modell og er dermed med på å undergrave det formelle systemet.  

Den andre formen, systemstøttende uformell aktivitet, er uformell aktivitet som styrker 

det formaliserte systemet. Kompleksitet og uforutsigbarhet i alle samarbeidsprosesser gjør det 

umulig å beskrive all aktivitet involvert i arbeidet.5 Selv om slik aktivitet ikke er beskrevet i de 

formelle instruksene, er det aktivitet som må gjøres for at det formelle systemet skal kunne 

fungere. Dette er eksemplifisert ved streikeformen ”work to rule” (Scott 1998). Det er en streik 

hvor arbeidere bare utfører det som eksplisitt er spesifisert i formaliserte arbeidsinstrukser. 

Dermed stopper arbeidet opp eller blir sterkt forsinket uten at de formelle reglene er brutt.  

En annen måte der uformell aktivitet kan virke systemstøttende, er når de kan bidra til å 

forsterke bindingene i en formalisert modell. Det er denne siste formen for systemstøttende 

                                                 
3 Typisk Webersk legitimt herredømme (Weber 1971). Dette er essensielt for analysen i studiet. 
4 Formaliserte regler er knyttet til et regelverk. Aktivitet som trosser formaliserte regelverk er kriminelle.  
5 Det er snakk om en type lokalkunnskap som det vil være vanskelig å i det hele tatt beskrive. En type kroppsliggjort 
kunnskap som man bare kan tilegne seg gjennom handling over tid: prøving og feiling. I kapittel 4 vil dette bli 
diskutert i forbindelse med studiene til blant annet James Scott (1998). Han kaller slik kunnskap for ”metis”. 

 4



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

uformell aktivitet som blir belyst i studiet; mekanismer for å skape tillit og lojalitet mellom 

personer. Harts tredje form er aktivitet som ikke på noen måte kobles til det formaliserte.  

Slik ”Spillet om tillit” er definert innledningsvis,6 vil det falle inn under benevnelsen 

systemstøttende uformell aktivitet. Det som gjør denne typen tillitskapende aktivitet særdeles 

viktig for at de formelle systemene skal fungere i Venezuela, er at det her eksisterer mye 

systemundergravende uformell aktivitet; korrupsjon og bruk av vennetjenester til å oppnå 

fordeler på tvers av formelle regler og prosedyrer. Jeg vil understøtte argumentet med empiri 

senere i oppgaven.7 En følge er at tillit i sosiale relasjoner, selv i formaliserte og kontraktbaserte, 

ikke kan tas for gitt, men trenger systemstøttende mekanismer for å fungere tilfredsstillende.  

Men et spill om tillit i betydning av å opparbeide allianser og nettverk – bindinger 

mellom personer – kan også assosieres med systemundergravende uformell aktivitet. Hvis 

uformell tillitskapende aktivitet i hovedsak virker på tvers av de formelle strukturene, vil 

personene i modellen kunne få lojalitetsproblemer. Man kan ende opp med en formell modell 

som var tiltenkt egenskapene til en diamant, men som i realiteten fungerer mer som grafitt.  

En slik dobbeltrolle knyttet til ”Spillet om tillit” vil bli nøyere diskutert i kapittel 4. 

 

”Spillet om tillit” kan kobles direkte til senkning av transaksjonskostnader  

New Institutional Economics8 (NIE) er et rammeverk innen økonomisk teori som kan relateres til 

det jeg beskriver som et spill om tillit. Sentralt i NIE står begrepet ”transaksjonskostnad.” Dette 

er kostnader knyttet til kjøp og salg som verken kjøper eller selger får fordel av. De er imidlertid 

nødvendige for at transaksjonen skal kunne finne sted. Spesielt to faktorer er viktige for 

beregning av transaksjonskostnader: tilgang på informasjon og graden av tillit til 

                                                 
6 Side 2: ” … uformell aktivitet som har den hensikt å garantere for tillit og lojalitet – limet - mellom personer i en 
kontekst der de formelle strukturer ikke greier å ivareta dette. Målet med slik uformell aktivitet vil være å etablere 
og vedlikeholde tillit og lojalitet – bindingenes styrke – mellom personer i den formaliserte organisasjonen.” 
7 Spesielt i kapittel 3, samt den historiske framstillingen til Coronil (1997). For at det ikke skal oppstå misforståelser. 
Denne typen uformell systemundergravende aktivitet er noe som eksisterer i samfunnet utenfor SINCOR og som 
dermed nødvendiggjør ”Spillet om tillit” innenfor SINCOR. Mer om dette på side 128. 
8 For mer utførlig beskrivelse av New Institutional Ecomonics se: “Trust, Ethnicity and Identity; Beyond the New 
Institutional Economics of Ethnic Trading Networks, Contract Law, and Gift-Exchange” av Janet Tai Landa (1994) 
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kontraktinngåelsen.9 Målet med effektiviseringstiltak basert på NIE er å senke 

transaksjonskostnadene. I en ideell økonomisk modell vil transaksjonskostnadene være null.10  

En grunn til navnet ”ny institusjonell økonomi” er fokuset på institusjoners evne til å 

senke transaksjonskostnader ved å skape orden og forutsigbarhet. Institusjonell organisering 

gjør tilgang på informasjon mellom partene bedre, samt at den kan garantere for gjensidig tillit 

og forpliktelser i forbindelse med kontraktinngåelser der kontraktsbrudd sanksjoneres. 

Dette er beskrivelser av idealtilstander. Det viser seg at institusjonene i mange land ikke 

greier å garantere for tillit til transaksjoner, samt fremskaffe tilstrekkelig oversikt og 

informasjon. Forskere innen NIE er opptatt av alternative måter som de to aspektene ved 

markedet kan ivaretas på. Landa (1994) forsøker å vise hvordan denne grenen innen økonomisk 

teori har direkte linker til både statsvitenskap, sosiologi og antropologi.11 Hun vektlegger 

betydningen av etniske nettverk for å minske kontraktusikkerhet og øke informasjonstilgangen. 

En slik systemstøttende funksjon vil også ”Spillet om tillit” ha. NIE er økonomisk teori 

som primært skal forklare prosesser knyttet til økonomiske handelsnettverk og markeder. Et 

argument som vil bli utdypet i avslutningen er at denne økonomiske teorien kan også forklare 

organisering av menneskelig aktivitet gjennom begrepet transaksjonskostnader.12 Når en person 

blir ansatt, vil det ligge formelle bindinger mellom bedriftens over- og underordnede som er 

styrende for forholdet dem i mellom. Under forutsetning av at personen som blir ansatt følger de 

forpliktelsene som er knyttet til ansettelsen, kan transaksjonskostnader senkes ved ansettelsen. 

 Dette er ikke primært en studie innen økonomisk teori og NIE vil ikke bli nevnt i den 

antropologiske analysen. Det ble imidlertid gitt en kort introduksjon til NIE for å understreke at 

avhandlingens tema – å forstå betydningen av uformell tillitskapende aktivitet som foregår 

parallelt med de formelle prosessene i en organisasjon - kan tilskrives en direkte økonomisk 

betydning. Innen samfunnsvitenskapene er det antropologi med sin metode sentrert rundt 

                                                 
9 Et eksempel fra norsk hverdagsliv kan være nytten av å selge og kjøpe bolig gjennom en eiendomsmegler. På den 
måten får man opplysninger om pris/tilbud/etterspørsel, samtidig som kjøp/salg blir juridisk bindende. Usikkerhet 
reduseres. Men egentlig ville både kjøper og selger helst ha sett at det ikke var behov for dyre eiendomsmeglere. 
10 En analogi fra fysikk er å se på transaksjonskostnader som tilsvarende resistans og/eller varmetap i en strømkrets. 
I en ideell strømkrets – evighetsmaskin - er resistans lik null. I superledere er man svært nær en slik tilstand.  
11 Kapittel 7 er en økonomisk analyse av et kjent etnografisk eksempel av Malinowski (1961) 
12 Sørhaug (1996:112) bruker Japan som eksempel. Japans voldsomme økonomisk vekst etter annen verdenskrig kan 
ikke alene forklares ut fra overtrufne teknologiske løsninger. Deres evne til effektiv organisering spiller også inn. 
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deltagende observasjon over tid, samt et teoretisk rammeverk bygd opp med utgangspunkt i en 

slik form for datainnsamling, som vil være best egnet til studier av ikke-formalisert aktivitet. 

Formelle samfunnsvitenskapelige innsamlingsteknikker som tidsbegrensede dybdeintervju og 

spørreskjemaer vil ikke på samme måte fange opp det ikke-formaliserte, ikke-artikulerte og ofte 

ikke-bevisste sider ved samhandling. I avhandlingens siste kapittel vil det bli diskutert i hvilken 

grad antropologisk innsikt og metode kan brukes som organisasjonsverktøy. Det vil bli 

argumentert for at ”Spillet om tillit” nettopp er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.  

Hoveddelen av det empiriske materialet fra SINCOR består i 45 dybdeintervjuer13 med 

norske-, franske- og venezuelanske ingeniører og teknikere. Intervjuguiden14 var utarbeidet på 

basis av data fra en tidligere feltarbeidsperiode blant 24 venezuelanske studenter fra et 

universitet15 i Caracas. Data fra første feltarbeid danner et kontekstuelt bakteppe for analysen 

av intervjuene. På dette punktet skiller ”Spillet om tillit” seg fra annen arbeidslivsforskning. 

Analysens utgangspunkt er at personer fra stater med svake16 institusjoner ikke kan ta 

tillit i en kontraktsrelasjon for gitt på samme måte som personer fra steder hvor samfunnets 

institusjoner er relativt sett sterkere. Dette kan knyttes til hvilke erfaringer de har med hvordan 

eventuelle tillits- og kontraktsbrudd blir sanksjonert. Det som skiller de to gruppene av 

informanter, europeere og venezuelanere i ulike kontekster, er deres opplevelser av å fungere i 

henholdsvis svake og sterke stater. Dette blir studiets viktigste analytiske skille.  

 

”Tillit opererer i risikomiljøer der ulike sikkerhetsnivåer (beskyttelse mot farer) kan oppnås” 

Begrepet tillit, og hvordan tillit i samarbeidsrelasjoner kan etableres og vedlikeholdes, vil bli 

sentralt. Luhmann (1988) understreker at det å vise tillit innebærer en erkjennelse av risiko. 

Risiko innebærer på sin side at du erkjenner muligheten for at uønskede resultater kan oppstå 

som en konsekvens av dine handlingsvalg. Risiko og tillit forutsetter valg mellom alternativer.17 

                                                 
13 Intervjuliste er vedlagt som appendiks 1. På side 24 er det gjort rede for hvordan informantene er anonymisert. 
14 Intervjuguiden er gjengitt i appendiks 2. 
15 La Universidad Central de Venezuela (UCV) 
16 Begrepsparet svake og sterke stater er hentet fra statsvitenskap. Styrken på staten sier noe om i hvilken grad vold 
må benyttes for å tvinge gjennom lovendringer; hvor lovlydige samfunnets medlemmer er. Mer kommer på side 10. 
17 En annen måte å si det samme: Et individ som ikke overveier alternativer, befinner i en situasjon av tiltro, mens en 
som erkjenner disse alternativene og forsøker å møte de erkjente risikoene, utviser tillit. 
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Tiltro (confidence) derimot, innebærer en blind tro på at det du er vant til skal skje også vil skje i 

fremtiden.18 Tiltro er dermed koblet opp mot mekanismer for å redusere kompleksitet og følelse 

av usikkerhet i en subjektivt opplevd virkelighet.19 Fare og risiko er heller ikke det samme. 

Risiko innebærer en oppfattelse av forskjellige faremomenter knyttet til handlingsvalg.20 Ut fra 

en slik argumentasjon kan man godt være utsatt for fare uten selv å være klar over dette eller 

ikke være klar over hvilken fare man påfører andre ved sine handlingsvalg. Hvis et uønsket 

resultat oppstår, vil en som viste tillit eller tok en erkjent risiko måtte skylde på seg selv, mens 

en som utviste tiltro og var uvitende om faren, vil kunne skylde på faktorer utenfor seg selv.  

Å utvise tillit er dermed en handling forbundet med risiko. Tillit i en samarbeidsrelasjon 

er grunnleggende for at samarbeidet skal kunne fungere. Slik tillit innebærer en forventning om 

hvordan andre mennesker skal handle i forhold til deg. Men tillit i seg selv kan ikke være en 

garanti for at de vil handle som avtalt. Tillit er navnet på tiltrekningen og styrken på 

bindingene, limet, i en relasjon mellom personer. Det sier imidlertid ingen ting om hva som kan 

skape, styrke og vedlikeholde et slikt lim? Hva kan fungere som garantist for tillit? 

Risiko er ikke bare er et spørsmål om individuell handling. Det fins risikomiljøer, eller 

risikoprofiler, som kollektivt påvirker store grupper individer. Sosiologen Ulrich Beck er 

fundamental for forståelsen av kollektivt oppfattede risikoprofiler. I den moderne klassikeren 

”Risikosamfunnet” (1992) påviser han en overgang fra ”klassesamfunnet” til det han kaller 

”risikosamfunnet”. Han mener fremveksten av en global trusselsituasjon, som en bivirkning av 

teknologiske og industrielle fremskritt, rokker ved grunnleggende trekk i moderne 

samfunnsliv. Forgiftning fra blant annet luft, mat, vann og atomulykker kjenner ingen grense 

mellom nasjoner eller klasse. Dette gjør noe med tradisjonell samfunnsorden og fører blant 

annet til at grunnleggende verdikamper i samfunnet går fra å være drevet av kamp for 

                                                 
18 Luhmann (1988: 97)”The normal case is that of confidence. You are confident that your expectations will not be 
disappointed: that politicians will try to avoid war, that cars will not break down or suddenly leave the street and hit 
you on your Sunday afternoon walk. You cannot live without forming expectations with respect to contingent events 
and you have to neglect, more or less, the possibility of disappointment. You neglect this because it is a very rare 
possibility, but also because you do not know what else to do. The alternative is to live in a state of permanent 
uncertainty and to withdraw expectations without having anything witch to replace them” 
19 Persepsjonsprosesser, fenomenologisk tilnærming til intersubjektive livsverdener og ontologisk sikkerhet vil bli 
viktige i analysen. Dette vil bli beskrevet på side 21-22 og 78. 
20 Giddens (1997: 30) eksemplifiserer forskjellen slik: ”risikoen med å krysse Atlanteren i liten båt er eksempelvis 
betraktelig mye større enn om man foretar reisen med et stort passasjerskip, da fareelementet er svært forskjellig.”  
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utjevning av ulik fordeling av rikdom, klassekamp, til utjevning av ulik fordeling av risiko.21 

Altså en samfunnskamp sentrert om fordeling av sikkerhet. Sikkerhetsfordeling og risiko vil 

være essensielt i denne oppgaven, men utgangspunktet er en annen type risiko enn det Beck 

beskriver. Forskjeller og likheter mellom Becks risikosamfunn og det risikosamfunnet som 

beskrives her, vil jeg drøfte senere.22 Giddens videreutviklet mange av Becks tanker om 

moderniseringsrisiko, men hans fokus er hvordan slik risiko påvirker den moderne 

selvidentitet. Han er altså opptatt av hvordan de nye risikoprofilene påvirker handling.  

Giddens (1997: 45) definerer ”sikkerhet” som en situasjon der et bestemt sett av farer 

motvirkes eller minimeres. Følelse av sikkerhet beror vanligvis på balanse mellom tillit og det 

som ansees som akseptabel risiko: ”Tillit opererer i risikomiljøer der ulike sikkerhetsnivåer 

(beskyttelse mot farer) kan oppnås” (ibid). Giddens mener at risiko og tillit griper inn i hverandre 

ved at tillit kan redusere farene forbundet med bestemte typer av aktiviteter. Giddens skriver at 

risikomønstre kan være institusjonalisert innenfor rammer av tillit.23 Slike rammer av tillit 

kobler han til det han kaller ”abstrakte ekspertsystem.” I følge Giddens kan slike systemer være 

det som garanterer for tillit i sosiale relasjoner. Dette vil bli behandlet i tredje kapittel.  

 

Hva garanterer for tillit i sosiale relasjoner i sterke stater? 

En grunnleggende tanke innen statsvitenskap er koblet til Thomas Hobbes’ (1991) teorier om en 

naturlig krigstilstand der alle kriger mot alle. Mennesker søker sammen i stater for å oppnå 

beskyttelse og orden. Når en person godtar å være en del av en stat og nyte godt av dens 

beskyttelse må han akseptere å underlegge seg fellesskapets regler og godta begrensninger i sin 

frihet. Emile Durkheim (1964) fører en slik kollektiv tanke videre og beskriver en overgang fra 

”organisk solidaritet” til ”mekanisk solidaritet.” Gjensidig beskyttelse basert på ansikt til ansikt 

relasjoner og direkte bytte går over til en type solidaritet hvor man godtar å være en del av et 

større system. Arbeidsdeling fører til at man blir et tannhjul i et stort samfunnsmaskineri, og 

man godtar å utføre sin del mot å oppnå samfunnsgoder man ellers ikke ville hatt. 

                                                 
21 Beck eksemplifiserer dette ved å si at før var drivkraften: ”jeg er sulten”, og nå er den: ”jeg er redd”. 
22Etter at en del empiri er presentert i tredje kapitel vil det bli lettere å diskutere slike forskjeller og likheter. 
23 En analog til tidligere utgreiing om New Institutional Economics vil være at statens institusjoner kan få ned 
transaksjonskostnadene ved at tillit til kontraktene som inngås, samt informasjonstilgang, kan garanteres.  
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Hva kan fungere som garantist for tillit og hvordan kan dette kobles til et samspill 

mellom formelle og uformelle prosesser i en organisasjon? I en slik sammenheng kan man 

snakke om to ytterpunkter: Enten kan formelle systemer garantere for tillit i sosiale relasjoner 

eller man må ty til alternative prosesser som per definisjon er uformelle siden de ikke er del av 

de formelle systemene. Det første alternativet er knyttet opp mot ideen om en sterk stat basert 

på mekanisk solidaritet hvor delingen av samfunnets oppgaver (Durkheim 1964) reguleres 

gjennom rasjonelle byråkratier. Durkheims tanker videreføres i Webers (1971) teori om det 

legitime herredømme. Gjennom formelle regler har noen legitim rett til å utøve makt over andre 

siden systemet i sin helhet vil gagne alle som deltar. Det er posisjonen i det byråkratiske 

systemet som er viktig og ikke personen som har posisjonen i et gitt tidspunkt. Det essensielle i 

en slik tankegang er at alle skal tjene på at det rasjonelle systemet fungerer best mulig. Mest 

mulig formaliseres slik at fremtidig aktivitet nøye kan planlegges og beregnes. Dette er det som 

i studiet blir kalt ”mekanisk-rasjonelt verdensbilde”. Man etterstreber å gjøre så mye som mulig 

fast, eksplisitt regulert og dermed forutsigbart. Til alles beste vil man passe på at systemets regler 

følges gjennom institusjonenes legitime rett til å straffe de som bryter de formelle reglene.  

Det er en slik trussel om straff – legitim sanksjon – som kan fungere som garantist for 

tillit i de sosiale relasjoner som følger de formelle strukturene. Denne måten å tenke om statens 

rolle, er fundamental i fag som statsvitenskap. Et begrepspar innen statsvitenskap er direkte 

forbundet til samspillet mellom lovverket og bruk av legitim straff: Skillet mellom sterke og svake 

stater. Med styrken på en stat menes det i hvilken grad vold må benyttes for å tvinge gjennom 

lovendringer. Med andre ord hvor lovlydige samfunnets medlemmer er.  

Et eksempel for å forklare begrepene sterk og svak stat er innføringen av røykeloven i Norge i 2004. Til 

tross for høylytt klaging var det relativt sett få lovbrudd. De fleste røykere godtok å røyke utendørs uten at vold, 

eller trussel om vold, måtte benyttes for å få dem til å følge regelverket. Dette er et typisk tegn på en sterk stat. I 

Venezuela bærer politi og militæret våpen svært synlig. I tillegg har politiet ofte meterlange macheter (sverd) som 

brukes til å slå folk med flatsiden på leggen, for å få dem til å lystre.24 Dette er typiske tegn på en svak stat. 

                                                 
24 Politi og militære med våpen godt synlig så man på stranden, i gatebildet, osv.  Jeg observerte også vakter (ikke 
politi eller militære) ved Gran Café på gågaten Sabana Grande som brukte elektriske køller/stokker til å skremme 
vekk tiggere. Slikt blir vanligvis brukt i forbindelse med trening av hunder. Det er en 30-40 cm lang stokk som har 
elektriske elementer på enden. Når de rører en hund (eller person) får vedkommende et kraftig elektrisk sjokk. 
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Hva kan garantere for tillit i sosiale relasjoner i svakere stater? 

Behovet for å skille mellom sterke og svake stater i statsvitenskap, samt en økonomisk teori som 

NIE, indikerer at det legitime herredømme ikke alltid fungerer etter Weber sin oppskrift. 

Forskere i NIE var opptatt av alternative måter å få ned transaksjonskostnadene i et marked der 

samfunnets institusjoner ikke er stabile. Dette kan overføres til diskusjonen om hva som kan 

fungere som garantist for tillit i sosiale relasjoner; der tillit ikke blir garantert av de formelle 

byråkratiene og samfunnets institusjoner må man lete etter alternative måter å garantere for tillit.  

Flere antropologer har beskrevet stabile situasjoner selv i områder hvor de formelle 

strukturene, institusjonene, ikke er stabile. Et eksempel er Gellner (1988) som beskriver 

sameksistens mellom nomader på et høylandsplatå. På grunn av et omstreifende liv over store 

områder er det vanskelig for statens institusjoner å regulere og beskytte nomadene. De søker 

derfor sammen i grupper som beskytter hverandre fra andre grupper. Gruppen ansees som en 

moralsk enhet og et angrep mot ett medlem er ansett som et angrep på hele gruppen. Et angrep 

vil bli besvart med tilsvarende hevn på en person i den andre gruppen. En slik form for 

organisering, feiden, er et klassisk antropologisk tema.25 Det er en utbredt måte å organisere 

sameksistens i mangel på formelle regulerende systemer.26 Det er også i tråd med Hubbes idé 

om en naturtilstand av krig, alle mot alle, noe som førte til et behov for formelle statsdannelser.  

Gambetta (1993; 1988) beskriver forretningsideen bak mafia virksomhet. Gjennom bruk 

av vold og trusler om vold som statlige institusjonene ikke er i stand til å forhindre, skaper 

mafiaen en anarkilignende situasjon der institusjonene, det formelle, ikke greier å ivareta 

samfunnsmedlemmenes sikkerhet. Den eneste måten en person utsatt for mafiaens virksomhet 

kan oppnå en viss form for sikkerhet, vil være å velge uformelt samarbeid med mafiaen.  

Eksemplene viser at orden i form av samarbeid mellom personer har blitt opprettholdt 

selv i fravær av et legitimt herredømme. Det som er felles for disse to eksemplene, samt 

tankegangen bak statsdannelser basert på Hubbes, er at samarbeidet, i form av viljen til å ta 

risiko og utvise tillit for å samarbeide, er ”egoistisk makro motivert:” Motivet for at en person 

                                                 
25 Et tidlig eksempel på beskrivelse slik organisering er Edwans-Pritchards ”The Nuer” (1940). 
26 På statsnivå – mellom suverene stater – etableres alliansesammenslutninger som strukturelt sett har samme 
formen. NATO er et eksempel på dette. Et angrep på ett land i NATO er et angrep på hele NATO-alliansen. 
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underkaster seg et felleskaps regler er at han selv vil oppnå fordel av det. Uansett om det er 

tilslutning til en stat, en nomadegruppe eller motvillig uformelt samarbeid med mafia. 

Den kontekstuelle delen av oppgaven, andre og tredje kapittel, vil beskrive Venezuela 

som et samfunn hvor statens institusjoner er relativt skjøre. Stabilitet og grunnlag for å vise tillit 

i sosiale relasjoner må derfor oppnås på alternative måter slik Gambetta og Gellner beskriver 

stabile samfunn i anarkistiske omgivelser, samt NIE beskriver stabile markeder og senkede 

transaksjonskostnader selv i fravær av sterke byråkratier. Hva kan motivere til samarbeid i 

fravær av en sterk stat; i en situasjon der det formelle svikter som garantist for tillit? 

Filosofen Bernard Williams (1988) skiller mellom egoistisk og ikke-egoistisk, mikro- og 

makromotivert handling. Utgangspunktet til Williams er at viljen til å inngå et samarbeid må 

stamme fra en motivasjonsfaktor. Hva som imidlertid kan generere motivasjon kan variere. 

Religion27 nevner han som eksempel på ”ikke-egoistisk makro motivasjon28.” ”Egoistisk mikro 

motivasjon” er en type motivasjon som genereres for samarbeid mellom personer som opplever 

gjensidig nytte av akkurat dette ene samarbeidsforholdet uavhengig av ytre omstendigheter. 

”Ikke-egoistisk mikro motivasjon” er samarbeid av mer idealistisk art og kan knyttes til følelser 

av sympati eller goodwill. At man rett og slett er velvillig innstilt overfor hverandre.29  

Williams konklusjon blir viktig for dette studiet: Ingen av formene for motivasjon til 

samarbeid kan alene skape tilstrekkelig orden for å stabilisere et samfunn. Hva som utgjør en 

persons vilje til samarbeid vil alltid bestå av en rekke motivasjonsfaktorer som trekker 

lojaliteten i forskjellige retninger. Dette skaper et meget komplekst bilde av bindingsforholdet 

mellom personer som opplever en kontinuerlig spenning grunnet kryssende lojalitetsbånd.30

Makromotivasjon for tillit i sosiale relasjoner kan kobles til formelle systemer31, om det 

er et legalt herredømme eller formaliserte normer koblet til religion, mens mikromotivasjon kan 
                                                 
27 Men han advarer at selv religiøs deltagelse kan inneholde egoistiske motiver: For eksempel det å oppnå evig liv. 
28 Webers (1995) studie av betydningen av protestantisk arbeidsetikk for den industrielle revolusjon og kapitalsime 
er en klassisk studie av storskala samarbeid som kan omtales som ikke-egoistisk motivert. 
29 For eksempel at man er i familie, osv. Tillit som ytes uten egeninteresse. Williams kaller dette ”thick trust”. 
30 For å følge en krystall analogi: Flere interne og eksterne faktorer kan påvirke bindinger mellom atomer og/eller 
molekyler i en krystall. Både økt varme (ytre) eller infiltrering av bordsalt molekyler (indre) vil kunne påvirke 
bindingene mellom vannmolekylene i is slik at de svekkes. En konsekvens blir at det kalde vannet forandrer 
egenskap fra fast til flytende form selv ved en temperatur under 0 grader. Bindingene mellom vannmolekylene 
svekkes siden vannmolekylet får ”lojalitetsproblemer” mellom bordsalt molekylet og de andre vannmolekylene. 
31 Man kan også kalle makro motivasjon for plikt-lojalitet. Man handler av plikt til noe større – utenfor – seg selv. 
Mikro motivasjon blir da personlig-lojalitet. Man handler av lojalitet til noen (noe) som er nær en selv.  
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kobles til alt det som ikke vil falle inn under de formaliserte systemene; det uformelle. Det som 

blir omtalt som et spill om tillit kan være en slik alternativ måte, basert på uformell aktivitet 

myntet på utløsning av mikromotivasjon, for å garantere for tillit i kontraktrelasjoner.  

 

” .. en dyp epistemologisk frykt for det personlige” 

Sørhaug hevder at vestlig organisasjonsteoretisk forskning i stor grad har forsømt det 

uformelle. Dette mener han har vært uheldig.32  
 

I tradisjonelle teorier om marked eller byråkrati har betydningen av underliggende 
nettverksformer vært svært sterkt undervurdert. (…) Teorier om formelle organisasjoner har 
imidlertid mistet fundamentale poenger gjennom sin måte å etablere kategorier om det uformelle 
og det irrasjonelle. Både sosiologien og statsvitenskapen ser ut til å ha utviklet en dyp 
epistemologisk frykt for det personlige. Ved å definere det personlige og det fantastiske negativt 
mister man muligheten til å danne fruktbare teorier om disse prosessenes egenlogikk. Dermed 
mister man også mye av grepet om disse sidene ved formell organisering (Sørhaug 1996: 126-7). 

 

Grunnen til en slik vegring mot å forske på det uformelle kan spores til at forskning innen 

vestlig organisasjonsteori i for stor grad har hvilt på et mekanisk-rasjonelt verdensbilde som her 

er blitt representert ved teoriene til Hobbes, Weber og Durkheim. Ved å følge det rasjonalistiske 

credo som ligger til grunn for weberske organisasjonsmodeller, har målet vært å formalisere 

mest mulig for å lettere kunne beregne og forutsi fremtidig aktivitet. Sørhaug forklarer dette 

med at det i en moderniseringsdiskurs har vært vanlig å analysere ut i fra en 

differensieringsprosess der systemet, som blant annet det ”teknisk-økonomiske systemet,” kan 

forklares og beregnes, mens ”livsverden,”33 som også personene er en del av, bare kan forstås. 

Produksjon og organisering basert på prinsipp om samlebånd og detaljerte instrukser for 

hvordan hver enkelt skal handle, er eksempler på former for organisasjonsteoretiske 

produksjonsformer basert på slik ”Scientific Management”.  

Et slikt mekanisk-rasjonelt verdensbilde hviler imidlertid ensidig på vilje til samarbeid 

basert på makromotivasjon, egoistisk eller ikke-egoistisk, og det vil derfor være avhengig av en 

sterk stat i form av et velfungerende legitimt herredømme med stor grad av ikke-egoistisk 

                                                 
32 I kapittel 6 vil det bli redegjort for noen som har studert slike prosesser. Dette studiet er et annet eksempel. 
33 På side 22 blir det gjort rede for begrepet ”livsverden.” Begrepet blir sentralt for analysen. 
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makromotivasjon. Ved ensidig fokus på organisasjonsmodeller basert på makromotivasjon 

mister man muligheten til å lære å kjenne effekten, og samspillet, fra andre typer 

motivasjonsfaktorer som også kan være involvert i samhandling. I et eventuelt fravær av 

makromotivasjon vil mikromotivasjonsfaktorer logisk nok få relativt sett større betydning.  

 

Transnasjonal flyt av konsepter og substanser 

Å organisere menneskelig aktivitet ut i fra et mekanisk-rasjonelt syn på effektivitet har 

utvilsomt virket. Vestlig organisasjonspraksis, og den teknologiske utiklingen som den er nært 

assosiert med, har ikke bare greid å føre mennesket til månen. I kombinasjon med kapitalisme 

som i sin natur er ekspansjonistisk,34 har den blitt en meget sterk kraft som med stor suksess 

ruller over store deler av resten av verden. Giddens (1997) kaller prosessen ”globalisering” og 

han fremhever framveksten av nasjonalstaten, samt en systematisk kapitalistisk produksjon, 

som hovedårsak til Vestens globale innvirkning. Globalisering ut i fra et slikt syn må kunne 

kobles til nevnte diskusjon om en sterk stat og et mekanisk-rasjonelt verdensbilde. En 

systematisk kapitalistisk produksjon baserer seg på stor grad av standardisering og 

formalisering, mens institusjonene i en sterk nasjonalstat påser at reglene og instruksene følges.  

Hva skjer når denne typen organisasjonspraksis implementeres i en kontekst som ikke 

nødvendigvis deler alle karakteristikkene til et mekanisk-rasjonelt verdensbilde? Et sted hvor 

skjøre samfunnsinstitusjoner fører til at formelle strukturer og lovverket ikke er så absolutt? En 

situasjon hvor folks erfaringer med storsamfunnets viser at storsamfunnet mangler evnen til å 

kunne garantere for tillit i relasjoner og beskytte enkeltindividene? En situasjon hvor 

motivasjon for samarbeid derfor i større grad må baseres på mikromotivasjon; det uformelle. 

”Spillet om tillit” er valgt ut til å være en del av et større prosjekt om globalisering og 

transnational flyt av konsepter og substanser ved Universitetet i Oslo.35 Det vil være viktig å se 

                                                 
34 Drivkraften i kapitalistisk tankesett er fortsatt vekst. Skal en kapitalistisk bedrift stadig vokse kommer det til et 
punkt hvor den må ekspandere til nye markeder for fortsatt vekst i virksomheten når hjemmemarkedet er ”mettet”.  
35 “In this research program it is precisely the quality, nature and significance of the various phenomena that 
travel that will be explored and compared. The program focuses upon both material and immaterial phenomena, 
which are referred to as substances and concepts (…) Arguably the most significant portion of contemporary 
transnational flows are composed of immaterial phenomena such as specific knowledge systems or parts of such 
systems. Immaterial flows can consist of ideas about classification, political ideologies or creative expressions, 
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på hvordan teknologi og organisasjonsformer som er utviklet med utgangspunkt i ett spesielt 

sett av kontekstuelle faktorer - et mekanisk-rasjonelt verdensbilde, et (relativt) velfungerende 

legitimt herredømme og vilje til samarbeid som i stor grad er basert på makromotivasjon - vil 

interagere i en kontekst som ikke nødvendigvis deler alle de før nevnte karakteristikkene.   
 
Uansett hvor godt et system er designet og hvor effektivt det opereres, lar det seg ikke gjøre 
fullt ut å forutsi hvilke konsekvenser det vil ha at systemet introduseres og fungerer i 
sammenhenger der andre systemer opererer, og i sammenheng med menneskelig aktivitet i sin 
alminnelighet. Det skyldes bla den kompleksitet som preger verdenssamfunnets systemer og 
handlinger (Giddens 1997: 111, min uthevning). 

 

Giddens er opptatt av at økt grad av globalisering fører til større grad av verdensomspennende 

avhengighet. Men avhengighet er alltid et forhold som kan gå begge veier. Selv tilsynelatende 

avmektige har redskaper for å stå i mot forandring. Gjennom uformelle kanaler kan de oppnå 

sterkere makteffekter (Latour 1986) enn de som formelt har makten. Slik form for motstand 

baserer seg ofte på bruk av lokalt situert kunnskap (Scott 1998) og/eller tradisjonelle mønstre av 

lojalitetsbånd (Nustad 2003) for å infiltrere de formelle prosessene.36  

 

Analytiske betraktninger og avhandlingens videre fremdrift 

Teksten har frem til nå vært litt ”grov.” Målet var å plassere studiet i en tverrfaglig teoretisk og 

økonomisk kontekst. Et viktig poeng var å beskrive noen ideer og forutsetninger innbakt i 

vestlig organisasjonsteori, samt at konsekvensen av disse ideene er at uformell aktivitets 

betydning i formelle organisasjoner er blitt underkommunisert. I de følgende kapitlene skal 

avhandlingen bli mer spesifikk antropologisk ved at den er strengere avgrenset til det konkrete 

samarbeidsmøte mellom europeere og venezuelanere på et raffineri i Venezuela. Studiet 

sentreres rundt et kjernetema innen sosialantropologi: hva etablerer bindinger mellom mennesker? 

Hvilke faktorer kan ha påvirket forventningene informantene hadde til tillit i sosiale relasjoner? 

I studiets avsluttende kapittel vil det videre, og mer tverrfaglige, fokuset bli fulgt opp. Først 

skal behovet for systemstøttende uformell aktivitet i venezuelansk samfunns- og 

                                                                                                                                                             
moral notions, religious beliefs and rituals, or simply key concepts or terms such as ‘a (global) humanity,’ ‘the 
market’, ‘the nation-state’ or ‘human rights.’" (http://www.sai.uio.no/forskning/global/, 02.09.2004) 
36 Uformell motstand mot formelle systemer blir viktig i studiet og nøyere gjort rede for i kapittel 4. 
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organisasjonsliv begrunnes (kapittel 2 og 3). Deretter vil mekanismer i ”Spillet om tillit”, samt 

noen konsekvenser dette får for sosialt liv i Venezuela, bli analysert (kapittel 4, 5 og 6).  

Analysens utgangspunkt er at den strukturelle situasjonen i Venezuela bidrar til at 

mistillit og usikkerhet gjennomsyrer samfunnet. Analytisk er det valgt et perspektiv som 

vektlegger aktørers evne til å utøve agency i respons på de problematiske situasjonene mangel 

på tillit fører til. Med begrepet ”agency” menes at personer er aktører i den forstand at de antas 

å kunne påvirke og prosessere egne og andres erfaringer, samt at de handler i forhold til dem.  
 

 …representations and categorizations are embedded in the pragmatics and semiotics of everyday 
life from which they acquire their social significance, and they should not therefore be 
disconnected from social practice. Indeed, a major advantage of actor-oriented analysis is that it 
aims to problematise such conceptions and interpretations through an ethnographic study of how 
specific actors deal with the problematic situations they encounter (…) A main task for analysis, 
then, is to identify and characterize differing actor practices, strategies and rationales, the 
conditions under which they arise, how they interlock, their viability or effectiveness for solving 
specific problems, and their wider social ramifications (Long 2001: 20). 
 

En overordnet oppsummering av målet med analysen er godt gjengitt i sitatet over: Å beskrive 

etnografisk problematiske situasjoner mange venezuelanere opplever, samt hvordan de takler 

disse utfordringene. Med dette som utgangspunkt kan man forsøke å forstå den rasjonalitet 

som ligger bak mange av de venezuelanske informantenes reaksjoner og handlinger. Til sist blir 

det interessant å se hvilke ”wider social ramifications” dette kan skape, for eksempel i forbindelse 

med samarbeidet mellom venezuelanske og utenlandske ansatte på SINCOR Jose Upgrader. 

 

Kan forhold inne i raffineriet være påvirket av forhold utenfor raffineriet? 

Mitt andre feltarbeid førte stort sett bare til kontakt med lokale og utenlandske ansatte innen 

oljeindustrien. Første feltarbeid derimot, og spesielt på grunn av tilknytning til et åpent 

universitet i Caracas, muliggjorde kontakt også med personer fra andre sosiale lag innen det 

venezuelanske samfunn, samt at det å bo sammen med studentene ga innpass til deres private 

arenaer. Under det første feltarbeid ble det gjennomført et kuppforsøk.37 Ved å følge disse 

personene i tiden før og etter kuppforsøket, samt under streiken/lockouten året etter, fikk jeg 

                                                 
37 Kuppforsøket mot den sittende presidenten, Hugo Chavez Friaz, 11. til 14. april 2002. Mer om dette på side 67. 
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innsikt i den sosiopolitiske realitet som mange av de venezuelanske informantene må forholde 

seg til utenfor raffineriets kontekst. Selv om studiets tema ikke er Venezuelas turbulente 

politiske situasjon, vil kapittel 2 og 3 belyse den sosiologiske betydningen av splittelsen i det 

venezuelanske folk; hvordan persepsjon kan føre til ulik oppfattelse av beskrevet virkelighet og 

med dette bygge opp om en grunnleggende mistillit til statens institusjoner.  

Vi vil se at kronisk mistillit og sosial utrygghet forplantes fra politisk topplan, via 

mellommenneskelig ansikt til ansikt aktivitet i stort sett alle arenaer i det venezuelanske 

samfunn (kapittel 2 og 3), til å påvirke styrken på bindingene mellom aktører i en tverrkulturelt 

sammensatt krystall; oljeraffineriet til SINCOR (kapittel 4, 5 og 6). 

 

En introduksjonshistorie: ”Jo. Hugo … det kan innimellom bli oppfattet slik” 

Som en introduksjon til videre presentasjon av teorietiske og metodiske forutsetninger, samt 

empirisk begrunnelse for problemstilling, gjengis en kort historie fra feltarbeidet.  

Etter endt feltarbeid skulle jeg holde en presentasjon for deler av toppledelsen i 

SINCOR. Pent kledd i dress og slips var jeg på vei til SINCORs hovedkontor i Caracas. Glade og 

befriende salsarytmer fra vinduer og biler akkompagnerte skrittene mellom sovende uteliggere 

og provisoriske salgsboder. Jeg forsøkte å gå målbevisst og ikke møte blikket til noen.  

”Centro Empresarial Sabana Grande” er sentralt plassert midt på populær bulevard. Under 

helikopterlandingsplassen på toppen av bygningen er det 27 etasjer. Før man kan gå inn må 

legitimasjon vises og man får et merke som viser heisvakten hvor man skal: ”Pent House.” Jeg 

smatt på en gullring som hittil hadde vært gjemt i lommen på min ferd til ”himmels”.  

Fra toppen kunne man skue utover Caracas i all sin forførende skjønnhet. Caracas ligger 

klemt ned i en dal og er en pulserende oljeby med sju millioner registrerte fastboende. 

Omringet av storbyslum finner man høye kontorbygg, bulevarder, strømmer av nye og gamle 

biler, privat flyplass og golfbane. Et virvar av selvlagde umalte hus av røde murstein klamrer 

seg fast i dalsidene. Hus på hus. På dagtid synes de bare som en anonym og rødgrå masse, men 

litt senere hyller de Caracas’ intense tropiske natteliv inn i en fantastisk orgie av lys og stjerner.  

Samme morgen hadde skoene blitt pusset av en gutt fra gata. Vi småpratet litt mens han 

jobbet. Han var 17 år. Brått spurte han meg om jeg likte Mozart? Han begynte å fortelle om sine 
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drømmer om å bli musiker. På dagtid gikk han gatelangs og pusset sko, men om kveldene satt 

han ofte hjemme hos familien sin med en kassettspiller. Det viste seg at han kunne mye om 

klassisk musikk. Det lyste varmt i øynene hans mens han pusset og nynnet på kjente verker. 

Noen uker tidligere hadde jeg midt på dagen sett en person med skuddsår i magen bli 

båret ut av et banklokale et kvartal lenger ned på bulevarden. Noen hadde forsøkt å stjele 

lommeboka til en annen i køen. Da tjuven løp for å komme ut av lokalet, hadde bankens 

sikkerhetsvakt løsnet skudd. Tjuven slapp unna. Kulen traff en tilfeldig i køen.  

Det var fem personer fra ledergruppen, deriblant den nederlandske administrerende 

direktøren og den norske viseadministrerende direktøren, som hørte på presentasjonen. Resten 

var venezuelanske toppledere fra personal og produksjonsdivisjonen. Dette skulle være en 

foreløpig skissering av hovedfunn fra mitt andre feltarbeid på raffineriet. Da presentasjonen 

kom til europeernes og venezuelanernes uttalelser av hverandre ble dette sagt:38  
 
De fleste av de europeiske ansatte fremhevet at det var svært hyggelig og sosialt å jobbe sammen 
med venezuelanske kollegaer. Men de klaget også over det de oppfattet som uorden, om 
arbeidsdager med mye bråk som skyldes unødvendig mye prat og ofte upassende vitsing. Den 
venezuelanske tradisjonen med hierarki var spesielt uvanlig og litt ”smertefullt”. Flere oppfattet 
det som vanskelig å få tatt avgjørelser og at de hadde en følelse av at flere avgjørelser var tatt litt 
tilfeldig. De hevdet at sine venezuelanske kollegaer viste lite yrkesstolthet og altfor lite fokus på 
arbeid. Flere følte at de måtte ”sparke” folk i gang og gå rundt og kontrollere at de faktisk jobbet. 

Viktigst av alt - og stort sett noe de fleste europeerne på en eller annen måte hadde 
opplevd - var at ordet ”nei” tilsynelatende ikke eksisterte. De hadde opplevelser, på ulike måter, at 
de ikke helt følte de kunne stole på sine venezuelanske kollegaer. Det var svært uvant at en 
”alltid” måte kontrollere at folk gjorde det de sa de skulle gjøre.  
 
Venezuelanske informanter, derimot, var mer opptatt av det som ble ansett som rigid regelrytting 
og unødvendig aggressiv oppførsel av europeerne. Episoder hvor folk hadde skreket og slått 
nevene i bordet ble nevnt. De mente europeerne var for direkte med kritikk. Noe som ble trukket 
spesielt frem var at de ofte kunne gi kritikk foran andre. Dette syntes de var uhørt. Europeerne ble 
beskrevet som kalde og mekaniske. Personer som bare var opptatt av arbeid. Venezuelanerne 
savnet å kunne få avreagere med spøk og at det ble gitt rom for å takle uforutsette hendelser.  

Europeerne ble beskrevet som svært naive og litt “enkle”. De var også opptatt av at 
europeerne delte lite av livet sitt med dem. Europeere pratet lite om sin familie og/eller sosialiserte 
på annen måte; Det var bare rett på arbeid, sånn … uten noe mer. 
 

                                                 
38 Under presentasjonen ble det brukt punkter i power point og ofte sitater fra intervjuene til å prate ut fra. Samtalen 
ble ikke tatt opp på bånd så sitatet som gjengis er konstruert. Det er nært opp til reel gjengivelse. 
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Det brøt ut en liten diskusjon over disse lite flatterende beskrivelsene av hvordan det 

europeiske personellet i møtet med venezuelanere hadde blitt oppfattet. Den norske 

viseadministrerende direktøren39 avbrøt presentasjonen idet han vendte seg mot de andre i og 

sa: ”Det er ikke sant. Vi har ikke oppført oss slik!? Vi har ikke skreket og banket i bordet på den måten!?”.  

Jeg ble stående noen sekunder mens jeg tenkte ut et passende svar: Jeg hadde ikke vært 

til stede og observert situasjonene som det ble henvist til, men hadde lojalt referert til det de 

ulike informantene hadde fortalt i intervjuer.40 Idet jeg skulle gi et svar lignende dette kom en 

av de venezuelanske lederne meg i forkjøpet: ”Jo. Hugo … det kan innimellom bli oppfattet slik”.  

Jeg lot samtalen som utviklet seg få gå en stund før jeg med et lite smil brøt den av for å 

fortsette presentasjonen av hovedfunnene; Jeg måtte også ha truffet noe(n) ...  

 

Ulike opplevelser av samme møter/situasjon 

Historien illustrerer typen data fra raffineriet: Varierte uttalelser og fortellinger om unike 

individers ulike opplevelser av de samme møtene, samt informasjon om en virkelighet som mange 

venezuelanere må forholde seg til utenfor raffinerikonteksten. Man kan snakke om samme møter i 

betydning av at de uttaler seg om de samme samarbeidssituasjoner over en lengre periode. Det er 

en slik betydning av ordet ”møte” som vil bli brukt i resten av avhandlingen. I de empiriske 

kapitlene vil det bli presentert sitater som viser hvordan de ulike informantene oppfatter å 

samarbeide med sine utenlandske kollegaer, samt kontekstuell informasjon fra situasjonen 

utenfor raffineriet som kan gjøre de ulike reaksjonene og uttalelsene fra intervjuene mer 

forståelige. Intervjuutsagnene vil få en dypere mening når de forstås ut fra en videre holistisk 

sammenheng. Momenter fra starten av introduksjonshistorien er eksempel på slik kontekst; 

vissheten om høy kriminalitet, både fysisk og økonomisk, store kontraster mellom folk, 

uforutsigbarhet, statussymboler, angst, kontroll, forutinntatte holdninger til personer, 

individers drømmer som vanskelig kan oppfylles i dagens Venezuela, samt mye livsglede.  

                                                 
39 Viseadministrerende direktør Hugo Haldorsen. Han har samtykket i at identiteten hans offentliggjøres i studiet. 
40 Flere av disse sitatene er gjengitt i kapittel 4, 5 og 6. Se spesielt delen på side 116-118. 

 19



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

Selvsagt var opplevelsen av samarbeidet like varierende som det var informanter i 

undersøkelsen. Det var likevel visse tendenser som kan utledes av svarene og det er slike 

repeterende temaer i beskrivelser av møtet41 som ble skissert i innledningshistorien.  

Det empiriske materialet kan i hovedsak deles i tre kategorier: Første kategori er 

deltagende observasjon; interaksjon, observasjon av og samtaler med ulike venezuelanere i 

løpet av første feltarbeid i Caracas, samt utenfor selve intervjukontekst hos SINCOR. Andre 

kategori er venezuelanernes uttalelser fra intervjuene; både refleksjon over egen handling og 

hvordan de oppfattet handlingen til sine europeiske kollegaer. Siste kategori er europeernes 

beskrivelser av hvordan det har vært å bo i Venezuela og å samarbeide med venezuelanerne.   

 

Om grensesnitt mellom personer med ulikt referansegrunnlag 

Som åpningshistorien illustrerer er situasjoner som har oppstått i raffineriet, tydeligvis 

forskjellig oppfattet, tolket og ilagt ulik sosial relevans. Kan dette ha sammenheng med faktorer 

i konteksten utenfor raffineriet? Ulike reaksjoner på strukturelt like situasjoner har vært et viktig 

utgangspunkt for aktørinspirerte forskere som for eksempel Norman Long (2001). Long har 

argumentert for bruken av kulturelle ”interface” – kulturelle grensesnitt - mellom personer med 

ulike referansegrunnlag som gode innfallsporter til forståelsen av sosialt liv og samhandling.  
 

Interfaces typically occur at points where different, and often conflicting, lifeworlds or social 
fields intersects, or more concretely, in social situations or arenas in which interactions become 
oriented around problems of bridging, accommodating, segregating and contesting social, 
evaluative and cognitive standpoints (Long 2001: 65). 

 

Grensesnitt, eller kritiske hendelser, synliggjør motsetningspunkter og diskontinuitet mellom 

ofte ulike, og noen ganger direkte motsetningsfylte, aktørers livsverdener. Innen et aktørorientert 

perspektiv blir de fenomenologiske begrepet ”livsverden” og ”handlingsrom” viktige. 

 

                                                 
41 For enkelthets skyld ble svarene delt inn i to grupper; venezuelanerne og europeerne. Senere i kapittelet vil denne 
todelingen bli mer nyansert, analytisk begrunnet og på den måten bedre kontekstualisert. Se side 24 og 26. 
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Handlingsrom, livsverden og intersubjektiv rasjonalitet 

Hvordan kan større strukturerende rammer av mening påvirke hva som garanterer, etablerer 

og vedlikeholder tillit mellom aktører? Slike rammer, kalt handlingsrom i avhandlingen, vil si 

både ”konkrete” og ”bevisste” betingelser og de som blir formet av det mer ”ubevisste” og 

rutinepregede prosesser, også kalt tradisjon. Eksempler på førstnevnte kan være fordeling av 

makt og maktrelasjoner, tilgang på ressurser og organisatoriske prosesser, kunnskap, rådende 

sosiale konvensjoner og verdier. En mer ubevisst del er knyttet til kulturelle disposisjoner, eller 

hva Bourdieu (1977) kaller ”habitus” eller ”kroppsliggjorte historier” og Connerton kaller 

”vaneminne” (1989). Dette er erfaringsbasert kunnskap som man ikke selv har et bevisst forhold 

til, men som påvirker handlingsvalg og ens tolkning av verden omkring. 

Både de bevisste og de mer ubevisste delene av handlingsrommet kan knyttes til 

fenomenologiske diskurser.42 En kjerne innen fenomenologisk tilnærming er at et individ får 

kunnskap gjennom erfaringer og interaksjon med den verden han/hun selv er en del av. Disse 

erfaringene former så hans/hennes ”intensjonalitet” og ”livsverden.” Innen fenomenologi betyr 

intensjonalitet hva et individ har et bevisst forhold til; hva de retter oppmerksomhet mot. Dette 

kan innebære alt fra konkrete objekter som biler, rødt lys og bilsjåfører, til mer abstrakte 

fenomener som blant annet trafikkregler. Dette er en annen betydning enn begrepet har i 

dagligtalen hvor ”intensjon” ofte er knyttet til mål/middel tankegang. Innen fenomenologien 

betyr begrepet det faktum at man blir bevisst på noe; at noe blir gjenstand for vårt sinn. Livsverden 

er et begrep innført av Husserl (1995) og betyr kort og godt den verden en person lever i; det som 

gir mening til det en gjør. Livsverden er noe som bygges opp gjennom erfaringer med å være en 

del av den samme (livs)verden; en verden man erfarer kollektivt sammen med andre 

mennesker i den samme verden (Heidegger 2002; King 2001). Begrepsparet ”nærhet – fjernhet” 

er viktig innen fenomenologi. En situasjon du tenker på, men som ikke foregår her og nå, 

trenger ikke være mindre reell for individet av den grunn.43 Et viktig poeng som knytter 

                                                 
42 Delen om fenomonologi er inspirert av samtaler med antropolog Erna Skau som brukte begrepene i sin 
hovedfagsavhandling (2004), samt professor Arve Sørums innlegg på ”Nyere Antropologiske Teorier” høsten 2004. 
Sørum fortalte at han bygde mye av sin presentasjon på Heidegger (2002), Merleau-Ponty (2004) og Husserl (1995).  
43 Et eksempel er en fotballkamp. For tilskuerne kan kampen være like reell både før, under og etter selve kampen, 
selv om det kan være stor avstand i tid og rom; nærhet - fjernhet. I dette studiet vil slike fjerne aktører (intensjoner) 
kunne være blant annet tidligere erfaringer med korrupte byråkratiske funksjonærer, politi, militæret, samt erfaringer 
med å bli lurt uten mulighet til å sanksjonere tillitsbruddet. Slike intensjoner vil bli nøyere diskutert i kapittel 3. 
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livsverden til begrepet handlingsrom er at slike livsverdener, på grunn av individers ulike 

erfaringer i det levde liv, blir avgrenset. Individuelle livsverdener får horisonter som grenser til 

meningstilværelsen. Det er dette som gjør at samme handling kan bli ulikt oppfattet og ilagt 

forskjellig mening av ulike aktører. Situasjonen er imidlertid ikke statisk; påvirkningen kan 

også gå motsatt vei. Forholdet mellom menneske og samfunn er således en ”dialeketisk”44 

prosess; mennesket både skaper, og blir selv skapt av, samfunnet (Berger og Luckmann 2000).  

Aktørorientert forskning tar utgangspunkt i at alle mennesker tar individuelle valg 

innenfor gitte handlingsrom. Handlingsrom er de begrensninger som aktører forholder seg til 

når de avgjør hvordan de skal tolke aktuell situasjon, om de skal handle, eller ikke handle, og 

hvordan de forventer at andre personer involvert i den sosiale situasjonen skal oppfatte og tolke 

deres egne handlinger. Det er på denne måten at et individs livsverden ender opp med å 

utgjøre en viktig del av individet, sett som en handlende aktør, sitt handlingsrom.45

Schutz (1962) definerer livsverden som hverdagsliv slik det er opplevd som en form for 

ordnet realitet delt med andre.46 Livsverden, og den rasjonalitet og orden som har sin forankring i 

den bestemte livsverdenen, kan med andre ord være ”intersubjektiv.” En slik intersubjektiv 

orden kan involvere både hvordan folk forvalter sine sosiale relasjoner og hvordan de 

problematiserer deres egne situasjoner. Schutz påpeker at en persons livsverden er en personlig 

konstruksjon som brukes til å kategorisere, kode, prosessere og gi mening til hans/hennes 

opplevelser og erfaringer. Et slikt syn leder til et viktig utgangspunkt for analysen i studiet; at 

”rasjonalitet” er intersubjektivt. En aktørorientert forskning forsøker å finne rom for, samt 

forstå, et slikt mangfold av intersubjektiv rasjonalitet, ønsker, kapasiteter og praksiser. 

Det empiriske materialet som ble presentert i innledningshistorien, indikerte at det må 

være forskjeller i handlingsrommet mellom de to hovedgruppene av informanter. Spørsmålet 

                                                 
44 ”Dialektisk” betyr gjensidig påvirkning. Begrepet kommer opprinnelig fra gresk filosofi og omhandler situasjoner 
hvor ulike standpunkter møtes og nye standpunkt oppstår (Berger og Luckmann 2000: 14). 
45 Livsverden og handlingsrom er dermed ikke likt. Handlingsrom er forbundet med valg av handling, mens 
livsverden er forbundet med tolkningsprosessen av egen og andres handlinger basert på tidligere erfaring.  
46 Hvis man tenker seg at man sammenligner livsverdener til alle individer i et gitt område vil man finne at de på 
grunn av ulike erfaringer kan være svært forskjellige. Man vil også finne mye likt som er resultat av felles opplevde 
realiteter. I mangfoldet av slike subjektive verdenene fins det noe felles. Man kan snakke om en kollektiv livsverden 
som gjelder en hel gruppe. En slik ”kollektiv meningshorisont” er det som fenomenologisk inspirerte antropologer 
mener når de snakker om kultur: Kultur er det som gir mening i tilværelsen. Verden slik den fremtrer for 
menneskelig erfaring. Verden slik den fremtrer for ens bevissthet og gjøres meningsfull gjennom intensjonell atferd.  
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blir om en slik forskjell kan ha sammenheng med aktørenes erfaringsbaserte livsverdener? Hvis 

dette er tilfelle, hvordan kan det ha påvirket samarbeidet i det flerkulturelle raffineriet? 
 

Stater med sterke og svake institusjoner; et aktørbasert begrepspar 

For å etablere et hovedskille mellom informantgruppene blir begrepsparet ”sterke og svake 

stater” fra statsvitenskap benyttet. Med styrken på en stat menes det som nevnt i hvilken grad 

vold må benyttes for å tvinge gjennom lovendringer; hvor lovlydige samfunnets medlemmer er.  

For å tilpasse begrepet til en antropologisk analyse med aktørperspektiv er begrepet 

omformet til ”stater med sterke og svake institusjoner.” Institusjoner er en del av de formelle 

rammebetingelsene som samfunnsmedlemmene forholder seg til. Slike institusjoner kan blant 

annet være regelverket og deres forvaltere: Byråkratiet, rettsvesen, politi og militære. Slike 

institusjoner er viktige rammebetingelser i alle aktørers handlingsrom. Ved å skille mellom 

sterke og svake institusjoner kommer imidlertid institusjonenes betydning for agency klarere 

fram siden skillet vektlegger hvordan aktører forholder seg til de formelle rammebetingelsene. 

For å muliggjøre analyse47 og begrense oppgavens omfang og kompleksitet blir 

informantene delt i to: De som kommer fra stater hvor samfunnets institusjoner er relativt 

sterke; representert ved Frankrike, Belgia, Norge og Nederland. Den andre gruppen er de som 

kommer fra samfunn hvor de samme institusjonene er relativt sett svakere; i dette studiet 

Venezuela. Empiri som fremføres i studiet vil underbygge antagelsen om at samfunnets 

institusjoner i Venezuela er relativt sett svakere enn tilsvarende institusjoner i de andre landene. 

Dette blir det viktigste skillet mellom de to informantgruppene. Til tross for alle interne 

ulikheter mellom venezuelanere, samt franskmenn, belgiere og nordmenn og mellom de 

respektive landenes tradisjon og kultur, antas det at personene har det til felles at de tolker 

handling og selv velger å handle ut fra erfaringer fra stater med sterke/svake institusjoner.  

 

                                                 
47 Dette ble også gjort med hensyn til anonymisering av informanter. Som det fremgår av intervjulisten var det bare 
en person fra Martinique og Nederland, to fra Belgia og fire franskmenn. Å gjengi deres nasjonalitet i forbindelse 
med informantutsagn vil gjøre det lett å identifisere disse. En inndeling i informanter som har erfaringer fra å 
operere i henholdsvis svake og sterke stater gjør det mulig å behandle alle som tilhørende samme gruppe.  
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Farene med å konstruere idealtyper, samt strategier for å anonymisere informantene 

Det er mange farer knyttet til et analytisk perspektiv som tar utgangspunkt i grensesnitt mellom 

ulike livsverdener eller intersubjektiv rasjonalitet. Den største er dragningen mot å konstruere 

idealtyper. Det blir litt motstridende siden et utgangspunkt for aktørinspirerte analyser nettopp 

er et ønske om å ta høyde for heterogenitet selv under strukturelt like omstendigheter. 
 

An actor oriented approach begins with the simple idea that different social forms develop under 
the same or similar structural circumstances. Such differences reflect variations in the ways in 
which actors attempt to come to grips, cognitively, emotionally and organizationally, with the 
situation they face. (Long 2001: 20) 

 

Det er aktørers evne til agency som skaper heterogenitet. Når venezuelanere og europeere blir 

omtalt som tilsynelatende homogene grupper, er dette for å muliggjøre analytisk drøfting av 

enkelte aspekter ved sosialt liv.48 Intern variasjon innad i gruppene er tatt som en selvfølge.  

Inndelingen av informantene basert på erfaringer fra svake og sterke stater neglisjerer 

mange andre kulturelle variasjoner og nyanser mellom landene. Kritikk av ”pragmatisk 

samfunnsvitenskap” som for eksempel Hofstedes (1993) kjente studier om krysskulturell 

variasjon, er at de tar for lite hensyn til slik kompleksitet og intern variasjon.49 En rask titt på 

Hofstedes studie er likevel nyttig siden det kan indikere noen likheter og forskjeller mellom 

landene som er representert i dette hovedfagsstudiet og nyansere den noe grove todelingen av 

informanter. Hofstede delte ut 116.000 spørreskjemaer blant IBM-ansatte i 40 land. Han valgte 

fire dimensjoner som han mente var forskjellige mellom de ulike nasjonene og regnet ut 

tallverdier for hvilken grad dimensjonen gjør seg gjeldende. Figur 1 viser tallene for de landene 

som nevnes i dette studiet, samt median og maksimalverdi. 

                                                 
48 En analogi kan være et kjemisk eksperiment på et laboratorium. Man vet at prosessene involvert er langt mer 
komplekse enn det lille utsnittet av det mekanisk-rasjonelle verden man ønsker å få ny viten om. Men for å kunne 
studere dette utsnittet må man fiksere en del andre variabler involvert (temperatur, kjemiske komponenter, osv) for å 
minske kompleksiteten i eksperimentet til et nivå som gjør det er mulig å drive analytisk drøfting av resultatet.  
49 Innen denne grenen av samfunnsvitenskap fins det mye litteratur assosiert med ”tommelfinger regler” og ”does 
and don’ts” for personer som ikke har tid eller kapasitet til å være opptatt av de nyanser som fremkommer med 
grundigere kontekstuell forankring. Denne typen litteratur fungerer til sitt bruk. Skal man imidlertid forstå et sosialt 
fenomen i dybden må kompleksitet og nyanser få en relativt sett større vekt i analysen. 
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 Maktdistanse Individualisme  Usikkerhetsunnvikelse Maskulinitet 

Frankrike 68 71 86 43 

Belgia 65 75 94 54 

Holland 38 80 53 14 

Norge 31 69 50 8 

USA 40 91 46 62 

Venezuela 81 12 76 73 

Median/maks 51/104 51/91 64/112 51/95 

Figur 1: Utvalg av indekstall fra Hofstedes (1993) studie 

 

”Maktdistanse” er ”den utstrekning i hvilket de svake medlemmene av institusjoner og organisasjoner i 

et land forventer og godtar at makten er ulikt fordelt” (Hofstede 1993: 41). Ved lav indeks er over- og 

underordnet sett på som noenlunde jevnbyrdige. Hierarki blir mest en praktisk sak. De 

underordnede forventer å bli spurt til råds om beslutninger som vedgår dem, men aksepterer at 

det i siste instans er sjefen som bestemmer. Høy indeks indikerer forventinger om lydighet: 

Barn skal være lydige mot sine foreldre, studenter skal adlyde lærere, og så videre. Over- og 

underordnet betrakter seg som ulike og forholdet dem imellom kan ofte være følelsesladet. 

Norge, sammen med Holland og USA, plasserer seg lavt på skalaen for maktdistanse, mens 

Venezuela har en relativt høy verdi. Frankrike og Belgia plasserer seg midt på skalaen. 

 ”Individualisme” har vi i ”samfunn hvor båndene mellom enkeltmennesker er løse – det 

forventes at alle skal passe på seg selv og sin nærmeste familie” (Hofstede 1993: 65). ”Kollektivisme” 

definerer Hofstede som individualismens motpol: ”samfunn hvor mennesker fra fødselen av 

innlemmes i sterke egengrupper med stort samhold, som fortsetter å beskytte sine medlemmer så lenge de 

lever mot å få uforbeholden lojalitet tilbake” (ibid). Jo høyere indeks desto mer individualistisk er 

landet. USA topper Hofstede sin skala, mens Venezuela kommer svært lavt på skalaen. De 

andre landene i undersøkelsen er noenlunde like på dette punktet.  

 ”Usikkerhetsunnvikelse” er ”den utstrekning i hvilken medlemmene av en kultur føler seg 

truet av usikre eller ukjente situasjoner” (Hofstede 1993: 127). En slik følelse kan gi seg utslag i 
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nervøsitet og stress, samt i et behov for forutsigbarhet i skrevne og uskrevne regler. Jo høyere 

tall, jo sterkere er usikkerhetsunnvikelsen. Norge, USA og Holland skårer relativt lavt, mens 

Venezuela ligger litt over gjennomsnittet. Frankrike og Belgia topper listen. Ut i fra dette skulle 

franskmenn og belgiere være spesielt opptatt av detaljerte instrukser, venezuelanere mer 

avlappede, mens nordmenn og nederlendere vil være enda mindre redd for uforutsigbarhet. 

”Maskulinitet” kontra ”femininitet” måler ”ønskverdigheten av en selvhevdende oppførsel 

opp mot ønskverdigheten av beskjeden oppførsel” (Hofstede 1993: 95) Høy indeks betyr klart 

forskjellige kjønnsroller. Menn forventes å være selvhevdende, harde og opptatt av materiell 

suksess, mens kvinner forventes å være beskjedne, omsorgsfulle og opptatt av livskvalitet. I 

samfunn med lav indeks på maskulinitet, er ikke disse rollene like klart avskilt. Det forventes at 

både menn og kvinner skal være opptatt av likhet og omsorg. Norge er et av de mest feminine 

landene, mens Venezuela topper andre enden av skalaen. USA, Belgia og Frankrike har alle 

relativt høye verdier (i synkende rekkefølge), mens Holland er mer på nivå med Norge.  

 Vi skal ikke gå dypere inn i analysen til Hofstede, enn å bruke tallene til å indikere at 

den grove todelingen av informantene er en voldsom forenkling. Den lille analysen av 

Hofstedes indekstall sannsynliggjør også at det kan være rimelig å se på nordmenn og 

nederlendere som en gruppe, samt belgiere og franskmenn som en gruppe. Av hensyn til 

anonymisering vil de to personene fra Belgia og den ene fra Martinique omtales som 

franskmenn, mens den ene nederlenderen blir omtalt som nordmann. Av samme hensynet til 

anonymitet vil alle informantene konsekvent bli omtalt som menn, selv om 11 (ut av 45 totalt) 

av informantene var kvinner. Hofstedes studie viser at det er flere av landene som omtales som 

maskuline, men blir kjønnet nevnt ville det være for lett å identifisere noen av informantene.50

 Under intervjuene ble informantene lovet å få sin anonymitet ivaretatt. For å øke 

etterprøvbarheten er intervjulisten likevel vedlagt som appendiks. Alle utsagn i avhandlingen 

er imidlertid relatert til en gruppe informanter karakterisert med nasjonalitet og stilling. Det vil 

dermed alltid kunne ha vært flere på intervjulisten som kunne ha kommet med uttalelsene.51

                                                 
50 Å vanskeliggjøre slik identifisering var også en medvirkende årsak til valget av et analytisk hovedskille 
mellom gruppene av informanter som var vant til å operere i sterke og svake stater. Se side 23. 
51 Ved noen anledninger er identiteten til informanten oppgitt, men da under deres samtykke. 
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Problemstilling forankret i lokalt opplevd realitet  

En konsekvens av et aktørorientert perspektiv er at studiets problemstilling i den grad det lar 

seg gjøre, bør defineres ut fra informantenes problemdefinisjon. Problemstillingen kan ellers lett bli 

en persepsjon av informantenes virkelighet basert på forskerens subjektive livsverden.  

Et eksempel på det første er forandringen av problemstilling i studiet. Den var i 

prosjektbeskrivelsen: ”Hvorfor er ikke punktlighet og planlegging like viktig for latinamerikanere som 

for europeerne?” Dette var utgangspunktet for det første feltarbeidet. Det viste seg i felt at dette 

ble svært etnosentrisk. Selve formuleringen var lite egnet for et aktørorientert perspektiv som 

skal sette informantenes opplevelser av sin situasjon i sentrum og ta utgangspunkt i spørsmål 

som opptar informantene. Ikke hvorfor de ikke er opptatt av ting som andre er opptatt av. 

Opprinnelig fokus vil likevel bli kommentert i sjette kapittel i forbindelse med en diskusjon om 

konsekvenser av mekanismene i ”Spillet om tillit”. Det som opptok de venezuelanerne var av 

en helt annen karakter: utrygghet, lojalitet, svik og mistillit. Fokus for studiet ble endret og mitt 

andre feltarbeid ble planlagt ved å utvikle en intervjuguide som tok hensyn til denne nye viten.  

Innledningshistorien oppsummerte kort noen hovedskiller i hvordan de venezuelanske 

og de europeiske hadde opplevd samarbeidet; selve grensesnittet. Det er slike ulike opplevelser 

av de samme møtene som skal analyseres med referanse i kontekst utenfor SINCOR.  

Momenter av en kontekst fra første feltarbeid blant studentene ble illustrert i starten av 

introduksjonshistorien; mye og rå kriminalitet, store kontraster mellom folk, uforutsigbarhet, 

statussymboler, angst, kontroller, forutinntatte holdninger til personer, en skopussers drømmer 

som vanskelig kan oppfylles, samt yrende livsglede. Spørsmålene i intervjuguiden, samt 

vinklingen på flere av oppfølgespørsmålene i den spesifikke delen, bar ofte preg av dette.  

 

”Svik” og ”løgn” – også i en arbeidsrelasjon 

Nå presenteres utdrag av data fra intervjuene hos SINCOR som påvirket endelig definering av 

problemstilling, samt de tre forskningsspørsmålene, slik de ble presentert på side 2. Sitatene 

indikerer at europeerne og venezuelanerne har hatt ulik forventning til tillit i sosiale relasjoner.  
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I første eksempel begynner intervjuer med et åpent spørsmål og følger opp med 

oppklarende, klargjørende og fortolkende spørsmål basert på informasjon fra første feltarbeid:52

 
Intervjuer: Hva er viktig i en sosial relasjon? 
Venezuelansk tekniker (VT): Det viktigste i en relasjon er kommunikasjon, å kjenne 
personen, for jo mer vi kjenner hverandre jo mer tillit har vi, og derfra kan det komme mange 
gode momenter sammen siden vi har en god base.  
Intervjuer: Opprette en base?  
VT: Ja, en base bestående av god kommunikasjon  
Intervjuer: Er det noe som ikke aksepteres i en relasjon?  
VT: Ja, løgn. For eksempel hvis jeg står og prater med en annen og du kommer og sier at jobben 
du holder på med er slik og slik, og plutselig ser jeg det ene og det andre, og du sto i folkemengden 
der borte, og fytterakkern! Til dit kom vi. Nå er det NOK!  
Intervjuer: Fordi dette henger sammen med tillit?  
VT: Akkurat   
Intervjuer: Hvordan vinner man tillit? Jeg har blitt overasket over at det er så viktig å 
vinne tillit her i Venezuela  
VT: Det som skjer er at her er vi vant til at alle er på defensiven. Alle har vi hatt dårlige 
erfaringer med folk som lyver, forstår du? Derfor går man alltid frem litt defensivt. Vi vil 
aldri på første møtet si ting til personer som vi ikke kjenner.  
Intervjuer: Dere er med andre ord svært forsiktige?  
VT: Ja, korrekt!  
Intervjuer: ”Og dere må hele tiden vise at man kan motta tillit?”  
VT: Ja, korrekt! 
Intervjuer: Hvordan kan man miste tillit. På samme måte?   
VT: Korrekt! 

 

”Alle har vi hatt dårlige erfaringer med folk som lyver, forstår du?” sa den venezuelanske teknikeren 

når han forklarte hvorfor han mente de fleste venezuelanere ofte er på defensiven og at de er 

svært forsiktige med å utlevere seg i kontakt med andre mennesker. Svik og løgn er også viktig 

i norske og andre europeiske settinger, men hvorfor opptok tillit, svik og løgn, sammen med 

anklager om oppførsel og rigidhet de venezuelanske informantene så mye?53 Kan dette henge 

sammen med ulikt risikobilde mellom de to hovedgruppene av informanter grunnet deres 

erfaringer med å leve i henholdsvis en sterk og svak stat? 

Antagelsen om at det var en forskjell i hvordan de europeiske og venezuelanske ansatte 

forholdt seg til tillit og kommunikasjon kom også fram i samtaler med europeerne. Som 

                                                 
52 Intervjuene ble utført i henhold til Kvale (1997) sin metodikk for kvalitative forskningsintervjuer. Et viktig poeng 
for Kvale er å bruke ledende spørsmål for å utføre analyse underveis i intervjuet. Metoden er beskrevet på side 34. 
53 Sitatene som vil bli referert senere i avhandlingen viser at han ikke er den eneste venezuelanske informanten som 
var opptatt av å fortelle dette. Dette kommer spesielt godt frem i sitatene på side 142 til 145 i kapittel 5. 
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reflektert i innledningshistorien var manglende punktlighet og yrkesstolthet ofte nevnt når 

europeerne skulle beskrive sine venezuelanske kollegaer. Men noe som opptok og overrasket 

de europeisk ansatte på raffineriet mer enn manglende punktlighet og yrkesstolthet var at de fikk 

følelsen av at de ikke alltid kan stole på den informasjonen de ble forelagt. Dette syntes de var alvorlig. 

En norsk ingeniør med tretti års erfaring fra oljeindustrien, flere av dem i Venezuela, uttalte 

blant annet dette da han ble bedt om å snakke om generelle inntrykk fra samarbeidet: 
 

Må sjekke litt rundt i gangene for å se om budskapene har gått inn. I starten overasket det meg 
at alle sa ”ja” når de mente ”nei”. Det satt litt dypt. Må dobbeltsjekke at budskapet har 
kommet inn og at de faktisk mente ”ja” når de sa ”ja”. Blir litt frustrert når man oppdager dette. 
Der har man grepet hånd om en del. Har tatt folk på tomannshånd. Vi ønsker å ha sannheten. Er 
den dårlig eller mindre bra, det får så være, når man skal ta en avgjørelse må man ha en god 
plattform å stå på. Ikke bare på arbeid. Opplever dette overalt. Dette som på godt norsk heter 
”nei” eksisterer ikke. 
 

”Det satt litt dypt” å oppdage at han ikke kunne stole på kollegaer. Hvorfor satt dette så dypt 

hos den norske ingeniøren? Hvorfor ble han frustrert? Hvorfor stoler han så blindt på sin 

arbeidskollega at han ikke synes han bør sette spørsmålstegn med den informasjonen han får 

forelagt? Overrasket dette europeeren fordi han i en arbeidsrelasjon tok slik tillit for gitt? På den annen 

side: Hva gjør at noen av de venezuelanske ansatte kunne finne på å si ”ja” til sin europeiske 

kollega når de egentlig mener ”nei”? Kan dette henge sammen med strukturelle faktorer 

karakterisert med (svake) Venezuela som er ulikt det vi finner i (sterke) Norge/Europa? Å 

forsøke å forstå bakenforliggende årsaker til et slikt skille blir et hovedanliggende i studiet. 

 

Er det forskjell blant informantene i hva som inngir respekt og skaper ansvarsfølelse? 

Empiri som blir presentert vil vise at ikke alt var oppfattet som like negativt blant det 

europeiske personellet: ”De er flinke når du får dem med deg. Engasjerte”, fortalte en norsk 

tekniker. Men hva skal til for å ”få dem med seg”? Dette blir et annet viktig tema i analysen: Er det 

forskjell blant informantene i hva som inngir respekt og skaper ansvarsfølelse? En påstand vil være at 

det som omtales som et spill om tillit nettopp vil ha en slik motiverende funksjon og at dette 

kan kobles til personens livsverden og intersubjektive opplevelse av samfunnets risikoprofil.  
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Forskjellige forventninger knyttet til tillit i sosiale relasjoner 

Sitatene sannsynliggjør at venezuelanske og utenlandske ansatte hadde forskjellige 

forventninger til tillit i sosiale relasjoner. I neste kapittel kommer en kontekstuell presentasjon av 

situasjonen i Venezuela basert på den venezuelanske antropologen Fernando Coronil (1997). 

Han skildrer et samfunn hvor institusjoner som byråkrati, lovverk, samt dets forvaltere har lav 

troverdighet blant befolkningen grunnet høy kriminalitet, korrupsjon og annet 

systemundergravende uformell aktivitet. Empirisk materiale fra første feltarbeid (kapittel 3) vil 

underbygge Coronils presentasjon. La oss anta at visshet om det som garanterer for tillit i sosiale 

relasjoner utgjør en del av aktørers handlingsrom. Dette er noe som de venezuelanske 

informantene fra begge feltarbeidene har felles og gjør det relevant å forstå de uutalte 

kontekstuelle rammevilkårene som ligger ”mellom linjene” – taus kunnskap basert på 

felleserfaringer - i uttalelser fra intervjuene på raffineriet ut fra empiri som er samlet inn blant 

venezuelanske informanter utenfor raffineriet (kapittel 4, 5 og 6). 

Kan det være at europeerne inngår en arbeidsrelasjon med tillit som utgangspunkt og 

utviste tillit inntil det skjer noe som gjør at vedkommende mister denne tilliten, mens det for de 

venezuelanske ansatte er motsatt? At en venezuelaner vil starte en relasjon med grunnleggende 

mistillit, og at han har denne mistenksomheten inntil den andre har vist at han har gjort seg 

fortjent til å få tillit? Vi vil forsøke å se om det er mulig å spore årsaker til denne forskjellen i 

forventninger til tillit i sosiale relasjoner fra konteksten54 utenfor raffineriet.  

Hvilke elementer og erfaringer i aktørers handlingsrom og livsverdener kan knyttes til 

garantier for tillit i sosiale relasjoner? Hvordan kan dette påvirke aktørenes situasjonstolkning 

og handlingsvalg? Hvis tillit i Venezuela er noe som må etableres, vinnes og kontinuerlig 

vedlikeholdes for å ikke svekkes; Hvilke mekanismer er da involvert i dette ”Spillet om tillit”?

                                                 
54 Innledningshistorien, side 17, skisserte deler av en slik kontekst. For å imponere i presentasjonssettingen tar jeg på 
meg staselige klær og gullring, men er forsiktig når jeg beveger seg frem til møtestedet. Historien forteller om store 
synlige kontraster mellom folk, om en skopussers drømmer om en fremtid som kan virke umulig å realisere, om 
forutinntatte holdninger til fattige, høy kriminalitet og rå uforutsigbarhet: ”Kulen traff en tilfeldig i køen.” 

 30



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

Kapittel 2: Metode, informanter og kontekst 
Datainnsamlingen har vært fordelt på tre perioder: 2001 (to måneder), 2001-2002 (seks måneder) 

og 2003 (tre måneder). Generelle data om det venezuelanske samfunnet, væremåte og ”kultur” 

ble samlet inn blant venezuelanske informanter under alle feltarbeidene, mens den systematiske 

datainnsamlingen med dybdeintervjuer på raffineriet fant sted i februar, mars og april 2003. 

 Først vil raffineriet, SINCOR og oljeindustrien både i Venezuela og internasjonalt bli 

beskrevet. Deretter følger en beskrivelse av det første feltarbeidet før kapittelet avsluttes med en 

større kontekstuell og historisk presentasjon av Venezuela tilpasset studiets problemstilling. 

   

SINCOR Jose Upgrader ved Puerto la Cruz 

Jeg intervjuet personell på SINCOR sitt raffineri for tungolje i Jose, utenfor Puerto la Cruz. 

SINCOR er et samarbeidsprosjekt mellom tre oljeselskap Total (Fransk, 47 prosent), PDVSA 

(Venezuelansk, 38 prosent) og Statoil (15 prosent). Tungolje pumpes på land ved Zulata i 

deltaet til elven Orionoco, transporteres til kysten der tungoljen blir oppgradert (raffineri) til 

lettolje som tankes i båter og selges på det kommersielle markedet. Se kart side 32. Omtrent 200 

000 tønner tungolje blir daglig produsert ved Zuleta, noe som resulterer i 180 000 tønner lettolje 

per dag som transporteres ut fra raffineriet. Statoil kom inn i SINCOR i 1996 og deltagelsen var 

anno 2002 en av Statoils største aktiviteter utenfor Norge. SINCOR er også det største 

enkeltprosjektet i Venezuela med en total prislapp på 4,2 billioner US dollar. SINCOR har 

inngått en kontrakt med venezuelanske myndigheter om å produsere frem til 2037 (Bru 2002). 

 Orionocos delta er et av de største lagrene av tungolje i verden. Venezuela blir regnet 

som verdens femte største oljereserve. Dersom reservoaret av tungolje regnes med i dette 

regnestykket, kommer Venezuela på andreplass i denne typen ranking etter Saudi Arabia.  

Oljeindustrien er karakterisert av mye penger i omløp, strenge tidsfrister og at 

forsinkelser ofte blir svært dyrt for oljeselskapet. Ofte i millionklassen. Oljesektoren er en 

industri basert på bruk av høyteknologi og er svært prestisjetung. Som den historiske 

fremstillingen til Coronil (1997) vil illustrere, er oljeutvinning nøye koblet til politiske interesser.  

I Norge ble det oppdaget olje i begynnelsen av 1970 tallet. Det ble raskt etablert et 

nasjonalt oljeselskap, Statoil, og forvaltningen har vært nært koblet opp til nasjonal utvikling i 
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form av et ”National Oil Company” konsept.55 På 1990 tallet begynte Statoil å utvide sin 

virksomhet internasjonalt. De opererer nå i 28 land og planlegger en stor vekst i sin 

internasjonale virksomhet. I femårsplanen fra 2002 er målet å øke internasjonal virksomhet fra 8 

prosent (2002) til 20 prosent (2007). Involvering i Venezuela er en del av en slik strategi. 

Frankrike har selv få oljeressurser, men det franske oljeselskapet Total er verdens fjerde 

største olje- og gasselskap og opererer i mer enn 130 ulike land. PDVSA er Venezuelas nasjonale 

oljeselskap. Oljesektoren i Venezuela ble nasjonalisert i januar 1976.56  

Byggevirksomheten i Venezuela ble igangsatt i 1998 og 29. mars 2002 ble den første 

oljetønnen ferdigstilt. Da jeg kom til raffineriet 19. februar 2003 hadde produksjonen vært nede i 

en periode og de forberedte ny oppstart.57 I desember 2002 var det totalt 412 ansatte på 

raffineriet.58 Av disse var det 30 utlendinger: 23 ansatte fra Total og sju fra Statoil. Det hadde 

vært flere utlendinger ansatt i SINCOR tidligere. På det meste hadde det 17 ulike nasjonaliteter 

vært representert. Det ble deretter satset tungt på intern opplæring og trening av lokalt 

personell. Dette var noe de utenlandske ansatte skulle gjøre før og under oppstartperioden. 

Siden denne første perioden av prosjektet gikk mot slutten, hadde flere av de utenlandske 

allerede reist. En liten gruppe utenlandske fortsatte å følge driften. De intervjuede er blant disse 

og de fleste hadde vært i Venezuela rundt to år da intervjuene fant sted. 

Jeg fikk bruke et kontor i kontrollrommet,59 CCR. Alle operasjoner/drift styres herfra 

ved at det sitter et team på to til fire teknikere ved et kontrollpanel og kommuniserer med 

teknikere andre steder i raffineriet via radiosamband.60 I pauser og møter var teknikerne i CCR. 

Flere driftsingeniører hadde kontor i CCR, deriblant tre norske som ble intervjuet. Møter 

vedrørende daglig drift – som for eksempel det daglige morgenmøtet – var nesten alltid i CCR. 

Et skift hadde flere teknikere disponible til oppdrag ute i raffineriet, to teknikere på 

kontrollpanelet, samt skiftleder. Disse jobbet tre skift: 06 til 18, 18 til 24 og 24 til 06. Skiftlederens 
                                                 
55 Nasjonalt oljeselskap konseptet; Et nasjonalt oljeselskap er pådriver i utvikling av landets industri og 
infrastruktur. I så henseende har Norge og Statoil internasjonal ry for å være et eksempel til etterfølgelse. 
56 Om litt kommer en mer utførlig presentasjon av Venezuelas oljehistorie. Start side 45. 
57 Virksomheten var stanset på grunn av politiske uroligheter i landet. En streik som startet i desember 2002 varte i 
to måneder og lammet hele nasjonens oljevirksomhet. Selv om SINCOR offisielt ikke ville blande seg inn i 
konflikten måtte de stanse 22. desember 2002 på grunn av at infrastruktur som de var avhengige av var stanset.  
58 Informasjonen er fra en oversikt over ansatte som jeg fikk fra personalavdelingen. Den er datert desember 2002. 
59 Se bilde 1 som viser raffineriet. 
60 Illustrert på bildene 5 og 6 på neste side. 
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Bilde 1: Raffineriet SINCOR Jose Upgrader ved Puerto la Cruz, Venezuela 

Pilen markerer kontrollrommet (CCR; en lysebrun bygning) der jeg hadde kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2: Kart over kysten av Venezuela og som viser område med tungolje (grått). 

Første feltarbeid var i Caracas, mens andre feltarbeid var i Jose, ved Puerto la Cruz.
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Bilde 3 og 4: Ingeniører og administrativt ansatte. 

Bilde 3 viser en sosial samling blant ingeniører og administrativt ansatte på SINCORs raffineri 
Jose Upgrader; både venezuelanske og europeiske. Bilde 4 viser en typisk møtesituasjon for 
denne gruppen informanter. Nesten alle av de som er på de to bildene ble intervjuet. 

  Bilde 5 og 6: Teknikere ved kontrollpanelet i CCR og på oppdrag ute i raffineriet. 
 

 

Bilde 5 viser en tekniker ved kontrollpanelet i CCR (kontrollrommet) som kommuniserer via 
radiosamband med teknikere ute i raffineriet. Han får informasjon om driften av anlegget fra 
kontrollpanelet og forteller teknikerne ute i raffineriet hva han vil at de skal gjøre. Det kan for 
eksempel være å stenge/åpne en ventil som de to teknikerne på bilde 6 er i ferd med å gjøre. 
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overordnede var andre mellomledere, samt ingeniørene og topplederne. Ansatte uten skift 

jobbet 08 til 17. Det var en vaktordning også blant ingeniørene under den kritiske oppstarten. 

SINCOR er et spesielt internasjonalt prosjekt fordi de har utlendinger også blant teknikerne.61  

 

Boforhold under andre feltarbeidsperiode på raffineriet 

Mens jeg var på raffineriet, bodde jeg mye av tiden (fire uker) på et hotell i rikmannsstrøket 

Lecherias ved Puerto la Cruz. Dette var SINCORs samarbeidshotell.62 Puerto la Cruz er en by 

hvor mye av verdiskapningen i oljesektoren skjer. Lecherias er et luksusstrøk, men i fjellsidene 

rundt Puerto la Cruz finner man tilsvarende slumområder som er karakteristisk for Caracas.63 

Alle ingeniører, høyere administrativt ansatte og folk fra personalavdelingen bodde i Lecherias. 

Klokken sju ble vi hentet med buss og fraktet ut til raffineriet som lå isolert til. På bussturen (en 

time) ble det vist TV eller radio fra de kommersielle TV-kanalene.  

Venezuelanske teknikere kom fra ulike steder i Venezuela, men bodde sammen i en 

ressort64 i landsbyen Puerto Piritu som er en større tradisjonell venezuelansk landsby. Ressorten 

skiller seg ut fra resten av landsbyen med sine store leilighetskomplekser, samt fellesarealer 

med svømmebasseng. Den er inngjerdet og har en port som er bemannet hele døgnet. For å få 

noe innblikk i de venezuelanske teknikernes bossituasjon bodde jeg der i tre uker. I ressorten 

bodde det bare venezuelanske teknikere. De utenlandske teknikerne bodde i egne leiligheter i 

Lecherias der ingeniørene og de administrativt ansatte, både venezuelanske og utenlandske, 

bodde. Det ble også på disse bussene (20 min) vist TV eller spilt radio fra kommersielle kanaler.  

 

                                                 
61 Sitat fra norsk ingeniør: ”Hmmm, ja, men dette må du også tenke på når du sender folk ut til utlandet, vanligvis 
er det ingeniører. Her på SINCOR er det operatører i tillegg. Det er en litt annen type folk i forhold til jobb i 
utlandet. Andre steder [jobb i utlandet] er det folk som er vant til nærmest å bli hentet med sjåfør. Det er det alle vil. 
Materielt er det bra, men du lærer veldig lite av det. Det som er fint her er at vi kan ha folk på nesten alle nivåer av 
organisasjonen. Det er ikke vanlig altså.” 
62 Studiet er selvfinansiert (Statens Lånekasse for utdanning). Jeg fikk noe fordel av SINCORs samarbeidsavtaler, 
men jeg har ikke mottatt penger av verken Statoil eller SINCOR. Dette var noe jeg fortalte alle informantene for at 
de skulle vite at studiet er en uavhengig studie og at jeg ville beskytte deres anonymitet overfor SINCOR ledelsen.  
63 Og tilsvarende problemer med desperasjon og kriminalitet som blir beskrevet senere i kapittelet og i kapittel 3.  
64 Jeg bruker ordet ”ressort” fordi det var et inngjerdet og lukket boligkompleks med vakter 24 timer i døgnet. 
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Intervjuene på raffineriet 

De to første ukene i raffineriet fokuserte jeg på kommunikasjon og samarbeid mellom teknikere. 

Deretter intervjuet jeg mange ingeniører og andre fra administrasjon og ledelse.65 De kvalitative 

dybdeintervjuene66 var på rundt en time og ble utført etter metodikken til Kvale (1997). 

Intervjuet var todelt. Først en utforskende del med åpne spørsmål knyttet til generelle inntrykk 

av det krysskulturelle samarbeidet.67 Deretter ble intervjuene avsluttet med en spesifikk del der 

samtalen ble styrt inn på spørsmål knyttet til punktlighet, tillit og sosiale relasjoner. Strategien 

var å begynne med et åpningsspørsmål som deretter ble fulgt opp med inngående og 

spesifiserende spørsmål. Intervjuet bar derfor preg av å være en samtale hvor den intervjuede 

forklarer, og intervjuer ”hjelper” med å få detaljene fram. Begge delene ble avsluttet med noen 

mer oppsummerende, klargjørende og fortolkende spørsmål68 for å oppnå en situasjon med 

klargjøring, hermenautiske sirkler, tolkning og gjentolkning. Kvale skriver at ledende spørsmål 

som er stilt i den hensikt å virke oppsummerende eller fortolkende, er en viktig del av et 

kvalitativt intervju. Ideelt sett skal mesteparten av tolkningen av intervjuet allerede være gjort 

innen intervjuet avsluttes. Grunnen til det er at hvis man senere skulle finne uklarheter eller 

være usikker på tolkninger av enkelte utsagn, kan det være vanskelig å ta opp igjen kontakt.  

Jeg hadde utarbeidet en intervjuguide69 for intervjuets spesifikke del basert på første 

feltarbeid. Inntrykkene fra første feltarbeid ble systematisert og brukt til å lage antagelser om 

hva som kan bli utfordringer når norske ingeniører, slik jeg kjenner dem fra fire og et halvt års 

norsk sivilingeniørstudie,70 skal samarbeide med venezuelanere. I begynnelsen inneholdt den 

                                                 
65 Se appendiks 1: intervjuliste. På side 26-27 er det gjort rede for hvordan informantene er anonymisert. 
66 Alle intervjuene ble utført av undertegnede og alle, unntatt seks med norske og ett intervju med en person fra 
Belgia, ble utført på spansk. Det var informanten som selv fikk velge mellom norsk, engelsk og spansk. 40 av 
intervjuene er tatt opp på tape og transkribert av undertegnede i Norge. Ett intervju ble utført under lunsj og jeg 
noterte det jeg husket etter intervjuet etterpå. De fire siste intervjuene ble utført ved at jeg noterte under intervjuet. 
67 Typiske spørsmål av typen: ”Kan du beskriv en arbeidssituasjon mellom deg og dine utenlandske (venezuelanske) 
kollega som fungerte tilfredsstillende og/eller utilfredsstillende? Kan du komme på en gang du opplevde at dine 
utenlandske (venezuelanske) kollegaer oppførte seg eller handlet uventet (i en slik situasjon)? Kan du beskrive de 
mest typiske karakteristikkene du vil gi din utenlandske (venezuelanske) kollega”?  
68 Omformulerende spørsmål: ”du mener altså ..”, klargjørende spørsmål: ”er det riktig at du mener .. når du sier 
..” eller spørsmål basert på direkte tolkninger: ”har jeg forstått deg riktig når jeg sier at ..” 
69 I tillegg til å basere selve intervjustrategien på Kvale (1997), er selve spørsmålsformuleringene også basert på råd 
fra et kapittel om hvordan formulere gode spørsmål fra boken. ”Spørreskjemametodikk” (Haraldsen 1999) 
70 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; NTNU, sivilingeniørstudiet i kjemi, 1993-99. 
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spesifikke delen av intervjuguiden over 50 spørsmål. Disse ble etter hvert redusert71 til 14. Fra 

og med intervju nummer 20 ble alle informantene stilt de samme 14 spørsmålene i intervjuets 

siste fase.72 Intervjuene åpnet med en presentasjon av prosjektet. Deretter ble den åpne delen av 

intervjuguiden gjennomgått, før de siste 30 min ble viet de faste spørsmålene.  

Jeg ble også invitert på utflukter og sammenkomster hos noen av de norske ingeniørene 

i løpet av perioden. Etter seks uker laget jeg en foreløpig feltrapport som oppsummerte 

hovedpunktene i intervjuene. Denne ble presentert for ledelsen til SINCOR i Caracas og José. 

Innledningshistorien tar for seg denne presentasjonen. Feltrapporten ble skrevet på spansk og 

engelsk og distribuert til interesserte i Caracas, samt i raffineriet.  

For å intervjue teknikere holdt jeg først en presentasjon av prosjektet for skiftleder. Han 

ringte så opp ledige teknikere. For å intervjue ingeniører og folk fra ledelsen ble 

organisasjonskartet gjennomgått sammen med en norsk ingeniør. Meningen var å finne 

personell som hadde jobbet lenge i krysskulturelle team. Jeg tok daglige runder i ulike bygg, 

presenterte meg som en student invitert fra UiO, og forsøkte å få intervjuavtaler. Visittkort, 

bruk av diktafon, standardisert og fargerik presentasjon ble brukt i et forsøk på å ”gå native.”73 

Ved å observere under jakten etter å få organisert avtaler, fikk jeg også noe samhandlingsdata.    

 

Etterarbeid med intervjuene 

Av hensyn til studiets omfang ble 19 av de 40 intervjuene som ble tatt opp ordrett transkribert 

på det språket de var tatt opp på (spansk eller norsk). Intervjuene utført på spansk ble så 

oversatt til norsk. Det ble gjort et representativt utvalg i forhold til land de kom fra og nivå i 

organisasjonen, samt at de svært innholdsrike intervjuene ble foretrukket. De fem andre 

intervjuene var utført uten diktafon og intervjuene forelå derfor allerede i papirform. 

Uttalelsene fra disse 24 intervjuene ble kodet ut fra tema og samlet i seks hovedgrupper. En slik 

                                                 
71 Mange av spørsmålene var varianter over samme tema. De første intervjuene ble brukt til å prøve litt frem med 
hvilke spørsmål som fungerte som gode operative spørsmål. Kvale (1997) skiller mellom forskningsspørsmål og 
operative intervju spørsmål. Det siste er abstrakte forskningsspørsmål reformulert til å passe til praktiske situasjoner.  
72 Med noen få unntak på grunn av praktiske problemer. At vi ble avbrutt før tiden, osv.  
73 Man kan anta at personer i et hektisk industrimiljø har forventninger til hva en student foretar seg. Det kunne 
kanskje ha blitt tatt ille opp om jeg i ”tradisjonell Malanowskis” forstand hadde satt meg på en stubbe (stol) på et 
travelt sted i landsbyen (et ofte besøkt sted i raffineriet; for eksempel kaffetrakteren) for å observere samhandling og 
”henge med de innfødte på deres daglige gjøremål” – uten diktafon, avtalte intervjuer og en ferdig intervjuguide? 
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induktiv analyseprosess, hvor også SINCOR-intervjuene ble sammenlignet med empiri fra 

første feltarbeid blant venezuelanske studenter, ledet til framveksten av ideen om ”Spillet om 

tillit”. Når analysens ramme var satt ble de resterende 21 intervjuene avspilt (men ikke 

transkribert) for å kontrollere analysen, samt lete etter gode sitater og nye poeng.  

 

Om å studere oppover 

Mesteparten av informasjonen fra feltarbeidet på raffineriet består av samtaler der aktuelle 

hendelser/fenomener fra samarbeidet er beskrevet av de involverte aktører. Det var strenge 

restriksjoner for å bevege seg i raffineriområdet. De strenge sikkerhetsbestemmelsene gjorde at 

jeg bare fikk oppholde meg innenfor, samt på parkeringsplassen foran bygningene. Mellom 

bygningene kjørte vi buss. Jeg ønsket å følge teknikere og ingeniører hele arbeidsdager, men ble 

nektet på grunn av manglende obligatorisk sikkerhetstrening. Direkte observasjon er derfor 

begrenset til interaksjonen i intervjusituasjonen, tilstedeværelse i kontrollrommet og i kantina, 

observasjoner på jakt etter intervjuavtaler, samt noen spesielle hendelser hvor jeg selv var 

deltager. Et eksempel på en slik hendelse er presentasjonen gjengitt i åpningshistorien.  

 Men, betyr en noe begrenset aksess til å observere samhandling at en antropologistudent 

ikke kan, og bør, utføre antropologiske analyser? Nader (1972) tar opp problematikken med å 

gjøre det hun kaller ”å studere oppover”. I korthet betyr ”å studere oppover” at antropologen 

studerer personer som har mer makt enn antropologen selv. En kritisk suksessfaktor med all 

antropologisk datainnsamling er å oppnå tilstrekkelig tillit i relasjonen mellom informant og 

forsker slik at informanten er villig til å dele sin kunnskap om det sosiale univers som 

antropologen ønsker å studere, samt at han/hun blir invitert til arenaer74 hvor spesielle 

hendelser utfolder seg. Tilgang til slike arenaer er viktig for at forskeren skal få felles erfaringer 

med sine informanter. Dette har vært antropologiens metode siden Malinowski (1961) sin 

berømte monografi. Ved at forskeren over tid observerer og interagerer med sine informanter, 

og på denne måten greier å opparbeide tillit, kan de få tilgang til deler av sosialt liv som ellers 

                                                 
74 ”Arena” er sosiale lokalisasjoner eller situasjoner hvor selve diskusjonen over spørsmål, ressurser, verdier og 
representasjoner finner sted (Long 2001: 59). Dette er steder hvor aktører konfronterer hverandre og mobiliserer 
sosiale relasjoner og bruker diskursive eller andre metoder for å nå spesielle mål. Mer på side 41. 
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ofte holdes skjult. Dette er en stor styrke ved deltagende observasjon som skiller antropologisk 

forskning fra andre samfunns- og naturvitenskapelige metoder av mer kvantitativ art.  

Men, som Nader påpeker (1972: 303) har de fleste antropologiske studier vært opptatt av 

å studere marginaliserte grupper og situasjoner der maktbalansen går i favør av forskeren. 

Forskeren kan være en mulighet for informantene til å få tilgang til gaver, samt prestisje knyttet 

til kontakt med fremmede. I tradisjonelle antropologiske studier er ikke antropologen en trussel 

på samme måte som når fokuset for studiet er grupper av befolkningen med egne interesser 

nærmere knyttet til den virkelighet og arena som forskeren selv er en del av. Da kan 

antropologen bli oppfattet som en trussel mot etablert maktstrukturer og maktrelasjoner.   
 
The most usual obstacle is phrased in terms of access. The powerful are out of reach on a number 
of different planes: they don’t want to be studied: it is dangerous to study the powerful; they are 
busy people: they are not all in one place, and so on. (1972: 302) 

 

Skepsis og motvilje mot å bli studert oppdaget jeg også blant informantene ved SINCOR. For 

det første var det vanskelig å oppnå tillatelse til å utføre studiet.75 Da dette hinderet ble løst to 

og et halvt år etter førstegangskontakt ble jeg imidlertid godt mottatt. Men tidspresset gjorde at 

flere av ingeniørene fortsatt vegret seg for å avtale intervjuer. ”Stemningen” i intervjuene kunne 

grovt deles i tre: Forsvarssituasjon, jobbintervjusituasjon og avslappet forskningssamtale.  

Til tross for at jeg brukte mye tid i begynnelsen på å forklare at studiet var uavhengig, 

var det flere informanter, spesielt blant teknikerne som hadde blitt sendt til intervjuet av sine 

sjefer, som inntok en ”forsvarsposisjon”. Med dette menes at de var svært diplomatiske i sine 

svar og det kunne virke som om deres strategi var å gi minst mulig informasjon om 

problematiske situasjoner som senere kunne bli brukt imot dem. Kan det hende at de anså 

intervjuet som en trussel og var skeptiske til intervjuers motiver og integritet? Noen av de som 

startet intervjuet med en slik holdning slappet imidlertid ofte av senere i intervjuet.  

I en annen type ”intervjustemning” var informantene svært ivrige etter å fremheve 

positive egenskaper ved seg selv. Det kunne virke som om de var i et intervju for å få en jobb. 

Alt hadde vært flott og alle utfordringer hadde blitt løst på en fin måte. Til tross for at jeg ut fra 

andre intervjuer hadde blitt fortalt at det hadde vært konfrontasjoner i de arbeidsgruppene der 

                                                 
75 Denne prosessen er beskrevet i en artikkel i hovedfagsstudentenes årbok ”Between and Betwixt” (Sæther 2004).  
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vedkommende hadde jobbet. Denne gruppen av informanter så trolig intervjuer ikke som en 

umiddelbar trussel, men mer som en potensiell allianse for fremtiden. Både blant teknikerne og 

noen av de administrativt ansatte var dette et fremtredende trekk ved flere intervjuer. 

 Mange intervjuer hadde en mer avslappet karakter der det kunne virke som om den 

intervjuede tok den timeslange samtalen som et behagelig avbrekk i en travel hverdag. Disse 

intervjuene var karakterisert av lange forklaringer og uttalelser belagt med eksempler. Noen 

valgte å benytte tavle for å skissere sine poeng figurativt. Denne gruppen informanter så 

intervjuet verken som en trussel eller som en agent for å ”kartlegge” potensiell forfremmelse i 

bedriften, men hadde godtatt intervjuers garanti om anonymitet og beskyttelse av informanter, 

samt at intervjuets mål var rent akademisk. De som tilhørte denne gruppen var først og fremst 

europeisk personell, både teknikere og ingeniører, samt de fleste venezuelanere på ingeniør- og 

ledende administrativt nivå. De så trolig ikke intervjuer som en trussel mot deres posisjoner.  

 I senere analyse når ”vennetjenestesystemet” i Venezuela blir beskrevet, vil forskjellene i 

intervjusituasjonen bli ytterligere kommentert. I tolkningen av intervjudata vil det være viktig å 

ta hensyn til at intervjuer interagerte med etablerte makthierarkier og relasjoner. I situasjoner 

der antropologen ”studerer oppover”, vil han/hun i større grad en ellers være en aktør vis a vis 

informantene. Dette kan påvirke hvordan informantene, som aktører, velger å svare. 

 

Alternative kilder til antropologisk data; Bruk av kontekst utenfor raffineriet 

Nader er ikke bare opptatt av å påvise hindringer i mulighet for tilgang til ønsket informasjon 

for antropologer som vil studere oppover. Hun argumenterer for at man kan møte denne 

utfordringen ved å ta i bruk alternative kilder til antropologisk data der tilgang til å utføre 

deltagende observasjon er begrenset: ”How could they participant-observe if the firm wouldn’t let 

them in the door, and if they could not participant-observe, how could they do anthropology?” 

(1972: 306, uthevning i original). Ved å åpne opp for kreativitet i kildevalg kan man skaffe 

kontekstuell informasjon som setter utsagn og beskrevne hendelser i en holistisk kontekst også 

på arenaer hvor maktinteresser, eller andre spesifikke krav,76 begrenser forskerens mulighet til 

                                                 
76 I dette tilfelle krav til sikkerhetskurs.  
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deltagende observasjon. Eksempler på kilder nevnes interne dokumenter, kvalitative intervjuer, 

offentlige dokumenter, utvidet bruk av selvanalyser,77 aviser og andre sekundære kilder.  

I dette studiet blir det valgt en litt annen strategi.78 Ideen har vært å sammenligne 

hendelser og fenomener som blir avdekket og beskrevet i intervjuene fra SINCOR, med 

informasjon om venezuelansk sosialt liv generelt innhentet blant venezuelanske studenter i 

Caracas. Det som gjør en slik sammenligning mulig, er valg av problemstilling, valg av et 

aktørorientert perspektiv med fokus på intersubjektive handlingsrom, samt et analytisk skille 

mellom sterke og svake stater. Det antas at visse trekk ved informantenes handlingsrom kan 

relateres til erfaringer fra å være en del av henholdsvis sterke og svake stater, og at dette 

påvirker deres handlingsvalg og situasjonstolkning. Det er raffineriet som er den viktigste 

arenaen i studiet, men for å få svar på studiets problemstilling79 holder det ikke bare å sentrere 

seg til forhold inne på raffineriet. Dette er en studie om konsekvenser av transnational flyt av et 

konsept: Hva skjer når en type organisasjonspraksis utviklet under vestlige forhold implementeres i en 

kontekst som ikke nødvendigvis deler alle karakteristikker til et mekanisk-rasjonelt verdensbilde? For å 

finne svar blir vi nødt til å søke forklaringer i forhold i samfunnet utenfor raffineriet.  

 

Første feltarbeid blant studenter og andre i Caracas 

Januar/februar 2001 utførte jeg et ”før-feltarbeid” der hensikten var økt kjennskap til felt, samt 

ideer til problemstilling. Første fokuserte feltarbeidsperiode bestod av seks måneder80 på 

universitetet: La Universidad Central de Venezuela (UCV) i Caracas der jeg var tilknyttet 

sosiologisk institutt.81 Ved å bo på et studenthjem med 24 venezuelanske studenter, mange av 

                                                 
77 ”Self-analysis – an awareness on the part of the student of how he as a social scientist is perceived, run around, 
enculturated, and described in the veiled and not-so-veiled encounters with informants and the members of 
organizations and the like whose job is to deal with outsiders” (Nader 1972: 308) Analysen av de ulike stemningene 
i intervjuene som et resultat av interaksjonen mellom intervjuer og intervjuet er eksempel på slik selvanalyse. 
78 Kvalitative intervjuer og selvanalyse er benyttet i studiet. Selvanalyse er også benyttet på en litt annen måte en 
slik Nader beskrev begrepet. Widerberg (1995) har argumentert for bruk av en metodikk som hun kaller 
”minnesarbeidet.” Med dette mener hun at forskeren ved å kritisk gjennomgå egne minner kan få data til 
sosiologiske analyser. I dette studiet blir dette til en viss grad benyttet siden jeg reflekterte over egne opplevelser 
som sivilingeniørstudent, samt fra 10 måneders arbeid i det private, da jeg utarbeidet spørsmålene til intervjuguiden. 
79 Hvordan kan kulturelle forskjeller knyttet til forventninger om tillit i sosiale relasjoner har påvirket samarbeidet 
på SINCOR sitt raffineri Jose Upgrader i Venezuela? 
80 November 2001 til mai 2002 
81 Norsk sosialantropologitradisjon er mer knyttet til sosiologi i Venezuela enn antropologi. Antropologi er i 
Venezuela mer fokusert på klassisk antropologi rettet mot tradisjonelle folkegrupper. Antropologisk institutt lå 
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dem ingeniør studenter innen petroleumsfag, fikk jeg både observere interaksjon studentene 

imellom, samt selv delta i mange av de gjøremål og prioriteringer som ble foretatt. De fleste 

kom fra byer utenfor Caracas og var fra det vi vil kunne kalle en middelklasse.82 Studentene sov 

på rom med to til fire senger og alle delte ett kjøkken og tre bad. Jeg delte rom med en student.  

Kjøkkenet var et viktig samlingspunkt og mye tid ble tilbrakt der mens vi lagde mat, 

småpratet eller studerte. Jeg ble invitert på mye av det som foregikk. Spesielt interessant var det 

å være tilstede på studenthjemmet og observere studentenes reaksjoner under statskuppet i 

april 2002. Den spente situasjonen varte i tre dager. Jeg vil komme tilbake til dette i kapittel 3. 

Jeg fulgte flere forelesningsserier på sosiologi med status som gjestestudent. Jeg vandret 

også mye rundt på universitetsområdet og observerte, samt pratet med studenter og andre jeg 

kom i kontakt med. Mye av Caracas’ natteliv ble utforsket sammen med studentene. Da fikk 

samtalene en mer fortrolig karakter og jeg skrev ofte ned det vi hadde diskutert dagen etter. Det 

samme gjelder de helgene vi dro til Choroni som er en strandby fire timer fra Caracas. Dette er 

et populært feriested for venezuelanere og vi, som mange andre, sov ofte i telt på stranda.      

De første to månedene gikk med på å samtale med en venezuelansk kvinne på 

formiddagen for så å oppsummere i feltdagboken på ettermiddagen. Hun var min privatlærer i 

spansk to timer tre ganger i uken. Hun var rundt 50 år og jobbet som privatlærer for personell i 

industri og ambassade. Hun bodde i et rikt strøk av Caracas og er representant av det man kan 

karakterisere som Venezuelas øvre middel-/overklasse. Hennes to døtre bor i Miami. Siden jeg 

ikke hadde noe kontor som hun kunne komme til, dro vi hjem til hennes leilighet. Jeg kunne 

allerede mye spansk så undervisningen gikk ut på å samtale hvorpå hun korrigerte språket. 

Mange sider ved samfunnet ble dermed belyst fra en informant posisjonert innen de bedre sjikt.  

Andre som har vært med å forme mitt inntrykk av det venezuelanske samfunnet er to 

utlendinger som hadde bodd lenge i Caracas. De er begge på rundt 60 år: En hvit sørafrikaner 
                                                                                                                                                             
organisatorisk under arkeologisk fakultet. Antropologi ga derfor uheldige assosiasjoner for informantene som selv 
identifiserte seg som ansatt i et moderne internasjonalt selskap eller en moderne borger bosatt i en stor millionby. 
Jeg presenterte meg derfor ofte som en ingeniør som nå etterutdannet seg innen sosiologi/samfunnsvitenskap.  
82 Sett i lys av den kontekstuelle presentasjonen til Coronil (1997) senere i kapitlet er feltarbeidet på UCV viktig for 
å få et helhetsbilde av situasjonen i Venezuela. UCV er det største og eldste av i alt fem universiteter. Det er gratis 
og opptaket er basert på opptaksprøver. Selv om flerparten av studentene kom fra øvre middelklasse, kom jeg 
gjennom UCV også i kontakt med studenter fra fattigere bydeler. Med noen fikk jeg såpass god kontakt at jeg ble 
invitert hjem til familien. Jeg bodde blant annet en uke hos en familie i fattigområdet Petare og feiret også Jul 
sammen med dem. Petare er det andre største fattigområdet, ”barrio”, i Latin Amerika.  
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som hadde bodd tjue år i New York, men de siste åtte årene hadde skiftet på å bo i Caracas og 

New York. Den andre er en italiener som kom til Venezuela som 17åring og har bodd der siden.  

Parallelt med denne typen datainnsamling hadde jeg flere møter med Statoil og Den 

Norske Ambassaden for å få innpass til en krysskulturell arbeidsplass. Jeg ble invitert på 

arrangementer holdt av Den Norske Ambassaden og fikk via dette etter hvert opprettet viktige 

kontakter. Sommeren 2002, etter at første feltarbeid var avsluttet, fikk jeg innfridd søknaden om 

å gjøre feltstudier ved SINCOR. Jeg begynte da å forberede detaljer til andre feltarbeid. 

 

Ulik arena, lik domene? 

En viktig forskjell mellom første og andre feltarbeid var tilgang til viktige arenaer. Det er vanlig 

innen aktørorientert forskning å skille mellom felt, domene og arena. Et ”felt” er et scenario for 

tilgjengelighet til spesifikke ressurser, teknologier, institusjoner, diskurser, verdier og 

potensielle sosiale allianser eller fiender (Long 2001: 57-60). Med utgangspunkt i raffineriet kan 

vi grovt dele inn personalet i fem felt etter kriteriene over: utenlandske teknikere, utenlandske 

ingeniører, venezuelanske teknikere, venezuelanske ingeniører, samt venezuelanske 

administrativt ansatte. Det var ingen utenlandske administrativt ansatte. Informantene fra 

første feltarbeid kan deles inn i fire felt: Overklassen, her representert ved spansklæreren, 

studentene som tilhørte middel-/lavere middelklasse, studentene fra fattigere bydeler, samt to 

utenlandske personer som hadde bodd lenge i Venezuela.  

”Domene” er områder i sosialt liv med referanse til en sentral kjerne av verdier. Selv om 

de ikke nødvendigvis er oppfattet på samme måte av alle involverte, er de et senter for visse 

regler, normer og verdier. I impliserende grad styrer de da også sosiale forpliktelser. (Long 

2001: 59). Kodene for ”Spillet om tillit” i Venezuela vil typisk være et ”domene.”83  

”Arena” er en sosial lokalisering eller situasjon der selve diskusjonen over spørsmål, 

ressurser, verdier og representasjoner finner sted (ibid). Dette er steder hvor aktører 

konfronterer hverandre, mobiliserer sosiale relasjoner og bruker diskursive eller andre metoder 

                                                 
83 En analog beskrivelse av forskjellen kan være at felt vil være nærmere knyttet til eksplisitte, bevisste og/eller 
”fysiske” begrensninger i en aktørs handlingsrom, mens domene er knyttet til den delen av aktørers handlingsrom 
som omhandler moralske diskurser, tradisjon og habitus. Domene kan ligne det noen kaller ”taus kunnskap”. 
 

 41



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

for å nå spesielle mål. Eksempler på arenaer fra raffineriet var ulike formelle møtesituasjoner 

mellom ingeniører, teknikere og administrativt ansatte eller formelle møter hvor både 

ingeniører, teknikere og/eller administrativt ansatte var samlet. En annen viktige arena var 

kommunikasjonen via radiosamband mellom personell på kontrollpanelet og grupper av teknikere 

på oppdrag ut i raffineriet. Slike grupper av teknikere alene i raffineriet var også en egen arena. 

Kontrollrommet var en viktig arena hvor ofte både teknikere og ingeniører samlet seg ved 

kritiske hendelser (for eksempel alarmer på panelet). Den timeslange bussturen til og fra 

raffineriet om kvelden/morgenen, samt sosiale sammenkomster hjemme hos både teknikerne og 

ingeniørene etter arbeidstid, var viktige arenaer for de mer uformelle samtalene.  

I første feltarbeid var kjøkkenet i studenthjemmet en viktig arena. Her samlet alle 

studentene seg på kveldene for å spise, småprate, samt gjøre oppgaver. Andre arenaer var fester 

både på universitetsområdet og andre steder i Caracas, samt de flittige helgeturene til stranden. 

Timeslange samtaler med spansklæreren hjemme hos henne var også en arena. Forelesningene, samt 

pausene imellom forelesningene, på universitetet var en annen arena. Dagliglivet hjemme hos 

familien til noen av studentene er andre arenaer som ble viktige i første feltarbeid. Andre 

arenaer som fikk spesiell betydning i studiet var informantenes møter med byråkrati og politiet. 

På feltarbeidet på raffineriet fikk jeg lite tilgang til de arenaer som ble nevnt over. 

Møtene var ikke åpne. Jeg kunne bare enkelte ganger høre bruddstykker fra samtaler via 

radiosamband. Hva som ble kommunisert mellom teknikerne ute i raffineriet fikk jeg ikke 

tilgang til. Jeg satt litt i kontrollrommet, men kunne heller ikke være der alt for lenge av gangen. 

Jeg satt i bussen om morgenen, men kunne ikke alltid høre klart hva de andre pratet om.  

På første feltarbeid derimot fikk jeg innpass til viktige private arenaer. Studenthjemmet 

var også mitt hjem i perioden. Kjøkkenpraten var åpen for alle som bodde der. Både på fester og 

helgeturer var jeg en del av gruppen. Spanskundervisningen i privathuset til læreren gjorde at 

jeg fikk innblikk i hennes hjemmearena. På universitetet hadde jeg tilgang på all undervisning 

jeg ønsket. I en uke bodde jeg også privat hos en student, samt var ofte på helgebesøk til andre.  

I samhandlingen på arenaene må aktørene trekke på ulike domener for å skaffe støtte til 

deres interesser, mål og disposisjoner. En arena kan inneholde aktører fra flere felt. Jo mer likt 

erfaringsgrunnlag aktører fra et felt og på en gitt arena har, jo mer overlapping i domener kan 
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antas. Da kan den enkelte aktørs evne til å manipulere samspillet mellom felt og aktivering av 

domener være det avgjørende for utfallet av situasjonen. I samarbeidssituasjonen mellom de 

venezuelanske og utenlandske ingeniørene og teknikerne må man imidlertid anta et større sprik 

i tilgang på domener, samt manglende kunnskap om den andre partens domener.  

Dette er en kjerne i studiet: Å forstå hvordan ulikheter i domener og kunnskap om andre 

aktørers domener kan ha påvirket samarbeidet på den flerkulturelle bedriften. Spesielt vil 

domenet ”normer knyttet til hva garanterer/hvordan skapes tillit i sosiale relasjoner” bli viktig.  

Det antas at implisitt og/eller eksplisitt kunnskap om dette domenet er noe de fleste 

venezuelanerne, både fra første og andre feltarbeid, har felles, samt at de utenlandske ansatte 

ikke deler en slik kunnskap/domene: Det vil si at de har ulik erfaringsbasert livsverden.  

For å forsøke å se på mulige forskjeller i en erfaringsbasert livsverden skal vi begynne 

med en kontekstuell presentasjon av situasjonen utenfor raffineriet. Presentasjonen vil spesielt 

vektlegge faktorer i det venezuelanske samfunn som kan ha påvirket informantenes oppfattelse 

av domenet; ”normer knyttet til hva garanterer/hvordan skapes tillit i sosiale relasjoner.” 

 

Kontekstuell fremstilling av Venezuela i tall og regional etnografi 

Venezuela ligger nord i Sør-Amerika og grenser til Colombia i vest, Guyana og Brazil i øst og 

har en lang karibisk kystlinje i nord.84 Øygruppene Trinidad og Tobago, samt De Nederlandske 

Antiller, befinner seg utenfor Venezuelas kyst. Grensen med Brazil ligger i en relativt 

ubebodd85 del av landet som er preget av regnskog og høylandsstepper (Amazonas og Guyana 

Highlands). Grensen mot Colombia strekker seg fra den karibiske kysten, gjennom 

Andesfjellene og videre ut i et stort sletteområde; Los Llanos. Som denne beskrivelsen har 

indikert er Venezuela et land fylt med naturlige kontraster; karibisk kyst, jungel, fjellpartier 

med snødekte topper, små ørken lignende områder, samt flate og varme innlandsletter.  

 Ikke bare naturen er kontrastfylt. Venezuela, etterfulgt av Brazil, er det landet i verden 

med høyest miks av hudfarger; det vil si etterkommere av foreldre fra ulike etniske grupper. 

Som andre land i regionen består befolkningen av etterkommere fra innfødte indianere; både 

                                                 
84 Se kart på bilde 2 side 32. 
85 Flere tradisjonelle stammesamfunn lever i disse områdene. Se blant annet Sørhaug (2004) 
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fjell- og amazonasindianere, spanske erobrere, afrikanske slaver, samt kinesere og indere som 

kom som arbeidsimmigranter etter tiden med slavehandel. I motsetning til en del andre stater 

så oppfordret venezuelanske myndigheter til miks av de etniske gruppene.86 Dette har pågått 

siden 1800 tallet og var en strategi for å få den venezuelanske ”rasen” så hvit som mulig.87  

Det var altså om å gjøre å få mest mulig ”melk” i ”kaffen”, som Wright kaller fenomenet 

i boken ”Cafe con Leche” (1991). Resultatet er at over 80 prosent av befolkningen, som nå teller 

opp mot 27 millioner, er en miks av ulike etniske opphav. Det hersker også en nasjonal ideologi 

om ”rasedemokrati.” Det vil si at hudfarge ikke har betydning. Wrights studie tilsier imidlertid 

at det motsatte fortsatt er tilfelle; at det fortsatt er ”hvite” idealer som råder og at det såkalte 

rasedemokratiet er en illusjon. Slaveetterkommere, indianere, mulatter og ”mestizer”88 kan 

klatre sosialt, men det er vanskeligere for dem jo mørkere de er i huden,89 samt den eneste 

måten er å ikle seg ”de hvites symboler.” Dette er også svært synlig i det venezuelanske 

bybildet. I rike strøk bor det flest hvite og lyse mulatter og i TV-serier, business og politikk ser 

man en overrepresentasjon av lys hud.90 I de fattigere bydelene er det overrepresentasjon av 

mørk hud. Etterkommere av indianere er trolig de som har blitt mest marginalisert. 

 Demografisk finner man flest slaveetterkommere langs den karibiske kysten, mens det 

er flest ”fjellindianere” og deres ”mestizer” i Andesfjellene. Befolkningen i Los Llanos er i 

hovedsak hvite og mulatter. Los Llanos er et typisk ”cowboy” land med store rancher. Inn i 

landet er det en del store industriområder med mange etterkommere av indiere og deres 

”blandingsformer.” Ved Amasonas finnes mange amazonasindianere og deres ”mestizer.” I de 

store byene vil alle varianter være representert, dog ofte med overrepresentasjon av 

”blandingsformer.” Det er i tillegg en stor del utenlandske personer som lever i Venezuela; 

                                                 
86 Jeg vet at ordet ”rase” er omstridt innen antropologien. White (1991) bruker konsekvent ordet ”race” og ”race 
democracy” i den boken denne informasjonen er hentet fra. Jeg velger å bruke ”etnisk opprinnelse,” selv om det i 
mange av tilfellene er mer snakk om ulik hudfarge og andre fysiske særtrekk, og ikke en etnisk gruppe i sosial 
forstand. Ofte er de fjerde, femte, sjette, etcetera, generasjons innvandrere som deler sine kulturelle særtrekk med 
andre venezuelanere. Forskjellen ligger da mest i deres fysiske utseende. Andre grupper, som deler av den kinesiske 
befolkningen og de ulike indianeretterkommerne, har i større grad opprettholdt holdt sine etniske særtrekk. 
87 Dette er motsatt av Sør Statene i USA og land som Argentina hvor politikken var å holde de etniske gruppene 
avskilt. I disse landene er det derfor en større andel av befolkningen som fortsatt er ”renraset” (Wright 1991) 
88 Mulatt: blanding av afrikansk og europeisk etterkommer, Mestizo: blanding av indianer og europeer. 
89 Hår er også av betydning: Langt svart hår (indianer) eller småkrøllete hår (slaveetterkommer) signaliserer ”kaffe”. 
90 På bilde 11 side 63 fra Metroen i Caracas kan illustrere dette. Reklameplakaten for bleier har en hvit modell, mens 
alle de som sitter inne i vognen er fargede i ulike nyanser og hvithetsgrader. 
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arabere, kinesere, italienere, tyskere,91 samt en del peruanere og colombianere. Flere av disse 

kom til landet etter andre verdenskrig i forbindelse med den store oljeboomen på 1950-70 tallet.  

Etter oljeboomen vokste det fram mange av de karakteristikkene som i dag preger 

Venezuela og andre land i regionen. Store millionbyer som glimrer med rikdom,92 men som 

også er omringet med endeløs slum. En liten rik del av befolkningen nyter et liv i luksus godt 

sikret fra, men også godt synlig for, flertallet som lever i en håpløs livssituasjon preget av sult, 

usikkerhet og kriminalitet. Beskrivelsen i innledningshistorien skulle indikere noe av dette.  

I 1970 var innbyggertallet i Venezuela på sju millioner. På 35 år har dette vokst til 26,5 

millioner. I tillegg til stor immigrasjon, spesielt fra Colombia og Peru, skyldes veksten store 

barnekull blant de fattigste. Gjennomsnittsalderen er nå på 23 år, mot 46 år i Norge.93  

 Som indikert tidligere i kapittelet vil det bli essensielt for analysen å forsøke å forstå 

ulikheter i informantenes erfaringsbaserte livsverden siden slike livsverdener utgjør viktige deler 

av informantenes, sett som aktører, handlingsrom. Det er derfor fornuftig å forsøke å få en idé 

om aspekter ved den historiske kontekst som informantene har referanser til; kunnskap om 

hendelser som kan ha vært med å forme den venezuelanske virkelighet slik den eksisterer i dag.  

Det vil være nyttig for dette studiet å konsentrere en slik historisk presentasjon rundt 

elementer som kan ha vært med å forme den konteksten gjennomsyret av kriminalitet, mistillit 

og usikkerhet som senere vil bli beskrevet med studiets empiriske eksempler og analyse.  

 

Venezuelas økonomisk politisk historie; ”Den magiske staten” 

All historiefortelling vil være basert på beskrivelse av et utvalg av hendelser, samt et utvalg blant 

mulige beskrivelser av hendelsene og deres årsakssammenhenger. Historie sett som persepsjon er 

i tråd med tidligere presentasjon av fenomenologi og individuelle erfaringsbaserte livsverdener. 

En konsekvens av et slikt syn er at historiefortelling alltid må forstås ut i fra fortellers posisjon, 

historiens videre sosiale kontekst og mulige interesser knyttet til valgt versjon av historien. 

                                                 
91 I fjellene litt utenfor Caracas er det ene egen liten by av tyske etterkommere. De kom på slutten av 1800 tallet og 
lagde sitt eget lille samfunn avskjermet fra resten. Hele byen er preget av tysk arkitektur og kun hvite beboere.  
92 I Caracas: Latin Amerikas største kjøpesenter, flotte byggverk, luksuriøse boligstrøk, golfbane og privat flyplass.  
93 www.ssb.no for det norske tallet, for det venezuelanske tallet refereres folketellingen 2001 på www.gov.ve  
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Grunnen er at det kan ligge skjult maktbruk i all historisk rekonstruksjon. En slik makt94 er 

knyttet til at noen har mulighet til, gitt en posisjon som muliggjør dette, å huske og å glemme 

selektive utvalg av hendelser og dermed aktivt ”silencing the past” (Trouillot 1995).  

For å beskrive Venezuelas økonomiske og politiske historie har valget falt på en bok 

som er skrevet av den venezuelanske95 antropologen Fernando Coronil (1997). Valget 

begrunnes med at hans versjon er den som best sammenfaller med empiri og antropologiske 

analyse som senere vil bli presentert: At lav tillit til statlige institusjoners evne til å ivareta 

venezuelanernes rettsikkerhet påvirker hvilke forventninger de har til tillit i sosiale relasjoner.  

Coronil hevder selv han representerer et alternativ til rådende historiske forklaringer på 

Venezuelas kraftige vekst og senere fall (1997:3).96 Herved følger en kort framstilling av viktige 

hendelser i Venezuelas økonomiske og politiske historie som er ment som bakgrunn for å forstå 

opphavet til dagens sosiopolitiske situasjon. Spesielt vil fokuset i fremstillingen være mulige 

årsaker til en stor tilstedeværelse av mistillit, kriminalitet og usikkerhet, samt andre fenomener 

som kan ha ført til splittelsen av befolkningen som skal diskuteres i tredje kapittel. 

Coronils hovedargument reflekteres godt i bokens tittel; ”The Magical State”. Han 

mener at politisk liv i Venezuela fram til 1997 kan eksemplifiseres med magi: Rett og slett at 

representanter fra den venezuelanske stat har oppført seg som tryllekunstnere.97 Med en enorm 

oljerikdom som base har politikere gjennom flere tiår greid å skape en kollektivt opplevd 

illusjon om utvikling som i realiteten har skjult de faktiske forhold i landet.  

Hele den venezuelanske staten er bygd opp rundt olje. Ved århundreskiftet var staten 

skjør og hadde stadig problemer med lokale småkonger.98 Først da olje ble funnet i begynnelsen 

av 1900-tallet, ble staten styrket via sin posisjon som mellomledd mellom nasjonen og 

utenlandske oljeselskaper. Den nye oljerikdommen gjorde staten økonomisk og politisk i stand 

til å operere som agent. Staten utvidet senere sine virkeområder til også å regulere annen 

                                                 
94 Dette er nært knyttet til det som i kapittel 3 blir omtalt som evne til å utøve ”symbolsk makt” (Bourdieu 1991). 
95 Utdannet i USA 
96 En mindre kritisk framstilling som i hovedsak er basert på at nasjonens moderne epoke ble født med Gómez sin 
død i 1935. Dette frigjorde Venezuela fra diktatorens personaliserte styre og muliggjorde en demokratisk prosess 
som bare var avbrutt av Pérez Jiménes diktatur fra 1948 til 58. Etter 1958 har dette ledet til et demokratisk system 
som er det lengstlevende i Sør Amerika og som har vært et eksempel til etterfølgelse for andre land i regionen. 
97 I betydning at det ser ut som de får ting til å hende ”ut av ingenting”, mens de egentlig skjuler årsaken.  
98 ”Caudillos”. De hadde ofte egne hærer og var sentrert rundt store ”haciendaer” (store gårder med mye land). 

 46



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

industri, fiske, jordbruk og utdanning. Men selve grunnlaget for dens oppbygging var 

reguleringen av oljeutvinning. Gjennom diktatoren General Juan Vincent Gómez’ regime fra 1908-

35 greide staten å få kontroll over det politiske voldsapparatet (militært territorium), samt 

nasjonens (olje)rikdom. Og det er her Coronil mener magien startet. 

Med brask og bram i storstilt barokkstil blendet statens forvaltere det venezuelanske 

folk ved overdådig bruk av makt99 istedenfor å presentere resonnementer. Med en slik retorikk fikk 

forvalterne det til å se ut som om de fikk ting til å skje ut av ingenting; altså magi.100 Dette 

målbant venezuelanerne,101 mens det egentlig var oljen som gjorde alt det som skjedde mulig.  
 
By manufacturing dazzling development projects that engender collective fantasies of progress, it 
casts it spell over audience and performers alike. As a “magnanimous sorcerer”, the state sizes its 
subjects by inducing a condition or state of being receptive to its illusions – a magical state 
(Coronil 1997: 5) 

 

Poenget til Coronil er at en konsekvens av statens ”magispill,” var at oljepengene forsterket 

noen økonomiske konsepter og praksiser som vanligvis assosieres med kolonitiden: At velstand 

ikke ble behandlet som et produkt av produktiv kraft, men mer som en belønning for aktivitet 

som ikke er direkte forbundet med produksjon – inkludert erobring og plyndring (1997: 390).  

Etter Gómez død i 1935 begynte Venezuelas demokratiske periode. Den ble avbrutt av 

en serie med kupp i 1945, 1948 og 1952. Coronil redegjør for omstendighetene rundt kuppene 

og ender med det siste kuppet i 1958 som fjernet Venezuelas siste diktator, General Marcos Pérez 

Jieménez. Et viktig punkt i Coronil sin historiske fremstilling er at statens legitimitet, uansett om 

den var basert på diktaturstyre eller demokrati, var fundert i statens spesielle rolle som agent 

for folkets kollektive eierskap av nasjonens (olje)rikdom. Forvalterrollen skulle ivaretas gjennom 

store utviklingsprosjekt og det var en slik ”myte om utvikling” som ble kommunisert til folket. 

                                                 
99 Et eksempel på slik overdådighet er et hotell i Choroni som nå ligger i ruiner. Det er et enormt bygg på fem 
etasjer, med marmorgulv og svømmebasseng langt opp i en fjellskråning. For å komme dit var det planlagt taubane. 
Etter Gomez død i 1935 stoppet byggingen opp. Hotellet er i dag et dampende spøkelseshus overgrodd av jungel. 
100 ”What is forgotten screens what is remembered. The persuasiveness of a historical account, like that of magical 
performance, depends on rendering invisible the artifice of its production.” (Coronil 1997: 3) 
101 ”As the heir of the culture of the baroque, the state in Venezuela ‘captivates minds’ through highly rhetorical 
cultural forms which seek the public’s compliance by leaving it (…) boquiabierto (dumbfounded; litterally, open-
mouthed)” (Coronil 1997: 4-5) 
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  Coronil hevder at prosjektene som ble etablert under ”myten om utvikling” endte i 

realiteten opp med industri som fungerte som ”feller” for å fange oljerente102 istedenfor selv 

aktivt å produsere verdi. En slik praksis økte og eksploderte under oljeboomen i 1973; på kort 

tid ble oljeprisen på verdensbasis firedoblet. Venezuelas fremtidsutsikter så ut til å gro til 

himmels: Landet var blitt et ”El Dorado”103 som tiltrakk mange eventyrlystne. Dette resulterte i 

mye investeringer og økonomiske spekulasjoner som ofte var basert på lån i utlandet. Coronil 

mener imidlertid at en slik utvikling i realiteten bare var et spill for galleriet. Det skulle se ut 

som utvikling, mens hovedpoenget egentlig var å sirkulere, for dermed å tappe,104 oljepenger.   

”Myten om utvikling” ble fortsatt dyrket og folk trodde på denne. Det rådet en voldsom 

optimisme. Men bak i kullissene, under dekket: ”myten om utvikling,” foregikk det helt andre 

prosesser. Coronil viser hvordan politikk og økonomiske allianser var sauset sammen og førte 

til at korrupsjon og spekulative investeringer florerte i stor stil. Han skriver at Venezuela ikke 

vokste seg rike, men fete. Disse prosessene kom endelig opp i dagen i forbindelse med drapet på 

en anerkjent advokat, July Ramón Carmona, 28. juli 1978. Denne hendelsen er nøye beskrevet 

av Coronil (1997: 321-353) og inneholder alt en førsteklasses såpeopera bør inneholde; intriger 

og allianser, stolthet, elskerinner, mafia, drap, bestikkelser, utpressing - og masse penger.  

Opptrinnet begynte med en krangling mellom en italiensk forretningsmann og hans 

sjåfør over den sistnevntes lønn. Sjåføren ble sur og klaget til noen venner som hadde mektige 

kontakter. Så begynte en eskalering av konflikten som raskt utviklet seg langt ut over lønninger. 

Det endte med drap av advokaten utført av dresskledde menn på åpen gate i klassisk mafia stil.  

Politiets tekniske avdeling105 (PTJ) brukte media aktivt for å overbevise folk om at de var 

på sporet til å finne morderne. Etter hvert viste det seg at PTJ selv ble anklaget, og til og med 

                                                 
102 Oljerente er den delen av verdien i produksjonen som tilfaller eieren av jorden der oljen produseres. De 
oljeselskapene som etablerte seg i Venezuela var utenlandske selskap, først og fremst nordamerikanske.    
103 ”El Dorado” betyr ”den forgyllede”. Etter den andre verdenskrig når Europa lå i ruiner og hadde en tung 
økonomisk periode opplevde Venezuela en stor (olje-)økonomisk oppsving på grunn av den økte etterkrigshandelen 
i Verden. Fra 1944 til 1950 ble den lokale oljeproduksjonen doblet. Europeere bosatte i Venezuela spredde rykter i 
Europa om at ”money could be found rolling in the streets of Venezuela” (Coronil 1997: 329) 
104 Ved at man ved hvert ledd får mulighet til å kreve kommisjon for det de gjør. En av studentene påsto at 
Venezuela hadde verdens største byråkrati når man regnet antall ansatte i byråkrati delt på landets totale befolkning.  
105 Policia Technica Juridical (PTJ) 
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landets president (Pérez), for å være involvert i mordet.106 Gjennom mordet på Carmona og 

dets etterspill oppdaget venezuelanerne hvor råttent samfunnet var blitt: 
 

When the complicity of the PTJ in the murder seemed evident, one of the judges in charge of this 
case declared that the murder of Carmona had also been the murder of the PTJ as an institution 
(Resúmen, 17 December 1978). But a deeper loss was involved. The Carmona case became a 
crucible for the social definition of political categories. Occurring in the midst of a heated electoral 
campaign, it served to focus public debate on the nature of Venezuelan society. Discussion 
centered on the quality of political life and the character of the people. The case was presented as a 
mirror of Venezuela. (Coronil 1997: 351-2) 
 

“Myten om utvikling” og drømmen om en rik fremtid for alle venezuelanere begynte for alvor å 

slå sprekker. Desperasjon spredde seg. Utover på 1970-tallet begynte kriminaliteten å stige.  
 

The progressive blurring of normal boundaries was evident throughout Venezuelan society. This 
change was so pervasive that it seemed not only irreversible but also natural. They who 
denounced the ‘erosion of public morality’ recognized that illegal behavior had established its own 
legitimacy (…) ‘In Venezuela, public officials steal simply because they have no reason 
not to steal’ (El National, 28 September 1978). ‘Stealing’ in this context was a 
euphemism that named only the tip of the iceberg of illegality. (…) By 1978 there was a 
growing sense that the oil boom had only apparently expanded social powers by increasing the 
capacity to consume, that in reality it had reduces social control by undermining social nexuses, 
replacing sociality with criminality (Coronil 1997: 324; 353, egen uthevning) 

 

I den neste politiske valgkampanjen etter drapet på Carmona ble det viktigste slagordet “Hvor 

er pengene?” Det hadde gått opp for offentligheten at nasjonens oljedollar var sølt bort. Store 

skandaleoppslag kom og gikk i media, men tilsynelatende uten konsekvenser for de involverte: 
 

Even when their guilt was exposed in a scandal, the powerful seldom ended up in jail. They 
remained rich and powerful and become more admired for managing to preserve their position in 
the face of attack. A journalist commenting on the Carmona case expressed a common view. ‘In 
Venezuela only people who are fools (pendejos), or broke, go to jail. Clever people (vivos) never 
do’ (…) This immunity of the powerful cannot be explained without understanding the role that 
oil rents have played in establishing a particular pattern of solidarity within the dominant class. 
(Coronil 1997: 358) 

 

Coronils analyse tar utgangspunkt i den offentlige debatten rundt et spesifikt mord. Aktørene 

som er involvert hadde alle versjoner som kan være sanne. PTJ påstår drapet var et hevndrap 

fra Carmonas kone siden Carmona hadde en elskerinne, mens andre beskyldninger går ut på at 
                                                 
106 Og grunnen til dette var at kjernen av den eskalerte konflikten gikk ut på å få tak i et dokument på avveie som 
knyttet flere i den politiske ledelsen til ulovlige involvering (korrupsjon og innsidehandel) i forretningsforetak.  
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det var politisk motivert på grunn av et behov for å skjule korrupsjon. Saken er fortsatt uløst. 

Coronils intensjon var ikke å etablere sannhet om hva som skjedde, men å utføre en analyse 

rundt de sosiale betingelsene som gjorde mordet mulig, den form mordet fikk, samt hvordan 

omstendighetene rundt mordet ble presentert sosialt. Analysen forsøkte å forstå mordet ut fra et 

system av sosiale relasjoner. Det som fikk systemet av sosiale relasjoner opp i offentligheten var 

mediedekningen av etterforskningen og de ulike fraksjoners beskyldninger og forsvarstaler.  

Et slikt system av sosiale (uformelle) relasjoner hadde fram til da vært en skjult realitet. 

Nå ble det en offentlig delt realitet som alle, gjennom spektakulære oppslag, fikk del i.  
 

A scandal transformed a case into a spectacle. The spectacle delivered not the binding 
consequences of legal decisions but the show, the illusion of consequences.  

But of course there were consequences. Existing power relations were not transformed 
but were constantly reproduced and realigned. These changes were often presented as 
fundamental transformations, and yet their real significance remained hidden. Political life 
was lived from moment to moment. Exceptions to the rule were the rule. The exercise of 
power, based on this fluid manner of constructing social reality, made the contingent 
structural. (Coronil 1997: 359, min uthevning) 

 

Den historiske fremstillingen som Coronil representerer, vil være viktig kontekst for å forstå 

analysen og empirisk materiale som senere blir presentert. Tema i studiet er nettopp hvordan en 

slik kontekst preget av mistillit til statlige institusjoners evne til å ivareta folkets rettsikkerhet, 

en kroppsliggjort erfaring om at betydningsfulle personer slipper unna med kriminalitet, og 

med en påfølgende desperasjon, smuldring av ”moral”, økt kriminalitet, samt utvidet bruk av 

alliansebygging, kan påvirke forventninger en person har til tillit i sosiale relasjoner.  

 

Den voksende utenlandsgjelda og spennet mellom fattig og rik 

Det som gjør Coronils fremstiling annerledes enn ”den rådende fremstilling” er at han slår hull 

på myten om at Venezuela var et eksemplarisk fungerende demokrati fra 1958; et land som etter 

1958 var på full fart til å utvikle seg til en moderne velfungerende stat. Denne myten gjorde at 

Venezuela ble relativt fraværende i latinamerikanske studier som ofte fokusert på nasjoner med 

mer dramatiske historier; økonomisk karusell, kupp og harde diktatorstyrer. Venezuela ble 

behandlet som et vellykket unntak. Men i realiteten ble Venezuela dratt inn i de samme dystre 

økonomiske og sosiale situasjonen som har vært vanlig for de fleste latinamerikanske land.  
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Konsumspiralen tok helt av da Carlos Andréz Pérez i 1974 ble valgt for sin første 

periode som president. Industriell aktivitet, fortsatt under ”myten om utvikling,” ble ikke bare 

finansiert med landets egne oljepenger, men også via store lån i utenlandske banker.  

Og det var under Andréz Pérez, på toppen av oljeboomen, at utenlandsgjelden virkelig 

begynte å vokse. Den fortsatte å vokse ut over 1980tallet. Under Andréz Pérez’ første periode 

(1974-79) og sin etterkommer Luis Herrera Campins (1979-84) økte utenlandsgjelden fra ni 

milliarder $ til 24 milliarder $. Da Jaime Lusinchi var ferdig med neste presidentperiode (1984-

89) hadde utenlandsgjelden vokst til svimlende 43 milliarder $ (Coronil 1997:370-1).  

Under påskudd av å aktivere økonomien devaluerte Herrera i 1983 den lokale valutaen; 

”Den sorte fredagen”. Over natten gikk prisen på dollar fra ca 100 Bs til 500 Bs. Det ble samtidig 

bestemt at import107 av ”essensielle varer” skulle subsidieres. Slike subsidier hindret at det 

lokale markedet og industrien ble stimulert som en følge av devaluering. En konsekvens 

devalueringen fikk for noen av mine informanter blir skissert på side 71. En dramatisk 

konsekvens for hele landets økonomi var at mange investorer nå for alvor mistet troen på det 

lokale markedet. Venezuela opplevde starten på en skjebnesvanger kapitalflukt.108 Flukten av 

kapital siden 1974 har blitt estimert til rundt 60-90 billioner $ (Coronil 1997: 382) 

Det var under slike dystre økonomiske forutsetninger Carlos Andréz Pérez i 1989 på 

nytt stilte til valg. Men istedenfor å forberede velgerne på realiteten i landet og annonsere 

tøffere tider, fortsatte han å tilby ”paradis”; han solgte inn mer ”myte om utvikling.” Og vant.  

Hans ”kur” for landet innebar en storstilt omstilling til det globale markedet. Men 

verken folket eller det lokale markedet var forberedt på en slik omveltning. I en slik kontekst av 

omstilling til globalt marked forsøkte Pérez å øke bensinprisen fra å være verdens billigste til å 

komme på nivå med verdensmarkedet. Dette resulterte i uventede store protester fra folket: 
 

                                                 
107 En vanlig konsekvens av en boom i ensidig eksportindustri er en overdreven økning av verdi på lokal valuta. Og 
høy lokal valuta fremmer import av ferdiglagde matvarer. Helt siden Venezuela ble en viktig leverandør av olje har 
svært mange varer blitt importert (Norheim 2002). Dermed utkonkurreres lokal industri og sektorer rettet mot 
hjemme marked blir undergravet. Coronil omtaler fenomenet som ”Duch-desease” eller ”olje-syndromet” (1997: 7) 
108 Det er blant annet via slike hendelser Coronil mener planene om Venezuelas utvikling kollapser. Skal Venezuela 
utvikles til noe annet – og mer - enn en tredjelands eksportør av olje som bare tjener på oljerente, må landets intern 
industri og lokal entreprenørvirksomhet stimuleres og sikres. Investorers tillit til et internt marked må etableres. 
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Yet, in Venezuela’s petrodemocracy, this measure shattered the bond that united the body politics 
as the collective owner of the nation’s natural body; by violating what people considered their 
birthright, it ruptured a moral bond of protection between state and people (Coronil 1997: 374). 

 

27. februar 1989 doblet de privateide bussene og annen kollektiv transport sine tariffer med 

begrunnelse i regjeringens økte satser på bensin. Studenter og arbeidere som var avhengig av 

denne typen transport gikk spontant ut i protest mot det de så på som rå urettferdighet både av 

sin regjering og næringslivet. For å forstå styrken på reaksjonene mener Coronil man må huske 

på at billig bensin var den eneste goden flertallet i Venezuela hadde igjen for ”myten om 

utvikling.” Alle visste at landet var en rik oljestat, men da befolkningen ikke en gang fikk 

nyttegjøre seg av billig bensin, oppstod det et moralsk brudd mellom folket og regjering. 

Regjeringens legitimitet som forvalter av den felles oljeformuen gikk tapt. Størsteparten av det 

venezuelanske folket følte at nå hadde de ingen ting igjen. I over et tiår (fra drapet på Carmona 

1978) var de blitt nøye informert i skandaleoppslag om hvordan de politisk valgte lederne og 

andre næringslivsfolk hadde tappet landet for oljepenger.  

De spontane demonstrasjonene eskalerte raskt til plyndring av butikker. I løpet av to 

dager deltok flere hundre tusen personer i hovedstaden og andre store byer i denne aktiviteten. 

Det var kaoslignende tilstander. Bare i Caracas ble over tusen butikker tømt og satt i brann.  

Regjeringens medlemmer var sjokkerte. Etter tretti rolige år med stabilitet grunnet 

oljeinntekter og partienes kontroll over folket basert på en ”myte om utvikling” opplevde de til 

da største demonstrasjonene og opptøyene målt i latinamerikas historie. Regjeringen svarte 

med å erklære unntakstilstand. Tusenvis av soldater ble sendt ut for å skyte mot demonstranter 

i arbeiderstrøk og fattigområder. Mange sivile ble arrestert, såret og svært mange ble drept.  

Regjeringen motarbeidet senere menneskerettighetsorganisasjoner som ville undersøke 

hendelsen, og regjeringen forsøkte heller ikke selv å finne ansvarlige for den ekstreme volden. 

De offisielle tallene på døde har dermed forblitt 277 selv om en organisasjon,109 etablert for å 

forsvare ofrene fra denne massakren, hevder å ha identifisert 400 drap.110 Det mest sjokkerende 

oppslaget i den henseende var da det ble oppdaget en massegrav i Caracas’ offentlige 

                                                 
109 COFAVIC: ”Committee of relatives of the Innocent Victims” (Coronil 1997: 377), og se www.cofavic.org.ve  
110 Og andre grupper opererer med opp mot 4000 døde. For eksempel i dokumentar filmen: "Bolivarian Venezuela: 
People and struggle of the Fourth World War". Produsert i 2004 av Calle y Media: www.calleymedia.org  
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kirkegård. Der ble det funnet 68 mennesker gravlagt i plastikkposer. Dette ga næring til ryktene 

blant landets fattige om at regjeringen hadde drept langt flere enn de var villige til å vedgå. 

Regjeringen vanskeliggjorde imidlertid undersøkelser av kroppene i massegraven og forandret 

ikke sin offisielle versjon.111 Isteden gikk Pérez ut i media og påsto at organisasjonen løy: ”This 

is a lie. If this list exists, the identifications are invented” (Coronil 1997: 378). 
 

These events marked a crisis of populist project that had defined the relationship between state 
and pueblo [folket] since 1936. With the shift to free-marked policies and the dismantling of 
populist developmentalism, dominant discourse began to present the people not so much as the 
virtuous foundation of democracy, but as an unruly and parasitical mass to bee disciplined by the 
state and made productive by the marked. From the perspective of the popular sectors, on the 
other hand, the elite were increasingly defined as a corrupt ‘cogollo’ [metafor for eliten] that had 
privatized the state, looted the nations oil wealth, and abused the people (Coronil 1997:378). 

 

Bildet av en splittet nasjon og skepsis til statens institusjoner vokser frem. En rik, privilegert og 

velutdannet del ser på resten av folket som en parasittisk masse som må disiplineres og gjøres 

produktive for markedskreftene. Den andre delen føler seg ført bak lyset av sine valgte ledere. 

De var blitt lovet utvikling, men isteden har landets oljerikdom forsvunnet. De står igjen uten 

utdannelse, lave lønninger og et korrupt system som ikke ivaretar deres rettigheter. 

 Spesielt etter opptøyene i 1989 var det klart at Venezuela var alt annet enn et stabilt 

demokrati på stø kurs mot en moderne utviklet stat. Og urolighetene stoppet ikke med dette.  

4. februar 1992 utførte en stor fraksjon av militærets offiserer, ledet av Løytnant Coronel 

Hugo Chávez, et kupp mot Pérez’ administrasjon. Påskuddet var at regjeringen utnyttet 

nasjonens rikdom, at dens liberale markedspolitikk undergravde statens finansielle suverenitet, 

noe som førte til at de nektet å forsvare landets grenser, at de økte gapet mellom de fattige og de 

rike, samt at de brukte militæret for å undertrykke alle sosiale protester (Coronil 1997: 379). 

Kuppet mislyktes og Chavez ble satt i fengsel. Men siden han selv kom fra fattige kår112 

og var relativt sett mørkere i huden enn de andre militære offiserene,113 ble Chavez sett på som 
                                                 
111 President Pérez hevdet at kroppene i massegraven tilhørte myrdede (vanlig kriminalitet) personer som ikke var 
blitt hentet av sine familier fra likhuset der alle døde personer blir fraktet. I etterkant har COFAVIC greid å vise at 
kroppene fra massegraven i hemmelighet ble brent, samt at tre kropper som man har greid å identifisere med hjelp 
fra internasjonale eksperter aldri hadde vært registrert i den offisielle listen til regjeringen (Coronil 1997: 378) 
112 Militærets offiserskole var en av få karrieremuligheter for fattige personer. Hvert år var det tøffe opptaksprøver. 
Kom man inn fikk man gratis utdannelse og en sikker karriere. Den rike eliten hadde sikret seg militærets lojalitet 
ved å involvere dem i det økonomiske systemet på en - for offiserene - fordelaktig måte (Coronil 1997: 379). 
113 Henviser til tidligere utgreining om det såkalte rasedemokratiet og ”cafe con leche”-prinsipper (Wright 1991) 
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en mann av folket. Han oppnådde status som de fattiges helt. Ti måneder senere, 27. november 

1992, kom enda et mislykket kuppforsøk ledet av en gruppe høyere offiserer.114 Dette ble et 

svært voldelig kuppforsøk siden de bombet presidentpalasset med deler av flystyrken.  

Begge kuppforsøkene mislyktes fordi flertallet av offiserene fortsatte å være lojale mot 

presidenten. Kuppforsøkene viste imidlertid klart at landet hadde store institusjonelle 

problemer siden militæret på nytt forøkte å undergrave regimet. Som den tidligere turbulente 

perioden på 1940 og 50-tallet hadde kuppledere, med bred støtte i deler av folket, hevdet at de 

forsvarte demokratiet ved å sette til side formelle prosedyrer. Og i mai 1993, seks måneder etter 

det siste mislykkede kuppforsøket, måtte Pérez likevel gå av på grunn av korrupsjonsanklager. 

 De økonomiske problemene fortsatte. I 1994 ble det nasjonal bankkrise, noe som førte til 

middelklassens definitive kollaps. Dette blir beskrevet på side71. I løpet av de siste 25 årene 

hadde gjennomsnittlige delen av husholdets inntekter som ble brukt på mat, økt fra 28 til 72 

prosent.115 I 1996 hadde Venezuela den høyeste inflasjonen i Latin Amerika med 70 prosent. Da 

middelklassen kollapset ble forholdene selvsagt enda mer prekære for de som allerede var 

fattige. I 1996 levde rundt 70 prosent av Venezuelas befolkning i fattigdom og 30 prosent i 

kritisk fattigdom (Coronil 1997:383). 
 

Thus, instead of dissolving the myth of progress, the demythification of national progress has led 
to the mythification of individual progress. If the pursuit of progress had previously been 
presented as the common goal of united collectivity, blurring its internal divisions, it now 
appears as an individual aim, intensifying the nation’s growing polarization. In Venezuela, this 
division has split the nation into two (Coronil 1997: 385). 

 

Coronils gjengivelse stopper her. I 1994 slapp Chavez ut av fengsel og startet prosessen mot å 

bli valgt til landets nye president. Dette greide han i desember 1998. I kapittel 3 blir den nyere 

historien presentert basert på feltarbeid tilknyttet dette studiet. Den vil starte med å ta 

utgangspunkt i Coronil sitt utsagn: ”In Venezuela, this division has split the nation into two.” 

 

                                                 
114 Chavez satt på denne tiden i fengsel for det første kuppforsøket 10 måneder tidligere. 
115 Hvor stor del av husholdets inntekter som brukes på mat er en indeks på fattigdom.  
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Venezuelansk business miljø; en kamp for å overleve 

Det kan virke ulogisk å starte en kontekstuell presentasjon for å forstå situasjonen i et raffineri, 

en del av Venezuelas business miljø; de heldige i oljesektoren, med å henvise til usikkerhet og 

urettferdighet blant de som ikke er en del av den rikere klassen. Det som oppgaven skal forsøke 

å få fram, er at den usikkerhet som beskrives, og spesielt de konsekvenser det får for 

forventinger til tillit i sosiale relasjoner, også forplanter seg inn på raffineriet.116  

          Coronil (1997) var opptatt av at han representerte en alternativ versjon av venezuelansk 

historie. Det han mener med dette er at innenfor det etablerte businessmiljø snakker man ikke 

om slike, ut fra et vestlig mekanisk-rasjonelt webersk ideal, ”uetiske” business metoder. Dette 

er noe alle vet, men ingen snakker om. En person som imidlertid åpent har skrevet om behovet 

for å kultivere kontakter i venezuelansk businessmiljø er Margalit Berlin (1996).117 Hun har gjort 

et studie i et amerikansk multinasjonalt selskap. Hun er mer ”diplomatisk” i sin fremføring enn 

Coronil, men skriver blant annet: “The Venezuelan business environment, however, is characterized 

by the importance given to family ties. Thus, as managers develop their careers within the firm, they 

develop new ties and cultivate old ones. These affiliations can contribute significantly to managers’ 

financial success” (1996: 844, uthevning i originalen). Strenge regler i multinasjonale selskaper for 

å sikre valg av de til enhver tid best kvalifiserte kandidatene (weberske prinsipper) kom i strid 

med viktig tradisjonell lokal businesspraksis og strategi for karriere basert på kultivering av 

kontakter. Den kunnskap de venezuelanske ansatte opparbeidet i det multinasjonale selskapet, 

ble ikke verdsatt i et venezuelansk business miljø. Det kom fort til et punkt hvor de 

venezuelanske ansatte valgte å forlate selskapet. Grunnen til dette var at mange opplevde en 

konflikt mellom ønsker om prestisjen som det å jobbe i store multinasjonale selskaper gav og 

det de opplevde som hindringer i å kultivere bånd som de så som en nødvendighet for å 

overleve i det tøffe venezuelanske business miljøet: ”There is a conflict between the influences from 

business environment and the corporate culture which is almost impossible to solve. The first drives the 

battle for survival and the second for prestige” (Berlin 1996: 852). Kampen for overlevelse i 

businessmiljøet blir forståelig ut i fra beskrivelsen av situasjonen i Venezuela gitt av Coronil: 

                                                 
116 Flere av de som jobbet på teknikernivå kom fra lavere middelklasse. Teknikerlønningene var ikke så ekstremt 
store og flere av dem hadde familie som delte karakteristikker med de som blir beskrevet av Coronil og i kapittel 3. 
117 Hun er tilknyttet universitetet Simon Bolivar i Caracas, Venezuela. 
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Det er skjulte (uformelle) maktrelasjoner som tilbyr stabilitet og forutsigbarhet. Det er innenfor 

de rette sosiale sirklene man får tilgang på den informasjonen som kan redusere den 

usikkerheten som er knyttet til en juridisk lite nøytral verden. Berlin hevder: 
 

The Venezuelan business environment is characterized by informal lack of clear criteria on 
impartiality and justice. Venezuela is a small country where people know one another and 
managers are often relatives of influential people in government. Consequently, a multiplicity of 
roles is common, and because people are engaged in various roles this implies that, at times, they 
are subject to conflicting demands and loyalties. (…) It is only through personal ties that 
entrepreneurs are able to gain access to financial assistance in the form of larger loans at very low 
interest rates and information on competitors, and frequent changes in public policies to enable 
them to plan and manage credit. (…) the high degree of political centralization forces corporate 
culture to protect itself. Specifically, the precarious juridical system offers no guarantee that 
irresponsible manager and/or client would be held to his financial obligations. (i Berlin 1996: 849 
med referanse til Naím 1989; Berlin 1989: 850; 853) 

 

Spesielt den siste delen av sitatet fremhever koblingen mellom Coronils historiske presentasjon, 

Berlins beskrivelse av venezuelansk businessmiljø og det første forskningsspørsmålet: Mitt 

materiale indikerer en forskjell i forventninger til tillit i sosiale relasjoner hos de venezuelanske og 

europeiske informantene. Hvordan kan en slik forskjell forstås ut fra ulikt oppfattet 

troverdighet hos samfunnets institusjoner, samt dets forvaltere? 

 

Mistenksomhet, svik og en forsiktig framferd blir norm  

En kort oppsummering av Venezuelas økonomiske historie slik den fortelles av Coronil (1997): 

Olje ble funnet i starten av 1900-tallet. På 1940-50 tallet kom den store oljeboomen og Venezuela 

var et av verdens rikeste land. Utover 1970-tallet begynte det å bli problemer og korrupsjon 

kom for dagen. Problemene bygde seg opp til ”Den sorte fredagen” i 1983. Økonomien raknet 

og folk begynte febrilsk å knytte til seg verdier. Korrupsjon og kriminalitet eksploderte. Siden 

da har gapet mellom de som greide å holde på sine privilegier, og fortsatt er temmelig 

velstående, og de som ramlet utfor det økonomiske stupet, bare økt utover 1980-90 tallet.  

 Resultatet av en slik utvikling, og den kontekst utenfor raffineriet som data fra SINCOR 

intervjuene skal analyseres ut fra, er et relativt ”skjørt” samfunn preget av mye usikkerhet og 

desperasjon. Folks gjentatte erfaringer med korrupsjon av ulik art og at mange slipper unna 
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kriminelle handlinger uten å bli straffet for det påvirker rådende oppfatninger om moralsk 

riktige handlinger. Det blir lett og selv ty til ulovligheter siden så mange andre gjør dette. Det 

lønner seg ikke å være lovlydig. Samfunnet er fullt av urettferdighet og kontraster; den mørkere 

delen av befolkningen ser det prangende forbruket til den lysere delen, mens de selv ikke ser en 

utvei av sin egen fattigdom. Det blir i større grad snakk om å gjøre det som er nødvendige for å 

overleve, samt å unngå å selv bli lurt. Misstenksomhet, svik og en forsiktig framferd blir norm.  

En slik kontekst gjør noe med en aktørs oppfattelse av hva som kommer inn under 

kategoriene ”tillit” og ”tiltro”. Empiri vil vise at det fantes situasjoner i raffineriet hvor de 

europeisk ansatte tok tillit i samarbeidsrelasjonen for gitt, utviste tiltro, mens venezuelanerne 

tydeligvis ikke oppfattet situasjonen likedan; for dem kan det se ut som om situasjonen fortsatt 

var med i domenet ”Spillet om tillit.” I fravær av formaliserte strukturer som evner å garantere 

for tillit i sosiale relasjoner, er det et slikt ”spill” som til sist avgjør styrken på bindingene i de 

formaliserte organisasjonsmodellene. Forskjellen ligger i personenes oppfattelse av sitt 

risikobilde som er basert på tidligere erfaringer med lignende situasjoner. Slike erfaringer er 

tema for neste kapittel som med utgangspunkt i empiri fra første feltarbeid blant studentene 

skal forsøke å belyse praktiske dag til dag situasjoner basert på den konteksten Coronil beskrev. 

 

”Så er de utrolig fattig da, og utrolig .. utrolig … urettferdig” 

Selv om empiri i neste kapittel bare vil være hendelser og uttalelser fra første feltarbeid blant 

studentene skal vi som en introduksjon til kapittelet se på en uttalelse fra en norsk ingeniør som 

arbeider for SINCOR. Han ble bedt om å fortelle om forskjellene mellom Venezuela og andre 

steder han har jobbet, etter nå å ha bodd og arbeidet i Venezuela i to år: 
 

Norsk ingeniør: … hmmm, det er utrolig mye jernstenger her da, og våpen. Det er 
førsteinntrykket, nesten alle har jo murt seg inn, jernstenger og vakter og slikt, ja. Murt seg inn, 
det var førsteinntrykket. Middelklassestrøk spesielt. Ellers … musikken og … særlig mye musikk 
her, overalt, og folk er veldig liberale da, på mange måter. Så er de utrolig fattig da, og utrolig .. 
utrolig … urettferdig. Det er helt utrolig hva Venezuela har brukt penger på. Og så er det så 
mange fattige. De er bare litt over 20 millioner innbyggere altså. Utrolig stor forskjell på folk.  
 
Den samme ingeniøren litt lengre ut i intervjuet: Her er det mye automatikk i om du har 
jobbet så og så mange år så .. teller bare år på et vis da, uten at du egentlig har sjekket anlegget. 
Du kan kanskje godt akkurat det anlegget, men du trenger ikke å kunne så mye mer. 
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Bekjentskaper og tjenester karakteriserer hele samfunnet her. Men du skal være forsiktig 
med å kommentere dette direkte så lenge det ikke er personlig. Folk vil ikke si noe negativt om 
noen direkte, men alle vet at det fungerer slik og alle vil ha eksempler om at det fungerer slik. 
Ingenting er så absolutt her.  

 

Uttalelsene til den norske ingeniøren oppsummerer godt den voldelige og usikre konteksten 

man finner i Venezuela: At en følelse av trygghet og tillit er et knapt gode, at Venezuela er et 

land fylt med kontraster og urettferdighet, et land som oser av livsglede,118 og sist, men ikke 

minst at ”ingenting er så absolutt”. Coronil argumenterer i sin historiske presentasjon for at det 

i Venezuela eksisterer en kontekst med en lite absolutt og til tider urettferdig håndheving av 

regelverket, at maktbruk og sanksjoner ikke alltid følger de formaliserte prosedyrene, samt at 

dette er med på å skape et miljø med kriminalitet og usikkerhet. Berlins artikkel vedrørende 

Venezuelas businessmiljø indikerer at den situasjonen som Coronil beskriver, og dets sosiale 

konsekvenser, også preger de som er innenfor etablerte maktsirkler. Skepsisen til meg, fra noen 

av de venezuelanske teknikerne og administrativt ansatte i underordnede posisjoner, kan bli 

mer forståelig ut fra en slik kontekst. Venezuelansk businessmiljø er et hardt miljø der det er 

viktig å forvalte de rette kontaktene. De venezuelanske informantene visste tydeligvis ikke 

alltid hvilken rolle jeg hadde i en slik sammenheng. I neste kapittel skal Coronils presentasjon 

bli sannsynliggjort med historier fra studentene og analyseres ut fra begreper til Anthony 

Giddens (1997). I kapittel 4 vil Giddens teoretiske perspektiv bli utfordret av et mer 

aktørsentrert perspektiv, først og fremst representert ved arbeidene til Tian Sørhaug (1996). 

                                                 
118 Starten av introduksjonshistorien, side 17 ; ”Jo Hugo … (…),” var også ment å indikere en slik kontekst.  
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Kapittel 3: ”Ingenting er så absolutt her” 
Tittelen på kapittelet er fra ingeniørens sitat på forrige side. Dette kapittelet skal handle om hva 

som kan gjemme seg bak et slikt uttrykk. Er det mulig å påvise forskjeller i handlingsrommet til 

de to hovedgruppene av informanter som kan sannsynliggjøre et behov for det som senere skal 

beskrives som et spill om tillit? Forskningsspørsmål en som skal belyses i kapittel 3 lyder:  

 

Mitt materiale indikerer en forskjell i forventninger til tillit i sosiale relasjoner hos de 

venezuelanske og europeiske informantene. Hvordan kan en slik forskjell forstås ut fra 

ulikt oppfattet troverdighet hos samfunnets institusjoner, samt dets forvaltere? 

 

Det ble nevnt at det hersket tre ulike intervjustemninger; ”jobbintervjuet”, ”forsvarsintervjuet” 

og ”en avslappet forskningssamtale”. Selv om de fleste intervjuene til slutt endte opp som den 

siste intervjustemningen, var det mange, og da spesielt blant de som hadde lavere rang som 

teknikere og administrativt ansatte sekretærer, som startet intervjuet med skepsis. Hva kan 

skjule seg bak, eller være årsaken til, en slik skepsis? Et mål med analysen vil være å forstå en 

intersubjektiv rasjonalitet som kan ligge ”mellom linjene” i uttalelsene som kom fram i 

intervjuene av venezuelanske ved SINCOR. Som Nader (1972) påpekte, er en utfordring med 

det å ”studere oppover” å være kreativ i måter å innhente data på som kan sette informanters 

utsagn inn i en større og mer helhetlig kontekst. Dette er forsøkt oppnådd ved å lete etter 

kontekstuell informasjon i miljøet utenfor raffineriet. Kapittelet dreier seg om en slik kontekst.  

Med empirisk materiale blant studenter i Caracas under studiets første feltarbeid skal 

det sannsynliggjøres at de venezuelanske informantene hadde god grunn til å tvile på de 

statlige institusjonenes evne til å ivareta deres rettsikkerhet, noe som fører til et samfunn preget 

av usikkerhet og kriminalitet. Dette var også det Coronil (1997) argumenterer for (se kapittel 2). 

En fundamental antagelse, direkte koblet opp mot et analytisk aktørorientert perspektiv med 

fokus på agency ut fra begrensninger gitt i handlingsrom, er at den strukturelle situasjonen 

preget av usikkerhet, er noe som gjelder de venezuelanske informantene i begge feltarbeidene.  

Mistillit til samfunnets institusjoner og dets forvaltere viser seg på alle nivå; fra mistillit 

til politikere og det politiske systemet, samt informantenes erfaringer med lokalt byråkrati, 
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militære og politi. Mot slutten av kapittelet vil jeg forsøke å sannsynliggjøre at en slik mistillit til 

samfunnets institusjoner gjør noe med personens forventninger til tillit i sosiale relasjoner. Jeg 

starter like godt der Coronil stoppet; på toppen av det politiske landskapet. 

 

”In Venezuela, this division has split the nation into two”  

Overskriften på del kapittelet er siste del av Coronils (1997) sitat på side 54. Han hevder altså at 

venezuelanske folket er splittet i to. Vi skal nå se nærmere på dette fenomenet. “Alle personer er i 

sin egen verden”119 er et venezuelansk uttrykk som ofte blir brukt når to personer diskuterer 

politikk og den ene ”gir opp”. Det betyr noe lignende dette: ”Det er ikke noe vits i å diskutere med 

deg fordi du er totalt i din egen verden.” En faktor som underbygger et fastlåst syn på forandring er 

altså Latin Amerikas politiske og økonomiske historie. Som Coronils (1997) presentasjon har 

vist, har store omveltninger kommet via militærkupp, også i nyere tid.  

Vi kan ikke gå inn på detaljer i den politiske argumentasjonen fra de to polariserte 

grupperingene, eller den sosiopolitiske situasjonen i landet. Det vil være for omfattende å gi en 

noenlunde nøytral redegjørelse innenfor rammene av valgte problemstilling.120 Det som 

                                                 
119 ”Todo el mundo en su mundo” 
120 Hovedskillet går mellom en sosialistisk orientert fraksjon med den sittende presidenten, venstrepopulisten Hugo 
Chavez Friaz, i spissen, og en opposisjon som samler mange ulike mer høyreorienterte liberale partier. Chavez ble 
valgt med stor margin i desember 1998. Han gjennomfører store reformprogrammer i et forsøk på å rette opp en del 
av de sosiale problemene som preger landet. Programmene innebærer økt helse-, skole- og utdanningstilbud for den 
store fattige delen av befolkningen: ”Bolivarskolene” sikrer at alle grunnskoleelever får et varmt måltid om dagen. 
”Plan Robinson” tar sikte på lære 1.8 millioner analfabeter å lese og skrive. ”Plan Sucre” er et program for å gi 
voksenopplæring til de som ikke fikk fullført grunnskolen. Begge programmene foregår via studiesirkler basert på 
videokassetter. Antallet stipender for folk som ønsker å studere på universiteter har økt. Som en del av programmet 
”El Barrio Deentro” (”inne i slummen”) er det opprett helsesentre med over 20 000 (kubanske) leger inne i 
slumområdene. Meningen er at de som lever der og som aldri har hatt råd til å oppsøke private legekontor også skal 
ha mulighet til å oppsøke lege. Disse sentrene har knyttet til seg sosialarbeidere som kartlegger sosiale situasjonen i 
området. For å forstå betydningen av dette er det viktig å vite at disse områdene er ”lovløse” områder med mye 
kriminalitet. Han har igangsatt store jordreformer, samt initiert byggeprosjekter av bolighus for de fattige. For å 
trigge framveksten av en ny middelklasse tilbys mikrolån for etablering av små bedrifter til relativt rav rente. I 
tillegg ønsker han å bygge opp nasjonal industri, samt er pådriver for å få Latin Amerika mindre avhengig av USA.  

Opposisjonens er i hovedsak middel- og overklassen i Venezuela. I korte trekk ønsker de er fortsettelse av 
politikken som var før Chavez. (Den venezuelanske virkeligheten som Coronil (1997) beskriver.) Den var basert på 
høy grad av privatisering og nært samarbeid med USA. En av opposisjonens hovedparoler har vært at presidenten er 
gal. De mener med dette blant annet at han mangler diplomatiske evner overfor USA. Dette gjør dem redde. Det de 
er redde for er ikke nødvendigvis den politikken han står for nå, men hva som kan bli konsekvensene, samt hva 
Chavez kan finne på å gjøre i fremtiden. De utviser en stor mistillit til han som person. Argumentasjonen mot han 
fra opposisjonen går i hovedsak ut på at han lyver. De hevder at hans sosiale reformprogrammer bare er tomme 
løfter og at all snakk om fremgang i Venezuela er et ledd i hans propaganda apparat. De er redd landet ledes mot et 
autoritært cuba-lignende styre (se bilde side 8 side 62) og at en USA-fiendtlige holdning fører til at Venezuela 
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dermed blir viktig er konsekvensene for sosialt liv, oppfattelse av Venezuela som et lite absolutt 

samfunn, som den store splittelsen mellom de to politiske hovedfraksjonene fører med seg.  

En politisk dagsorden preget av personangrep på politikere, streik/lockout121 på over to 

måneders varighet, kuppforsøk, beskyldninger om korrupsjon og løgn, store gateprotester som 

samler hundretusener av folk i demonstrasjonstog, underskriftskampanjer og mange voldelige 

sammenstøt mellom fraksjonene som ofte ender med dødsfall. Dette er en felles erfart kontekst 

venezuelanerne må forholde seg til og som kan påvirke hvilken tillit de har til samfunnets 

institusjoner og hvordan dette igjen kan påvirke forventninger til tillit i sosiale relasjoner.  

Det er mange årsaker til venezuelanernes mistillit til politikere og det politiske systemet. 

En av dem kan sees i sammenheng med at det, godt hjulpet av medienes rolle, eksisterer to 

grupperinger i det venezuelanske samfunn som forsvarer en svært ulik oppfattelse av 

venezuelansk virkelighet. Vi har tidligere i avhandlingen snakket om fenomenologi og 

intersubjektiv rasjonalitet. Nå skal vi snakke om ”subjektiv rasjonalitet” i betydningen av den 

rollen den psykologiske prosessen ”persepsjon” får for et individs opplevelse av den virkelighet 

han/hun lever i. Som omtalt på side 21-22 er utgangspunktet for fenomenologisk tenkning at all 

opplevd virkelighet, livsverden, er subjektivt basert på personens tidligere erfaringer. Innen 

fenomenologisk tenkning er man spesielt opptatt av forholdet mellom hel og del. Man vil alltid 

bare kunne få kjennskap til en eller flere deler/momenter av et objekt eller et fenomen og man 

må deretter forsøke å få dannet seg en oppfattelse av objektets/fenomenets reelle virkelighet. 

Den prosessen som er involvert i dette, kalles persepsjon og er det som gjør at en persons 

oppfattelse av virkeligheten må bli subjektiv. Persepsjon er en prosess som ordner og 

kategoriserer en kompleks mengde med inntrykk til å passe inn i mønstre for forståelse som 

allerede er dannet ut fra tidligere erfaringer (Merleau-Ponty 2004).122  
                                                                                                                                                             
isoleres. ”Han har forandret grunnloven én gang og kan finne på å gjøre det igjen,” er typiske uttalelser. De 
henviser til at Chavez nettopp gitt til valg i 1998 med en av sine hovedløfter å forandre grunnloven. Dette ble gjort 
gjennom en prosess som innbefattet alle politiske aktører og tre folkeavstemninger. Det opposisjonen er redd for nå 
er at Chavez når han nærmer seg slutten av perioden vil bruke sin popularitet til å initiere grunnlovsendring på nytt 
som får han til å sitte videre som president selv – gitt at han vinner gjenvalg i 2007 - etter at hans andre periode da 
går ut i 2013. 
121 Årskiftet 2002/2003. Om det blir ansett som en streik eller lockout avhenger av hvilken politisk fraksjon man 
hører til. Opposisjonen mener det var en politisk streik, men venezuelansk høyesterett fikk den dømt som lockout.  
122 Uten persepsjonsprosesser for å forenkle virkeligheten ville det å leve bli uutholdelig. Mennesket bombaderes til 
stadighet med inntrykk i en kaotisk form og mengde. Han/hun trenger å ordne og kategorisere inntrykkene for å 
redusere kompleksiteten i all den informasjonen han/hun mottar (Luhmann 1999). 
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De fem kommersielle TV-selskapene er eid av en økonomisk maktelite (opposisjonen) og 

representerer den ene av de to virkelighetene som blir kringkastet.123 Den andre virkeligheten124 

blir kringkastet gjennom en statelig TV-kanal. Presidenten slipper ikke til orde på de 

kommersielle TV-kanalene og deres reportere kritisere presidenten ved å angripe ham som 

person, samt å skape et inntrykk av at han ikke gjør det han har lovet. Chavez svarer på de 

kommersielle kanalenes ignorering ved å rakke ned på opposisjonen i tvungne TV-sendinger.125

Selv om Chavez’ taler til folket sendes via tvungen sending på alle TV-kanalene betyr 

ikke dette at alle ser på sendingene. Mange får inn TV kanaler fra hele verden og flere hevdet at 

de konsekvent skiftet kanal til en ikke-venezuelansk, eller rett og slett bare skrudde av TV, når 

landets president holdt sine taler. Det skjedde flere ganger på en kafé ved studenthjemmet126 at 

gjestene bad personalet om å skru av TV når presidenten pratet. Et annet eksempel på forsøk på 

å ”gjemme unna”127 den statelige TV-kanalen kan sees i bilde 7 på neste side.  

 

                                                 
123 Persepsjonsprosesser og symbolsk maktbruk henger sammen. Evne til å utøve ”symbolsk makt” er knyttet til en 
persons eller gruppes mulighet til å påvirke definisjonen av andres virkelighet og gjennom dette legitimere 
maktrelasjoner. Ved å påvirke andre folks virkelighetsforståelse er de med å påvirke aktørers handlingsrom og 
rasjonale for handling uten at de involverte selv er klar over at de er utsatt for maktovergrep. Det er dette Bourdieu 
(1991) kaller symbolsk makt. I Bourdieu sin artikkel som det er henvist til, er det religiøse ledere, lærere, 
stammehøvdinger, kunstnere, osv, som eksempler på personer som kan utøve slik makt. I dette studiet er det utført 
symbolsk maktbruk i form av medias rolle til å forme virkelighetsforståelsen til deler av befolkningen. Det bare er et 
(bevisst) selektivt utvalg av informasjon som presenteres i de ulike medier og at det på den måten skapes et bestemt 
inntrykk av virkeligheten i det venezuelanske samfunnet. I tillegg til å selv systematisk presentere et selektivt utvalg 
av virkeligheten, går de aktivt ut og hevder at deres politiske motstandere som beskriver en annen 
virkelighetsoppfattelse bevisst lyver. Dette gjelder for begge de politiske grupperingene.  
124 Presidentens- og den statlige kanalens versjon sammenfaller med Coronil (1997) sin versjon gjengitt i kapittel 2. 
125 Programmet blir også vist på kommersielle TV selskapene. Derfor kalles det ”tvungen sending”. Bilde 10 side 63 
viser en TV skjerm i en kafé tidlig på dagen 11. april 2002. Bildet til venstre på TV skjermen viser den statelige 
kanalens sending, mens den kommersielle kanalen parallelt viser sine bilder fra demonstrasjonen som ledet opp til 
kuppet senere samme dag. Hvis det skjer dramatiske ting i landet kan presidenten finne på å snakke til folket 
gjennom tvungne TV sendinger andre dager også. Chavez er ikke den første venezuelanske presidenten som bruker 
sin rett til tvungen sendinger. Det nye er at Chavez er blitt nødt til å bruke dette virkemiddelet mer enn de tidligere 
presidentene siden han ellers ikke får plass på fjernsynet. Opposisjonen påstår hardnakket at dette undergraver 
ytringsfriheten og de framstiller han som en diktator blant annet med henvisning til dette. Chavez har imidlertid ikke 
stengt en eneste TV-kanal til tross for den harde propagandaen som de kommersielle TV selskapene fører mot han. 
126 Det lå i strøket ”Los Simbolos” som er et middelklassestrøk med tradisjonelt mange opposisjonstilhengere.  
127 Figuren er en skannet versjon av kanal guide fra hotell Tomanaco Intercontinental. Dette er et kjente 
internasjonalt business hotellet i Caracas. Coronil nevner også hotellet (1997: 333). Det statelige tv-selskapet sender 
på kanal 8. Kanal guiden går imidlertid fra kanal 1, 2, 3 … til 7, og deretter direkte tilkanal 9, 10, osv, for så å 
fortsette til kanal 23. Ikke nok med at den hopper over kanal 8 på guiden. Den har plassert navnet til den statelige 
kanalen: ”Venezuelana de Television” på kanal 5. Dette er kanalen til en spansktalende kommersiell TV selskap 
som har spesialisert seg på dyreprogrammer og dokumentarer. Den statelige kanalen blir vist på hotellet, men TV-
guiden er laget på en måte så personer som ikke aktivt oppsøker kanalen, eller fra før kjenner til systemet med 
kanaler, vil ha problemer med å finne den. For eksempel utlendinger som er på besøk i Venezuela. 
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   Bilde 7: TV-guiden fra hotell Tamanaco Intercontinental i Caracas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8 og 9: En demonstrasjon, samt en student foran TV under kuppet i april 2002. 

 
Den ble hentet fra hotellet i januar 2004. 
 
 
Bilde 7 hører til empirisk materiale som 
presenteres med start på side 60. Legg merke 
til at kanal nummer 8, som er den statlige 
kanalen, ikke fremkommer på TV-guiden.   
 
På TV-guiden hopper de direkte fra kanal 7 
til kanal 9. Navnet til den statlige TV-
kanalen, ”Venezuelana de Television,” er 
imidlertid plassert på kanal nummer 5 som 
er en spansktalende kanal som sender 
dyreprogrammer, dokumentarer, et cetera. 

 
  

 

Bilde 8 viser en demonstrant fra opposisjonen som holder opp en plakat med påskriften: 
”Ikke mot Cubanisering!” Bildet er fra Altamira hvor opposisjonen pleide å samles. Bildet ble 
tatt i februar 2002, en måned før kuppforsøket. Bilde 9 viser en av studentene, Lupercio, i 
studenthjemmet kvelden 11. april 2002. Vi ble sittende alene i studenthjemmet og svitsje 
mellom de ulike kanalene utover torsdagskvelden. Klokken 22 var kuppet et faktum; da var 
signalene fra den statlige TV-kanalen var borte. Hendelsen blir kommentert på side 67. 
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Bilde 10 og 11: ”Mediakrigen” og en vanlig hverdag på Metroen i Caracas. 

 
Bilde 10 viser en delt TV-skjerm under presidentens tvungne TV-sending på formiddagen 
under kuppforsøket 11. april 2002. På venstre side ser man den statelige kanalen og på høyre 
side vises direkte fra demonstrasjonen som førte til kuppet. Bildet er fra en kafé i nærheten av 
studenthjemmet. Bildet nummer 11 viser folk på Metroen i Caracas en vanlig hverdag. Legg 
merke til at alle holder veskene i fanget. Dette bildet blir kommentert på side 67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bilde 12 og 13: En godt bevoktet barnehage og køkultur foran et apotek 

Bilde 12 er fra en barnehage mens barna blir hentet. Barnehagen er to hus fra studenthjemmet. 
Legg merke til piggtråden (se pil) som fins på toppen av gjerdet rundt barnehagen. Det var i 
denne gaten at tre studenter fra studenthjemmet ble ranet med pistol i desember måned 2001. 
Bilde 13 er tatt foran en kø utenfor et apotek. Det kan se ut som måten å organisere køen på 
åpner opp for favorisering med utgangspunkt i lojalitet og rang. Det er bare en person som 
betjener den lange skranken. Bilde 12 og 13 kommenteres på side 91. 
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Helt på toppen av det politiske landskapet er det noen som lyver 

Handlingsrom og livsverdener er nært knyttet til aktørers verdenssyn: Hvordan aktøren 

oppfatter både den fysiske og sosiale verden som de selv er en del av og tar valg ut fra. En 

viktig konsekvens av den splittede virkelighetsforståelsen er at siden de to versjonene av 

venezuelansk virkelighet er gjensidig utelukkende må det bety eller oppfattes som om at 

”motparten” lyver.128 Mange av studentene sa om motparten uavhengig av egen politisk 

overbevisning: ”De bløffer! Det er ikke sant!” Det råder dermed en oppfatning av at personer som 

har posisjoner på topp-planet i den lovmessige og politiske samfunnsorden bevisst lyver.  

 Når Chavez og hans sympatisører og regjering hevder at det er bygd et visst antall nye 

skoler, påstår opposisjonen at han bløffer. Slike påstander om løgn; ”fraude” og forsøk på å 

bevise slik løgn dominerer mediebildet. I norsk politisk debatt er man uenig om mål for 

samfunnsstyring og metoder for forandring, men diskusjonen tar utgangspunkt i en oppfattelse 

av en felles virkelighet. Politikere i Norge blir sjelden beskyldt for systematisk og bevisst drive 

løgnkampanjer og forfalskning av ”bevis.” Dette er imidlertid Venezuelas politiske virkelighet. 

Begge fraksjonene klamrer seg desperat til sin versjon og hevder at den andres versjon er løgn. 

I kapittel 2 kommenterte jeg at det ble vist TV eller spilt radio fra de kommersielle 

kanalene på bussturen til og fra raffineriet. Det kom fram i ulike samtaler at flere ansatte, mest 

blant teknikere, men også blant ingeniørene, var tilhengere av regjeringens politikk. Dette var 

imidlertid ikke noe de nødvendigvis ”flagget” offentlig siden dette ikke var ”politisk korrekt” 

holdning i oljemiljøet.129 De måtte uansett, dag etter dag på vei til raffineriet, sitte og høre på 

reporternes stadige anklager mot presidenten for å fare med fusk og løgn. 

Før vi går inn i en mer teoretisk fundert analyse av hva en slik mistillit til det politiske 

systemet kan gjøre for en persons forventninger til tillit i sosiale relasjoner, skal det presenteres 

                                                 
128 Ensidig rettet informasjon – blant begge grupper – gjør at de får et totalt ulikt referansegrunnlag når de skal tolke 
den situasjonen i Venezuela. Og splittelsen blir bare forsterket på grunn av persepsjonsprosesser som selektivt tolker 
alle inntrykk som gis i en retning. Over tid blir de mer og mer fastlåste i sin gruppes opplevelse av virkeligheten. Og 
for hver ”runde” med ensidig informasjon som gjennom persepsjonsprosesser blir tolket i en retning blir det 
erfaringsgrunnlaget som de baserer sine persepsjoner på mer og mer forskjellige. På grunn av slike prosesser er 
avstanden mellom de to oppfattelsene av venezuelansk virkelighet nå blitt så stor at det er vanskelig for dem å 
kommunisere i det hele tatt. Den andre gruppens versjon blir utenkelig ut fra det referansegrunnlaget som man har 
bygget opp og som vedkommende tolker informasjon hun/han fått forelagt gjennom sine persepsjonsprosesser.  
129 Da jeg ankom raffineriet ble jeg av en ansatt ønsket velkommen og anbefalt å se på den kommersielle TV-
kanalen Globovicion mens jeg var på hotellet: ”Det er den beste kanalen”, sa han. Se også fotnote 127 på side 62 
som omhandler ”feil” på TV-guiden (bilde 7 side 62) på businesshotellet Tomanaco Intercontinental i Caracas. 
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flere eksempler fra første feltarbeid som sannsynliggjør at mistillit til samfunnets institusjoner 

ikke bare er relatert til aktører på det politiske topp-planet, men også i de venezuelanske 

informantenes interaksjon med andre deler av samfunnets institusjoner, samt dets forvaltere. 

  

”Bekjentskaper og tjenester karakteriserer hele samfunnet her”; amiguismo og palanca 

Overskriften er utdrag av sitatet fra den norske ingeniøren brukt til å avslutte kapittel 2, side 57. 

Det emiske begrepet ”amiguismo” lærte jeg å kjenne en helg jeg reiste sammen med en av de 

venezuelanske studentene for å besøke familien som bodde litt utenfor Caracas. Det kom frem 

da vi sent på kvelden pratet om hvordan man skaffet seg jobb. Jobb skaffer man seg i Venezuela 

via beskjente konstaterte han og nevnte ordet ”amiguismo”. ”Amigo” betyr venn og ”amiguismo” 

kan dermed oversettes med bruk av slike vennetjenester satt i system.   

Det emiske begrepet ”palanca” kom frem i en tilsvarende diskusjon med en annen 

student: ”I dette landet rører alt seg med ´palanca´”. ”Palanca” ble av studentene oversatt130 med: 

”jekk”, ”girstang” eller ”hjelper”. Om ordet ”amiguismo” betyr systemet med vennetjenester, 

betyr ordet ”palanca” selve kontakten; personen som hjelper deg. ”Amiguismo” er et system av 

”palancas”. ”Han var min palanca”, ”Jeg har en palanca i nærheten som lar meg parkere bilen” eller 

”Men jeg har en palanca i politiet så det ordnet seg,” var typisk bruk av begrepet blant studentene.  

 Archer og Fitch (1994)131 hevder at latinamerikanere fra barnsben av lærer å respektere 

autoriteten til sine foreldre og andre eldre personer.132 Archer og Fitch (1994) mener dette kan 

forklare at latinamerikanere har en tilbøyelighet til å basere seg på autoritetsstrukturer for å 

håndtere usikkerhet; en tradisjon de mener kan stamme fra patrón-klient relasjoner som var 

vanlig på latinamerikanske plantasjer og rancher.133  

                                                 
130 I ”Spansk blå ordbok” (Aarli, et.al. 1999: 36;409) står det for ”amiguismo: m favorisering, nepotisme” og for 
”palanca: f løftestang, vektstang; brekkstang; (sjøfart) fall; (overført) middel (for å oppnå noe); innflytelse.” 
131 De kom fram til sine konklusjoner på grunn av litteraturgjennomgang og egen forskning på forretningsmiljøet 
ulike steder i Latin-Amerika. De mener resultatet kan gjøres gjeldene for alle landene de har studert. 
132 Blant studentene i første feltarbeid kom dette til utrykk blant annet i tradisjonen at yngre skal be om velsignelse 
(bendicion) fra eldre familiemedlemmer når de møtes. 
133 Et patrón-klient forhold er et ubalansert, men gjensidig, forhold mellom eieren og hans husmenn og arbeidere. 
Patrón-klient relasjoner knyttet personer fra ulike sosiale lag inn i varige nettverkskonstellasjoner. Husmennene og 
arbeiderne skyldte en viss arbeidsinnsats til sin patrón, mens det var forventet at patrónen hadde personlige 
interesser i velferden til arbeiderne og deres familier; Vise omsorg ved sykdom, delta på feiringer ved viktige 
begivenheter, osv. (Archer og Fitch 1994: 79-80)  
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De mener slike tradisjoner er såpass sterke at en latinamerikaners identitet i stor grad vil 

være konstituert gjennom sine relasjoner til andre. Graden av kvalitet på relasjonene vurderes i 

forhold til graden av ”confianza” som eksisterer mellom personene. Archer og Fitch beskriver 

”confianza” som følelsen av tillit, nærhet, og forpliktelse til felles mål i fremtiden. Når ordet 

”tillit” nevnes i intervjusitater fra venezuelanere har den venezuelanske informanten brukt 

ordet ”confianza”. Å operere som ”palanca” for å overkomme knapphet og rigide regler, blir sett 

på som en form for vennetjeneste; og også enkelte ganger som en forpliktelse.   

Det er dette aspektet, og spesielt hvordan det kan påvirke forventinger til tillit i sosiale 

relasjoner, som resten av kapittelet skal handle om. For å få et inntrykk av hvordan systemet 

med ”palancas” undergraver rettsikkerheten, skal vi se på noen eksempler fra første feltarbeid. 

 

Første eksempel på bruk av palanca; bilranet 

Spansklæreren var den første til å fortelle meg hvordan ”palanca/amiguismo”systemet fungerer. 

Hennes sønn hadde fått et falskt id-kort i julegave fra kjærestens far som jobbet i 

innenriksdepartementet. Hun fortalte at sønnen hadde benyttet seg av kortet i mange 

situasjoner. Hun omtalte kortet som en meget ”sterk palanca”. Med kortet hadde sønnen blant 

annet skaffet seg pistol før han var gammel nok. Ved en annen anledning fikk han manipulert 

en kollisjonsulykke, der han selv var den skyldige, til at dem han kolliderte med ble fengslet på 

grunn av forsøk på rane ham. Det foregikk slik:  

Sønnens nye bil kolliderte med bakdelen av en gammel slitt bil. Sjåførene gikk ut av 

bilene og diskuterte fordi personene i den gamle bilen ville ha sønnen til å dekke skadene. Mens 

de diskuterte, kom en politibil. Politiet bad om legitimasjon og forklaring. Sønnen viste fram det 

falske identitetskortet. Personene i den gamle bilen kom med sin versjon av hendelsesforløpet, 

mens sønnen kom med sin: Sønnen fortalte at personene i den gamle bilen bevisst hadde 

kollidert bilen hans i et forsøk på å rane ham. Han avsluttet slik: ”Takk Gud for at dere kom 

tidsnok!” Politiet hadde ikke spurt flere spørsmål, men hadde sagt til sønnen at han skulle kjøre 

rolig hjem. ”Ranerne skal vi ta oss av.” På måten spansklæreren hadde fortalt historien var det 

tydelig at sønnen egentlig hadde skylden. På spørsmål om hva som senere hendte med eierne 

av den gamle bilen, svarte hun: ”De havnet vel i fengsel”, og trakk på skuldrene.  
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Det andre eksempelet på bruk av palanca; kjørekortet 

Midt i feltarbeidet spurte en av studentene om ikke jeg kunne lære broren hans å kjøre bil. 

Broren hadde, via ”palanca”, fått førerkort bokstavlig talt i posten, men aldri selv kjørt bil. Jeg sa 

at det kunne jeg dessverre ikke gjøre. Litt senere hadde de en ulykke. De hadde kjørt ned ei lita 

jente mens de rygget. Jenta hadde havnet under bilen, men fikk ingen alvorlige skader. Det 

store ”problemet” var imidlertid at jenta var datter av et befal. Dette betydde trøbbel. Moren til 

jenta insisterte på å ringe sin mann slik at studenten og broren hans skulle komme i fengsel. Det 

hadde imidlertid kommet en politimann til åstedet som ikke mente det var nødvendig. ”Jenta er 

ikke SÅ hardt skadet”. Moren ville fortsatt ringe faren til barnet. Min informant ordla seg slik: 

”Han var en ´bra, lokal politimann´”. Dette hendte i hans hjemby og det endte med at de betalte 

penger til politimannen som så ”tok seg av saken.” De betalte tilsvarende 4000 NOK, noe som 

er mye penger i Venezuela. På spørsmål om hva pengene gikk til, pekte han på lomma.  

 

Er amiguismo det samme som korrupsjon? 

På en måte er ”amiguismo” og ”småskalakorrupsjon” to sider av samme sak.134 Likheten er at 

begge fører til samme resultat: Om en ”bra, lokal politimann” hjelper deg ut av problemer etter en 

bilulykke fordi han er din onkel og føler familiære forpliktelser, er en bekjent som antar at du i 

fremtiden vil kunne gjengjelde vennetjenesten eller blir motivert ved å motta 4000 kroner, så er 

resultatet likt. Frykt for mektige personer kan også være en motivasjon for å gjøre 

”vennetjenester” som i eksempelet med ”bilranet”. En oppfatning er at der du mangler 

”palanca” kan du alltids betale. Man bare spør: ”Fins det en bot å betale for å løse problemet nå?” 

  Denne formen for korrupsjon er ikke det samme som ”storskalakorrupsjon”135 der folk 

systematisk tapper kontoer og stikker unna penger i stor skala. Slike historier florerer blant de 

venezuelanske informantene136 og er selvsagt med på å danne inntrykket de har av statelige 

                                                 
134 Weiseth (1999) skriver imidlertid at den moralske vurderingen av å bruke ”palancas” er mer positiv enn relaterte 
praksiser som baserer seg på penger eller juks, framfor slektskap, vennskap eller andre personlige kontakter. 
135 Korrupsjon i den betydning som Eva Joly (2001, 2003) har blitt kjent for å avdekke i Frankrike. Slik type 
korrupsjon florerer også i Latin Amerika, men det viktige i dette studiet er systemet av uformelle vennetjenester.  
136 Den historiske fremstillingen til Coronil (1997), fra side 45 til 57, er et godt eksempel på dette. 
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forvalteres troverdighet. Når vi her skal sammenligne småskalakorrupsjon med ”amiguismo,” 

snakker vi om korrupsjon i betydningen av å betale funksjonærer, militære og politi for små 

”vennetjenester”. Et viktig poeng er at ”amiguismo,” og i alle fall vissheten om det, er godt 

innarbeidet blant de venezuelanske informantene. Dette utgjør dermed en del av deres 

handligsrom. ”Småkriminalitet” som blant annet favorisering ved bruk av ”vennetjenester” og 

småbetaling til funksjonærer, er sett på som et problem, men det eksisterer en stilletiende aksept 

av at dette er en reell del av den sosiale verden; ”det er slik det fungerer - dessverre”.  

 Long (2001) var opptatt av at kritiske hendelser er en god innfallsport til å forstå hva 

som vektlegges i en annen persons livsverden. Beskrivelse av en kritisk hendelse skal innlede 

analysen av betydningen av løgn i politisk liv og hyppig bruk av ”palancas” får for den antatte 

forskjellen i forventninger til tillit i sosiale relasjoner mellom venezuelanere og europeere. 

 

Kuppforsøket mot president Chavez 11. april 2002 

Under det første feltarbeidet opplevde jeg et kuppforsøk. Situasjonen tilspisset seg i dagene før 

11. april 2002, mye på grunn av propagandaen på de kommersielle TV-kanalene som i 

følelsesladde show manet venezuelanerne til å gå ut i gatene og delta i demonstrasjonstog for å 

felle den ”cuba-vennlige diktatoren.” Se bilde 8 side 62. Uro spredde seg på studenthjemmet, og 

studentene rådet meg til å kjøpe inn mat og å holde meg innendørs. Alle refererte til ”forrige 

gang” det var kupp, ti år tidligere, og fortalte om tanks og soldater i gatene, unntakstilstand og 

portforbud: ”Du vet ikke hva som kan skje nå.” Mange refererte også til opptøyene i 1989 da 

fattigfolk plyndret butikkene for mat og forbruksvarer. ”I aksjonen som fulgte, og som skulle 

skremme de fattige tilbake i barrioene, drepte politiet over 3000 personer,”137 sa en av studentene.  

Utover dagen forsvant studentene. De dro til familien som bodde utenfor Caracas. Da 

den siste var på vei ut døra med ranselen over skulderen stod jeg i gangen og ropte ”ha det” 

etter han. Han snudde seg rundt og så litt forbløffet på meg: ”Men hvem skal du være hos da?” 

”Her, alene,” sa jeg og smilte. ”Du kan bli med meg hjem til familien min så slipper du å være alene,” 

var hans spontane svar. Jeg takket nei takk til tilbudet: ”Jeg har snakket med ambassaden og de har 

sagt de vil ringe meg om det blir kritisk.” Studenten så på meg noen sekunder før han gikk.  
                                                 
137 Henviser til Coronil (1997) sin beskrivelse av denne hendelsen på side 52, kapittel 2. 
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Han kom imidlertid tilbake etter en time fordi det var satt opp veisperringer ved alle 

utkjørsler, noe som hindret ham i å forlate Caracas. Vi ble derfor likevel sittende sammen, som 

de fleste andre venezuelanere den kvelden, og følge med på TV hvordan situasjonen utviklet 

seg. Vi vekslet mellom den statlige og de kommersielle kanalene som konsekvent beskrev totalt 

ulike versjoner. Klokken 22 ble den statlige kanalen sort. Da var kuppet blitt et faktum.138  

 

Det er noe utenfor de sosiale relasjonene som kan garantere for tillit 

Det politiske klimaet var altså spent og mediene hadde stor innflytelse. Situasjonen beskrevet 

over må sees på som en grunnleggende kontekst for de venezuelanske informantene. Daglig er 

både TV og aviser fulle med populistisk politisk diskusjon og propaganda, fra begge leire. Alle 

har opplevd kupp, samt har historier og erfaringer med vennetjenestesystemet og 

”småskalakorrupsjon.” Dette er kroppsliggjorte felles erfaringer som vi antar preger deres 

handlingsrom. Vi skal nå se nærmere på de sosiologiske konsekvensene av en slik kontekst.  

Long (2001) hevder at kritiske hendelser, som grensemøter eller uventede dramatiske 

hendelser i aktørers liv, viser viktige punkter i aktørers handlingsrom og livsverden. Et 

kuppforsøk burde kunne regnes som en kritisk situasjon i en aktørs liv. I denne pressede og 

utrygge situasjonen søkte alle studentene til sine familier, mens jeg oppsøkte ambassaden. 

Illustrerte dette en forskjell i tiltro til statens institusjoner? Jeg hadde en grunnleggende ro, og tro, 

på at den norske stat, representert ved ambassaden, tok vare på meg selv når jeg er i utlandet.139  

                                                 
138 Bilde 9 på side 62 viser en student foran TV torsdag kveld 11. april 2002. I dagene etter kuppet var det vanskelig 
å vite hva som foregikk. Den statelige kanalen hadde ikke signal og de kommersielle kanalene sendte bare 
dyreprogrammer, tegneserier, osv. De sa at ”alt er normalt og fredelig” på nyhetssendingene. Men jeg visste at noe 
måtte være utenom det vanlige. Første gang på all den tid jeg har vært i Caracas sto blant annet Metroen stille. Jeg 
fikk informasjon ved å ringe bekjente i andre bydeler. Et informantutsagn om dette kommer senere på side 102. Jeg 
snakket også med ulike taxisjåfører for å få mer informasjon. Lørdag kveld gikk folk i gatene til fysisk angrep på TV 
stasjonene midt under sending. Dette ble sendt på TV fordi de sendte på direkten. Da bestemte jeg meg til å reise 
ned i sentrum sammen med en annen student for å se hva som foregikk med egne øyne. Det var mange folk og det 
brant i bildekk. Alle utfartsveier var sperret av folk som ville ha den presidenten de hadde stemt på tilbake. Dette ble 
ikke vist på TV. Det var derfor de til sist hadde angrepet TV-stasjonene. De ville vise at alt ikke var så stille og rolig 
som de kommersielle TV-kanalene forsøkte å formidle. Den prisbelønte dokumentarfilmen: ”The Revolution Will 
Not be Televised” av en irsk tv-team beskriver situasjonen slik også jeg opplevde dagene før, under og etter kuppet. 
139 Jeg hadde tidligere i forbindelse med prosessen for å oppnå tilgang til å utføre intervjuer hos SINCOR vært i 
kontakt med ambassaden, men jeg kjenner ingen der mer personlig en ”profesjonelle” møter angående en søknad om 
aksess til å utføre feltarbeid. Studenten som tilbød meg å ta meg med hjem til sin familie hadde jeg bodd sammen 
med nå i over fire måneder og overfor han hadde jeg derfor et langt mer personlig forhold til. Allikevel stolte jeg på 
at ambassadens personell ville ringe meg og hjelpe meg om situasjonen virkelig ble kritisk. 
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Anthony Giddens har vært opptatt av tillit, utvikling av modernitet og selvidentitet. I 

boken ”Modernitetens konsekvenser” (1997) gir han et bidrag til diskusjonen om hva som er 

viktige elementer i den vestlige, industrialiserte utviklingstrenden ved å fokusere på rollen som 

fenomenet tillit har spilt i denne utviklingen. I sin fremstilling definerer han noen begreper som 

blir nyttige i analysen; ”ut- og innleiring”, ”ansiktsforankrede- og ansiktsløse relasjoner,” og sist 

men ikke minst, ”abstrakte ekspertsystemer.” Begrepene vil bli forklart i løpet av kapittelet.140  

I løpet av studiet vil enkelte deler av Giddens’ argumentasjon bli utfordret, både med 

argumenter fra empiriske funn, men også med argumentasjonen til en annen samfunnsviter 

som har skrevet om tillit fra et litt annen vinkel og teoretisk utgangspunkt enn Giddens; 

nemelig Tian Sørhaug (1996) i boken ”Makt og tillit i moderne organisasjoner” (se kapittel 4).  

Både Giddens og Sørhaug mener det er noe utenfor selve relasjonene som kan garantere 

for etablering av tillit. Den viktigste forskjellen er at Giddens mener dette noe er et prinsipp om 

tillit som ”utleiret ”til det han definerer som ”abstrakte ekspertsystem,” mens det for Sørhaug 

er noe mer jordnært; makt i betydning av et ”legitimt voldsapparat” som aktivt sanksjonerer 

regelbrudd. Sanksjoner knyttet til norm- og regelbrudd blir dermed en viktig del av analysen. 

 

Utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer 

Vi begynner med å forklare noen av Giddens begreper som kan være relevante i forståelsen av 

hvilken betydning et turbulent politisk liv og bruk av ”palancas” kan få for forventninger til tillit 

i sosiale relasjoner hos europeerne og venezuelanerne. Med ”utleiring141 av tillit” mener 

Giddens at tillit i sosiale relasjoner ”løftes ut” av lokale interaksjonssammenhenger og 

rekonstrueres på tvers av tid og rom. Fenomenet utleiring hevder han er fundamentalt for ”den 

rasjonaliserte organisasjon.” Abstrakte ekspertsystemer er altså det som gjør det mulig å 

koordinere handling og informasjon, garantere innfrielse av forventninger, over store 

geografiske områder, tid og mellom personer som ikke kan kommunisere ansikt til ansikt.  

                                                 
140 Giddens er blitt mye kritisert for hans skille mellom moderne og førmoderne samfunn (se blant annet Kolshus 
2005; Argyrou 2003; Kelly 2002). Jeg er enig med en slik kritikk og dette studiet underbygger dette. Se blant annet 
side 184 og utover. Til tross for denne svakheten med Giddens teorier, er begrepsapparatet han innfører 
hensiktsmessige slik de blir benyttet i dette studiet. 
141 I den norske versjonen av ”Modernitetens Konsekvenser” (Giddens 1997) brukes ordet ”utleiring.” I den 
engelske versjonen (Giddens 1990) brukes ordet: ”disembedding.” 
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Med ekspertsystemer mener jeg systemer av teknisk art eller faglig ekspertise som organiserer 
store områder av det materielle og sosiale miljøet vi lever i i dag. De fleste lekfolk konsulterer 
’profesjonelle’ – advokater, arkitekter, leger, etc – bare periodisk og uregelmessig. Men de 
systemene hvor ekspertenes viten er integrert, påvirker mange aspekter av det vi gjør på en 
kontinuerlig måte. (…) Alle vet at det er farlig å kjøre bil, at det innebærer en ulykkelsesrisiko. 
Ved å velge å ta bilen aksepterer jeg risikoen, men må stole på den tidligere nevnte ekspertisen 
garantier om at risikoen er gjort så liten som mulig. (…) Ekspertsystemer er 
utleiringsmekanismer, ettersom de, i likhet med symbolske tegn, fjerner sosiale relasjoner fra 
kontekstens umiddelbarhet. Begge typer utleiringsmekanismer forutsetter, men fremmer også, 
atskillelsen av tid og rom som betingelsen for den tidlige og romlige strekking de fremmer. Et 
ekspertsystem utleirer på samme måte som symbolske tegn, ved å ’garantere’ innfrielsen 
av forventninger på tvers av utstrakt tid og rom (Giddens 1997: 27-8, min uthevning142). 

 

Utleiringsmekanismer til ekspertsystemer dreier seg om å garantere innfrielse av forventninger 

og å stole på at en ekspertise har gjort en potensiell risiko så liten som mulig.  Slike mekanismer 

vil altså være knyttet til begrepene tillit og risiko. Den tillit som Giddens refererer til her gjelder 

imidlertid ikke til individer, men til abstrakte egenskaper. Giddens bruker pengetegnet som et 

eksempel. Alle som benytter seg av pengetegn, gjør det ut fra antagelsen om at andre, som han 

aldri møter, honorerer dens verdi. Det er pengene, og det abstrakte ekspertsystemet det 

representerer, en har tillit til, ikke de personene som bestemte transaksjoner utføres med. 

 

Eksempel på ett abstrakt ekspertsystem i Venezuela: Den venezuelanske Bolivaren 

Bankene hadde et ganske slett rykte blant studentene. Det var blant annet svært dyrt å låne 

penger. Renten kunne være opp mot 30 prosent på korttids forbrukslån143 og opp mot 12-15 

prosent på huslån. Få valgte å spare penger da de mente at sikkerheten var minimal. Da jeg 

spurte studentene om hvorfor de ikke ville spare i bankene, begynte flere av studentene å 

snakke om bankkrisen i 1994. Banco Latino, den nest største banken i Venezuela, gikk konkurs 

og i kjølvannet fulgte en større bankkrise. I et forsøk på å redde situasjonen betalte den sittende 

presidenten, Caldera, ut 8.5 millioner $ (75 prosent av hele nasjonalbudsjettet i 1994) for å sikre 

innskuddene i bankene. Store deler av disse pengene nådde aldri småsparerne, men ble isteden 

                                                 
142 På side 81 blir uthevningen kommentert. 
143 I en spesiell situasjon var det 30 prosent rente pr måned. Denne informasjonen har jeg fra jeg på en helgetur hjem 
til familien til en student fikk overvære at de planla hva de kunne gjøre i påskehøytiden for å tjene inne litt ekstra. 
De skulle ta opp et lån for å kjøpe ingredienser til å lage en lokal matrett som så skulle selges på stranda. Pengene 
måtte leveres tilbake innen en måned med 30 prosent rente. Hvis ikke ville det løpe på 30 prosent neste måned også.    
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tatt av bankeierne som rømte til Europa og USA før arrestordre ble utferdiget. Mange 

småsparere mistet dermed alt de hadde spart.144  

Flere av studentene henviste også til det som kalles ”Den sorte fredagen”145 i 1983 som 

jeg beskrev i kapittel 2. I løpet av en natt hadde den lokale myntenheten, Bolivares (Bs), mistet 

4/5 deler av sin verdi; Fra 100 Bs/$ til 500 Bs/$. Usikkerheten knyttet til devaluering av den 

lokale myntenheten hadde ikke stagnert da jeg var på feltarbeid. I løpet av første feltarbeid gikk 

prisen på dollar fra 700 til 980 Bs/$. Under andre feltarbeid, som ble utført rett etter en to 

måneder lang lockout/streik som lammet landets økonomi hardt, hadde det blitt innført 

vekslingskontroll og prisen på dollar ble frosset fast på 1600 Bs/$. Da jeg besøkte Venezuela i 

januar 2004 var svartebørsprisen for dollar kommet opp mot 3000 Bs/$.  

Mye av varene som konsumeres i Venezuela er importert.146 Dette fører til at prisene på 

de fleste varer stiger som en følge av devaluering. Prisene på mange varer steg, men dog ikke 

alltid like mye som Bs ble devaluert. En konsekvens er at de som sparte i lokal valuta fikk 

redusert kjøpekraft, mens det var motsatt for de som hadde konto i dollar. De fikk forsterket 

kjøpekraft siden de kunne veksle inn flere Bs per $ etter hvert som Bs verdi sank. Ved deflasjon 

vil småsparere derfor betale for økt kjøpekraft til dem som allerede hadde stor kjøpekraft.147  

Som skrevet i første kapittel brukte Giddens pengetegnet som eksempel på at tiltro er 

holdninger der en ”mer eller mindre tar det for gitt at det en er fortrolig med, ikke vil endre seg.”  Ut 

fra nevnte historier er det forståelig at en slik tiltro, i alle fall til lokale banker og valuta, var lav 

blant de venezuelanske studentene. Det var mer snakk om å ha en klar erfaringsbasert 

kunnskap om at sparing i lokal pengeenhet innebar risiko for tap av verdi.  

Det ble derfor viktig å forholde seg til det som er konkret og relativt forutsigbart; 

Eiendom.148 Tøffe økonomiske realiteter ser også ut til å være med på å sveise familien sammen. 

                                                 
144 Coronil (1997: 381) 
145 18 februar 1983. 
146 Coronil 1997; Norheim 2002 
147 Da jeg spurte hvorfor studentene ikke sparer konsekvent i dollar var svaret at bankene krever minst 1000 dollar 
for å i det hele tatt få opprettet en konto. De færreste småsparerne har/hadde så mye penger og de var dermed 
tvunget til å spare i lokal valuta. Noen vekslet inn dollar og gjemte dem, men det var også svært risikabelt. 
148 Den økonomiske situasjonen i Venezuela generelt er preget av høy risiko. En student forklarte at man ikke 
opparbeidet pensjon. Isteden hadde arbeidsgiver en form for ”tvungen sparing” slik at ansatte fikk med seg en del 
penger når de sluttet. Dette hadde skjedd med faren til studenten. Han hadde jobbet lenge i en relativt bra jobb så det 
dreide seg om en del oppsparte penger. Da faren mistet jobben valgte han å bruke pengene til å kjøpe seg en ekstra 
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Det er i familien du vil finne en viss økonomisk trygghet. Verdien av eiendom ble ofte omtalt i 

dollar, og ikke i lokal valuta, selv om translasjonen ved kjøp fortsatt skjedde med lokal 

valuta.149

 

Kunnskap om risikomiljøer utgjør deler av aktørers handlingsrom 

Som eksempelet over viser er det grunn til å tro at venezuelanerne og europeerne har en 

erfaringsbasert ulik opplevelse av troverdigheten til sitt lands lokale myntenhet. 

Venezuelanernes erfaringer tilsa en relativt stor risiko for at det lokale pengetegnet ville miste 

verdi og de tok derfor forhåndsregler: For å minimere risikoen forsøker de som har anledning å 

spare i eiendom. Vi har hittil i kapittelet beskrevet en tilsvarende erfaringsbasert ulik opplevelse 

av toppolitikeres ærlighet, samt troverdigheten til forvaltere av byråkratiet og lovsystemet. 

Slike faktorer påvirker ens oppfattelse av statens (formelle) evne til å fungere som garantist for 

tillit i sosiale relasjoner; også kontraktsrelasjoner. I den institusjonelle krisen (kuppet) fortsatte 

jeg å stole på den norske stat, mens de venezuelanske studentene søkte hjem til sine familier. 

Giddens understreker at risiko ikke bare er et spørsmål om individuell handling. Det fins 

risikomiljøer, eller risikoprofiler, som kollektivt påvirker store grupper individer. En viktig 

antagelse i studiet er at kunnskap om slike risikomiljøer utgjør deler av aktørers handlingsrom.  

Giddens definerer sikkerhet som en situasjon der et bestemt sett av farer motvirkes eller 

minimeres og hvor følelsen av sikkerhet vanligvis beror på en balanse mellom tillit og det som 

ansees som en akseptabel risiko: ”Tillit opererer i risikomiljøer der ulike sikkerhetsnivåer (beskyttelse 

mot farer) kan oppnås” (Giddens 1997: 45) Som sitatet indikerer mener Giddens at risiko og tillit 

griper inn i hverandre ved at tillit reduserer eller minimerer farene forbundet med bestemte 

typer aktiviteter. Han henviser til situasjoner hvor risikomønstre er institusjonalisert innenfor 

rammer av tillit. Han nevner børsen som et eksempel på dette. Den lille introduksjonen om 

informantenes lave tillit til den lokal valuta og banksystemet har allerede indikert at europeerne 

og venezuelanerne opplever ulik risikoprofiler knyttet til pengetegnet.   

                                                                                                                                                             
leielighet som han så leide ut. Det er disse leieinntektene han og familien nå levde av siden han ennå ikke hadde fått 
nye jobb. Eiendom var det som ble ansett som den sikreste spareformen.  
149 Da jeg forhandlet om kjøp av leilighet vinteren 2001 diskuterte vi verdien i dollar. Meningen var at den dagen 
selve translasjonen skulle finne sted skulle dollarbeløpet omregnes i lokal valuta som så skulle inn på hennes konto.   
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Akseptabel risiko150 er altså knyttet til minimering av fare, og hva som ansees som 

akseptabel risiko varierer i ulike sammenhenger. Vil dette også gjelde innenfor ulike 

intersubjektive rasjonaliteter slik at det blir sentralt for forventninger til tillit i sosiale relasjoner?  

 

Men i virkeligheten er det en logikk i det ulogiske 

Snart skal historiene om ”palancas” og den turbulente politiske situasjonen, og dets 

konsekvenser for forskjellen i handlingsrommet mellom europeerne og venezuelanerne i 

forhold til statens institusjoner, og de formelle institusjonenes evne til å garantere for tillit i 

sosiale relasjoner, bli belyst med teorier og begreper fra Giddens. Som en introduksjon til denne 

delen blir noen svar på intervjuenes avslutningsspørsmål151 presentert. Under første feltarbeid 

hadde jeg lagt merke til en detalj i bybildet: Det er biler ”overalt”, men det flyter alltid. Det er 

lett å stille seg spørsmålet: ”Hvordan kan så mange biler være på hjul på så få veier uten at trafikken 

stopper opp?” Både venezuelanere og europeere ble bedt om å fortelle om deres opplevelse av 

biltrafikken i Venezuela. De som hadde erfaring fra bilkjøring utenfor Venezuela ble bedt om å 

sammenligne kjørestilene.152 Her gjengis noen av svarene fra SINCOR-intervjuene:  
 

Norsk tekniker: Den sterkestes rett. Jungelens lov. Folk har liten respekt for lovene. Tar det 
med ro. Det som skjer det skjer. Presser seg fram. Der det er plass, presser de seg fram. Men de 
slipper deg inn også hvis du forsøker å presse deg fram: kontinuerlig glidelås. 

 
Norsk ingeniør: .. å kjøre her er generelt  enklere. Det går fort og det er mye bulker på bilene. 
Og så er det ikke mye styr om du skulle komme borti en bil. I dagliglivet er det ikke noe problem. 
Det er smidigheten som gjør det. Om det ikke kommer noen bil og det er rødt lys så kan du kjøre 
allikevel. Det er standarden. Du må se deg for og følge med hele tiden. Når du slipper folk fram 
vil folk også slippe deg fram. 

 
Norsk ingeniør: I starten kom det ikke på tale å kjøre bil! Men etter hvert har jeg begynt å kjøre. 
Du må være fleksibel. Litt pågående. Har du en luke vil det alltid komme noen. Samtidig kommer 
trafikken inn fra siden. Her har de en glidelåskjøring vi ikke er vant med i Norge. Hovedgata kan 
ha lang kø, mens sidegatene er tomme; de presser seg inn. 

 

                                                 
150 Ulike spill er også situasjoner som innebærer risiko og strategier for håndtering og beherskelse av denne 
risikoen. Det er derfor spillmetaforen er blitt valgt til tittel for oppgaven.   
151 Noen få intervjuer ble avsluttet fordi vi ble avbrutt før jeg kom til dette spørsmålet, men i alle intervjuene hvor 
jeg fikk holde på uten å bli avbrutt ble dette spørsmålet stilt.  
152 Dette ble oppfattet som et morsomt og overraskende spørsmål som lettet på stemningen og ga derfor en fin 
ramme for å avslutte intervjuet. I tillegg kan det si noe essensielt om venezuelansk sosialt liv.  
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Fransk ingeniør: De kjører som de vil. De er mykere i trafikken enn franskmenn. En franskmann 
i bilen sin tror han er i en bunker. At det ikke kan skje ham noe. Franskmenn har kortesje lik null i 
bilen. Venezuelanere fortsetter med kortesje også i bilen. Jeg er redd for å kjøre. Alt er 
uforutsigbart! Det kan skje alt mulig. Her, i bilen og i livet generelt.   

 
Fransk ingeniør: Oi! Det er en annen verden! Mange har ikke førerkort. Kjører som villmenn! 
Det er farlig. Må være oppmerksom hele tiden. Prøver å kjøre som en lekebil, som et spill. Du kan 
aldri se deg bak i et slikt spill. Det samme her. Du bør ikke se deg bak. Det er en frihet her som vi 
ikke har. De tar seg en frihet her som ikke vi gjør.  

 
Fransk tekniker (FT): Ho, ho! Mangler disiplin! Sjåførene mangler disiplin. Det er min 
mening. Kaster søppel ut av vinduet. Det fins regler, men det er ingen som følger dem. Jeg har 
vent meg til dette. Min oppførsel i trafikken har også forandret seg. Hvis jeg hadde kjørt slik i 
Frankrike hadde de gitt meg mange bøter! Men her venter de ikke en gang på trafikklysene.”  
Intervjuer: Hva er det da som gjør at trafikken likevel fungerer?  
FT: Ser ut som om de har mindre hastverk. De har ikke disiplin, men de har mindre hastverk. Må 
være landet eller kulturen. Det er ingen regler, men det fortsetter og fortsetter. Det er også mindre 
voldelig kjøring enn i Frankrike også. I Frankrike er det mye stress i trafikken. Det er flere regler, 
men også mer stress …  

 
Fransk ingeniør: Defensivt er det viktigste. Venezuelanere aksepterer at folk kjører som gale 
folk. Når jeg kjører bil og ser at det er en bil hundre meter foran, vil jeg se i speilet og forsøke å 
bytte fil. I Venezuela kjører de til bilen og deretter vil de svinge ut. Ofte uten å se i speilet først! 
De venter til action! 

 
Venezuelansk administrativt ansatt: Jeg har venner som har reist utenlands og kommer 
tilbake flere år etterpå og sier at vi ikke vet hvordan vi kjører. Fordi det er et kaos. Forstår det ikke. 
Her må man kjøre med mye forsiktighet fordi hvis du stopper på rødt lys, tuter de, og hvis du 
kjører på grønt lys er det en annen som har ”spist opp lyset” [kjører på rødt] og kan kollidere. 
Man må være veldig forsiktig. Det er virkelig ikke mye respekt for normer for bilkjøring.  

 
Venezuelansk ingeniør (VI): Jeg har kjørt i USA også. Her i Venezuela kjører folk mest på 
instinktet enn på normer. Jeg lærte meg å kjøre i USA og jeg ble veldig stresset da jeg kom tilbake 
til Venezuela. Man må alltid være forsiktig. Når som helst kan det komme ut en person og hvis 
lyset hans forteller han at han skal stoppe, kan det godt hende at han kommer ut i krysset allikevel. 
Du må alltid tenke før du gjør noe. Kjøre defensivt. 
Intervjuer: Jeg velger ofte å avslutte med dette spørsmålet fordi jeg synes bilkjøringen er 
et godt bilde på det venezuelanske samfunnet i sin helhet.  
VI: Ja, det er veldig fleksibelt og med oppmerksomheten på høyspenn hele tiden. Venezuelanere er 
raskt kreative og improviserer. Hmmm … (pause) … de improviserer mye. Også ingeniørene. 
 
Venezuelansk administrativt ansatt: Vi forsøker å finne andre veier for å klare å komme 
fortere frem. Men i virkeligheten er det en logikk i det ulogiske: Du kjører der du kan og du 
må passe på at prosessen fører deg fremover. Det er forferdelig. Jeg liker ikke å kjøre bil. 
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Ett av målene med dette studiet er godt gjengitt i det siste sitatet: En økt forståelse av en 

intersubjektiv logikk i det som på overflaten kan fortone seg som ulogisk.153

Som alle sitatene om bilkjøring på ulike måter illustrerer, har lovverket, som er en av de 

statlige institusjonene, svært lav troverdighet. Det er ikke de formelle reglene for hvordan man 

skal kjøre, folk forholder seg til. De ansees bare som retningsgivende. Det er hvordan personen 

inne i bilen faktisk kjører som gjelder. Men hvorfor er det likevel en form for orden i kaoset? 

Trafikken flyter jo. Svaret er det som ut fra sitatene kan virke som er biltrafikkens uformelle 

hovedregel: ”Du kjører der du kan og du må passe på at prosessen fører deg fremover.” 

For å overføre dette til tidligere diskusjon om abstrakte ekspertsystemer: Det er nettopp 

personene i posisjoner til å påvirke systemene, og som kan bruke det i egen favør uavhengig av 

formelle systemer, som i stor grad får fokus for venezuelanerne. Fra bilsitatene kan det virke 

som om de – i alle fall i biltrafikken - var mer opptatt av ”om hvorvidt systemene virker slik de skal 

[handlingen til sjåføren] enn om deres virkemåte som sådan [de formaliserte kjørereglene].”154  

Hvis samfunnets institusjoner har lav troverdighet, må man da i flere aspekter av 

samfunnet, ”ta det med ro”, fordi, ”det som skjer det skjer”? Du må derfor ” se deg for og følge med 

hele tiden”, men samtidig å være ”litt pågående” for ”har du en luke vil det alltid komme noen.” Det å 

bevege seg ”defensivt er det viktigste.” ”Du må alltid tenke før du gjør noe,” men samtidig må du 

”passe på at prosessen fører deg fremover”. Samfunnet er nemlig ”veldig fleksibelt,” og du må derfor 

ha ”oppmerksomheten på høyspenn hele tiden” fordi folk ” er raskt kreative og improviserer.” På grunn 

av dette er det mange som ”forsøker å finne andre veier for å klare å komme fortere fram,” og ”det er 

smidigheten som gjør” dette mulig; ”Når du slipper folk fram vil folk også slippe deg fram.” 

 Systemet med vennetjenester, ”amiguismo” og ”palanca,” kan indikere dette. En slik måte 

å manøvrere seg sosialt vil være et repeterende tema senere i analysen. Før vi kommer så langt 

skal vi gå inn på hva som kan være årsaken til lovverkets lave oppfattede troverdighet blant 

venezuelanere som bilsitatene har indikert. Hvilke konsekvenser for sosialt liv og oppfattelse av 

                                                 
153 På samme måte som Gellner (1988) og Gambetta (1988) har vist at det kan utvikle seg stabile strukturer selv i 
områder der de formelle strukturene – institusjonene – ikke er stabile. Se første kapittel side 11.  
154 ”Vi kan snakke om tillit til symbolske tegn eller til ekspertsystemer, men denne tilliten innebærer en tro på 
riktigheten av prinsipper som en er uvitende om, ikke en tro på andres ’moralske ubestikkelighet’ (gode hensikter). 
Tillit til personer er selvsagt alltid i en viss utstrekning relevant for troen på systemer, men dreier seg snarere om 
hvorvidt systemene virker slik de skal enn om deres virkemåte som sådan.” (Giddens 1997: 32) Se ellers side 80. 
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samfunnets institusjoner får informantenes erfaringer med ”amiguismo,” samt den splittede 

sosiopolitiske virkeligheten i Venezuela?  

 

Erfaringer med abstrakte ekspertsystemers adgangsporter 

Når Giddens skal forklare hva som kan være årsaken til at folk opparbeider tillit til abstrakte 

ekspertsystemer; tillit til et prinsipp; ansiktsløse forpliktelser, refererer han til en type erfaring 

som innebærer en opplevelse av erfaringsmessig gjensidighet: ”Tillit er nødvendigvis for en stor 

del et spørsmål om å ’tro’ (…) ’Troen’ har et pragmatisk element, basert på den erfaring at slike systemer 

vanligvis fungerer slik de er forutsatt å gjøre” (1997: 28-9) Ansiktsløse forpliktelser knytter vanlige 

aktører opp i tillitsrelasjoner med abstrakte ekspertsystemer ved det Giddens kaller systemets 

”adgangsporter.” Dette er de ”ekspertene” som forvalter og representerer et ekspertsystem. De 

har posisjoner fordi de har spesialkunnskap eller spesiell adgang til å innhente kunnskap om alt 

fra mekanikk, fysikk, legevitenskap, juss og politikk. Men, innrømmer Giddens:  
 

Selv om alle er klar over at tilliten i virkeligheten gjelder til det abstrakte system, snarere enn de 
individer som i bestemte sammenhenger representerer det, gir adgangsportene oss en påminnelse 
om at det er (feilbarlige) mennesker av kjøtt og blod som opererer systemene (Giddens 1997: 66).  

 

Giddens mener at på grunn av dette vil inkorporeringen av tillitsholdninger til abstrakte 

systemer være rutinemessig tilstede i hverdagens løpende aktiviteter. De forsterkes i stor 

utstrekning av dagliglivets faktiske situasjoner: ”Tillitsholdninger eller mangel på tillit til bestemte 

abstrakte systemer vil ofte være sterkt påvirket av erfaringer fra adgangsporter – så vel som av oppdatert 

viten som står til rådighet for lekfolk så vel som for fageksperter via kommunikasjonsmediene” (1997: 69).  

 Spesielt ett moment i sitatet blir viktig: ”erfaringer med adgangsporter”. Hvilke erfaringer 

har de venezuelanske informantene med de abstrakte ekspertsystemers adgangsporter?  

Det er intuitivt forståelig at de venezuelanske studentenes erfaringer med den 

sosiopolitiske situasjonen er en faktor som implisitt underbygger den oppfattede 

troverdigheten til det politiske systemet. Siden begge parter ikke kan snakke sant samtidig 

illustrerer det at minst én av partene i dette abstrakte ekspertsystemet må lyve.155  

                                                 
155 Da den sosiopolitiske situasjonen ble presentert ble det lagt stor vekt på hvordan persepsjonsprosesser kan være 
med å skape spesielle vikelighetsoppfattelser; livsverdener. Det er slike fenomenologiske prosesser som har ført til 
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Coronils historiske presentasjon har vist en annen faktor som undergraver det politiske 

systemets troverdighet. Det venezuelanske folk har siden 1978 blitt foret med skandaleoppslag 

om politikere som har utnyttet sin posisjon på bekostning av samfunnet (korrupsjon), og etterpå 

greide å sno seg unna rettslig etterfølgelse: ”… to focus public debate on the nature of Venezuelan 

society. Discussion centered on the quality of political life and the character of the people. The [Carmona] 

case was presented as a mirror of Venezuela” (Coronil 1997: 352). 

Coronil hevdet at de lite pene historiene som kom fram i etterkant av drapet på advokat 

Carmona i 1978, var et speilbilde på hvordan det venezuelanske samfunnet hadde blitt. 

Spredning av denne informasjonen i media førte til en ”forråtnelse” av det venezuelanske 

samfunn;156 Hvorfor skal jeg være lovlydig når våre ledere ikke er det? “In Venezuela only people 

who are fools (pendejos), or broke, go to jail. Clever people (vivos) never do” (Coronil 1997: 358).  

Historiene om ”palanca”- og ”amiguismo”-systemet er eksempler på en slik forråtnelse 

som Coronil beskriver. Historiene er hentet fra studentenes dagligliv og deres interaksjon med 

ulike abstrakte ekspertsystemer i samfunnet; politi, lovverket og byråkratiet. De manøvrerer seg 

sosialt via kontakter. ”Palanca”-historiene og sitatene om biltrafikk viser en lav respekt for, og 

liten tillit til, håndhevningen av lovverket, samt integriteten til adgangsporter i viktige abstrakte 

ekspertsystemer i samfunnet; institusjoner som byråkratiet, det militære, det politiske systemet 

og politi. ”Amiguismo”-systemet fører til lav rettsikkerhet generelt, men samtidig: Blir man tatt av 

lovens lange arm vil man alltids kunne ”sno seg ut av det” med de rette kontakter eller penger.  

Hvordan påvirker en slik virkelighet preget av lav rettsikkerhet en persons opplevelse 

av egen sikkerhet? En annen måte å beskrive den nevnte situasjonen er at tillit kan sees på som 

en mangelvare i det venezuelanske samfunn - men er mangel på tillit det samme som mistillit?  

 

                                                                                                                                                             
den markerte todelingen av folks oppfattelse av venezuelansk virkelighet. Som også Coronil (1997: 385) påpeker 
eksisterer det derfor nå to motstridende realitetsoppfattelser i Venezuela. Se side 54 i kapittel 2. 
156 Sitat fra kapittel 2 side 49: ”The progressive blurring of normal boundaries was evident throughout Venezuelan 
society. This change was so pervasive that it seemed not only irreversible but also natural. They who denounced the 
“erosion of public morality” recognized that illegal behavior had established its own legitimacy (…) “In Venezuela, 
public officials steal simply because they have no reason not to steal” (El National, 28 September 1978). “Stealing” 
in this context was a euphemism that named only the tip of the iceberg of illegality.” (Coronil 1997: 324) 
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Grunnleggende tillit og sosiale relasjoners betydning for ontologisk sikkerhet 

Giddens hevder at mistillit ikke nødvendigvis bør oppfattes som det motsatte av tillit. Dette 

mener han henger sammen med det han kaller grunnleggende tillit og ”ontologisk sikkerhet.” 
 

Ontologisk sikkerhet henspiller på den tillit de fleste mennesker har til sammenhengen i egen 
identitet og til det omgivende sosiale og materielle handlingsmiljøs stabilitet. En fornemmelse av 
personers og tings pålitelighet, som er så sentral for begrepet tillit, er essensiell for følelse av 
ontologisk sikkerhet. (Giddens 1997: 71) 

 

Ontologisk sikkerhet har dermed å gjøre med det ”å være”, eller uttrykt fenomenologisk, 

”væren-i-verden”. Giddens mener dette er mer et emosjonelt enn et kognitivt fenomen. Det er 

dermed forankret i det ubevisste og det er dette som kobler det til aktørers handlingsrom: 
 

Ontologisk sikkerhet og rutine er intimt forbundet gjennom vanens uavvendelige virkning. Det 
forutsigelige ved hverdagens (tilsynelatende) små rutiner er nært knyttet til en følelse av 
psykologisk sikkerhet. Når slike rutiner av en eller annen grunn bryter sammen, strømmer 
angsten på, og selv svært fasttømrede sider ved individets personlighet kan bli skrelt av og endret. 
(Giddens 1997: 74) 

 

Kobling mellom ontologisk sikkerhet, rutine og sterke følelsesmessige reaksjoner (angst) mener 

Giddens henger sammen med at mistillit ikke nødvendigvis er antitesen til grunnleggende tillit: 
 

Mistillit til abstrakte systemer betyr å være skeptisk til eller ha en direkte negativ holdning til den 
hevdelse av ekspertise som dette systemet rommer. Mistillit til personer innebærer å tvile eller 
ikke tro på de påstander om integritet som deres handlinger utrykker eller tilkjennegir. Ordet 
”mistillit” er imidlertid altfor svakt til å kunne utrykke antitesen til grunnleggende tillit, det 
sentrale element i de vanlige relasjoner til det sosiale og fysiske miljø. Å smi tillit her er 
selve betingelsen for å kunne anerkjenne objekter og personers klare identitet. Dersom 
grunnleggende tillit ikke utvikles, eller dens iboende ambivalens ikke tøyles, vil resultatet være 
vedvarende eksistensiell angst. I dypeste forstand er følgelig antitesen til tillit en sinnstilstand 
som best kan beskrives som eksistensiell angst eller frykt (Giddens 1997: 75, egen uthevning). 

 

Sitatet viser at Giddens ser på ulike nivåer av tillit; et pragmatisk aspekt knyttet til utøvernes 

integritet og et dypere psykologisk aspekt knyttet til ontologisk sikkerhet og grunnleggende 

tillit, der det siste beskrives som et element ”i vanlige relasjoner til det sosiale og fysiske miljø”.  

Giddens viktigste påstand i relasjon til dette studiet er at den grunnleggende tillit og 

sikkerhet som tidligere var forankret i lokale kontekster, slekts- og klanbaserte forbindelser, er 

nå ”i modernitetens tidsalder” utleiret til abstrakte ekspertsystemer. En persons følelse av 
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identitet og tilhørighet er dermed overtatt av andre typer sosiale relasjoner.157 Det springende 

punktet er at Giddens mener disse nye ansiktsforankrede relasjoner ikke bærer samme 

essensiell betydning for en persons følelse av ontologisk sikkerhet som tidligere: ”Slektskaps 

relasjoner er fortsatt viktige for flertallet av befolkningen, især innenfor kjernefamilien, men de er ikke 

lenger bærere av sterke organiserende sosiale bånd på tvers av tid og rom. Denne påstanden er utvilsomt 

gyldig.” (Giddens 1997: 81) Påstanden som Giddens kategoriserer som ”utvilsomt gyldig” vil bli 

utfordret i løpet av dette studiet. Det samme gjelder hans påstand om at den store utbredelsen 

av abstrakte systemer, nødvendigvis har forandret vennskapets natur.  
 

I tradisjonelle kulturer, med delvis unntak for enkelte større byområder i agarstater, var det svært 
klart skille mellom innenfor og de utenforstående eller fremmede. De store arenaene for ikke-
fiendtlig interaksjon med anonyme andre som kjennetegner moderne sosial aktivitet, eksisterte 
ikke. I tradisjonelle kulturer var vennskap ofte institusjonaliserte, og ble sett på som et middel til 
å skape mer eller mindre varige allianser med andre mot potensielt fiendtlige grupper (1997: 88) 
 

I følge Giddens er grunnleggende tillit i det han kaller ”førmoderne samfunn,” en del av de 

personlige tillitsrelasjonene i fellesskapet, av slektskapsbånd og vennskap. Selv om slike sosiale 

forbindelser kan medføre følelsesmessig nærhet også under moderniteten, hevder han at denne 

nærheten ikke er en betingelse for opprettholdelsen av ontologisk sikkerhet. Det er tillit utleiret til 

abstrakte ekspertsystemer som har overtatt denne rollen. Siden sosiale (tillits)relasjoner ikke er 

direkte involvert i de abstrakte systemene fører dette til eksplisitt slutt på avhengigheten av 

personlige bånd, hevder han. ”Det motsatte av ’venn’ er ikke lenger ’fiende’, ikke engang ’fremmed’ – 

det er snarere ’bekjent’, ’kollega’ eller ’noen jeg ikke kjenner’” (1997: 88). 

 

” … ikke en tro på andres ’moralske ubestikkelighet’ (gode hensikter)” 

Da Giddens skulle eksemplifisere hva han mente var et typisk abstrakt ekspertsystem, henviste 

han til pengetegnet. Han hevdet at det er pengetegnet i seg selv, samt det abstrakte 

ekspertsystemet det representerer, personen som utfører pengetransaksjoner har tillit til. Altså 

ikke bare de personene som bestemte transaksjoner utføres med. Vi har allerede fått presentert 

eksempler som tilsier at de venezuelanske informantene har felles erfaringer som tilsier at de 
                                                 
157 Sosiale relasjoner som Giddens mener karakteriserer et moderne samfunn, men som ikke er koblet til ontologisk 
sikkerhet; Alt fra en dragning mot å oppsøkke ”communities” som sportsgrupper og religiøse sekter som et ledd i å 
forankre identitet og tilhørighet, til et økt fokus på dyadiske vennskapsrelasjoner og kjærlighetsekteskapet. 
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ikke bør ha altfor stor tillit den venezuelanske pengeenheten, integriteten til politikere, 

forvalterne av byråkrati og lovverk, samt respekt for kjøreregler. Spørsmålet blir da hva, eller 

hvem, garanterer innfrielsen av forventningene knyttet til de abstrakte ekspertsystem? 
 

En bærebjelke i min argumentasjon er at moderne institusjoners beskaffenhet er nært forbundet 
med mekanismer for tillit til abstrakte systemer. Dette gjelder fremfor alt tillit til ekspertsystemer 
(…) Denne modernitetens hypotetiske, fremtidsorienterte karakter er i stor utstrekning 
strukturert av tillit investert i abstrakte systemer – som etter sin natur er avpasset den etablerte 
ekspertises troverdighet” (Giddens 1997: 65). 

 

Giddens skriver om blind tillit til et prinsipp; At tillit er investert i abstrakte systemer. Tar han 

det for gitt at alle personer i det han kaller moderne samfunn deler denne blinde tilliten? Mener 

han at samfunnsmedlemmene aldri setter spørsmålstegn ved ”den etablerte ekspertises 

troverdighet”?  Han nevner dette noen steder som en potensiell mulighet.158 For det meste 

beskriver han de moderne samfunn som om ingen av samfunnets medlemmer setter 

spørsmålstegn ved integriteten til det abstrakte systems forvaltere. Det er en slik type tvil som er 

eliminert ved utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystem. Giddens fortsetter: 
 

Vi kan snakke om tillit til symbolske tegn eller til ekspertsystemer, men denne tilliten innebærer 
en tro på riktigheten av prinsipper som en er uvitende om, ikke en tro på andres ’moralske 
ubestikkelighet’ (gode hensikter). Tillit til personer er selvsagt alltid i en viss utstrekning relevant 
for troen på systemer, men dreier seg snarere om hvorvidt systemene virker slik de skal enn om 
deres virkemåte som sådan (Giddens 1997: 32, uthevning i orginalen). 

 

I den grad tillit til personer kommer inn, er det om hvorvidt systemet virker slik det skal enn om 

dets virkemåte som sådan. Dette passer bra med venezuelanernes syn slik det kom fram i 

bilsitatene på side 73. De venezuelanske informantene var mer opptatt av den faktiske 

handlingen til personen i systemet (sjåføren) enn av systemet (prinsippet; trafikkreglene) i seg 

selv. Giddens, derimot, mener denne typen tillit til personers ”moralske beskikkethet” bare ”i 

en viss utstrekning” blir relevant. Modernitetens institusjoner og ”den rasjonaliserte 

organisasjon som kjennetegner moderne samfunnsliv,” og som igjen kan kobles sammen med 

                                                 
158 Et sitat gjengitt tidligere på side 76: ”Selv om alle er klar over at tilliten i virkeligheten gjelder til det abstrakte 
system, snarere enn de individer som i bestemte sammenhenger representerer det, gir adgangsportene oss en 
påminnelse om at det er (feilbarlige) mennesker av kjøtt og blod som opererer systemene” (Giddens 1997: 66) 
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utviklingen av industrialiserte stater, ideer om rasjonelle byråkratier og prosessuell forståelse av 

effektivitet, i større grad er basert på en blind tillit til ”prinsipper som en er uvitende om”. 

Vi har altså fastsatt at Giddens hever mekanismene knyttet til abstrakte ekspertsystem 

og deres virkemåte over et moralsk domene. Selve ”utleiring” går ut på at tillit og sosiale relasjoner 

blir avpersonifisert, hevet ut av dimensjonen tid og rom, samt sin sosiale og lokale kontekst. 

Giddens gjør dermed akkurat det Sørhaug kritiserer159 vestlig organisasjonsteori for, ved at han 

klart skiller en modellbasert teoretisk rammeverk fra aktive subjektive personers faktiske levde 

liv; deres erfaringsbaserte livsverdener. En annen viktig forutsetning for at et samfunn basert på 

utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer skal virke slik det var tiltenkt, vil dermed være at 

politikk, makt og (personlig) økonomi holdes klart avskilt i samfunnet.160  

 

”Med [respekt for] lov skal landet bygges” 

Hvor og hvordan kommer det juridiske systemet inn i en slik sammenheng? Det juridiske 

lovverket er kanskje det beste eksemplet på slike abstrakte ekspertsystemer. Over Tinghuset i 

København står det: ”Med lov skal landet bygges ikke med ulov ødes”161 Er det ikke til sist det 

abstrakte ekspertsystemet ”lovverket” – og håndhevelsen av dette lovverket - som garanterer 

for forutsigbarhet og troverdighet til alle de andre abstrakte ekspertsystemene i et samfunn?  

Giddens innlemmer faktisk lovsystemet, og dette systemets forvaltere, i sin generelle 

beskrivelsene av ekspertsystem og eksperter.  Se den uthevede delen av sitatet på side 70. Men 

hvem, eller hva er det som garanterer at folk følger lovene og de abstrakte ekspertsystemene? 

Hvilke forutsetninger må foreligge for at systemet skal fungere slik det var meningen at de 

skulle fungere? Hva skjer hvis noen av disse forutsetningene ikke foreligger? Hva skjer dersom 

individuelle aktører av strategiske hensyn velger å ikke følge reglene?  

Ifølge Giddens er det gjentatte (positive) erfaringer med de abstrakte ekspertsystemenes 

adgangsporter som bidrar til at samfunnsmedlemmene tror på, eller har tiltro til, systemene og 

                                                 
159 Se kapittel 1, side 13: ”I tradisjonelle teorier om marked eller byråkrati har betydningen av underliggende 
nettverksformer vært sterkt undervurdert” (Sørhaug 1996: 126). 
160 Dette er også Giddens sitt syn på kapitalistiske samfunn. Vi vil komme tilbake til dette senere. 
161 Sitat fra jydske lov dannet under vikingtiden (http://www.dagen.no/print_art.cgi?art=4670, 02.08.2005) som står 
skrevet på ”Domhuset,” Nytorv 21-25, København, bygget i årene 1805 til 1815 (Engsig 2002: 24). 
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som dermed gjør at slike (formelle) systemer kan fungere som garantist for tillit i sosiale 

relasjoner. Sosial interaksjon er avpersonifisert; ansiktsløse forbindelser. Ansiktsforankrede 

forbindelser får dermed en sekundær rolle i det moderne samfunn, hevder Giddens162. 

Sørhaug (1996) har et annet syn. Han mener det som i siste instans kan garantere for 

innfrielser av forventninger, er troverdige trusler om sanksjoner. Uten et fungerende legitimt 

voldsapparat som sanksjonerer regelbrudd, vil folk ikke føle forpliktelse til å følge reglene.  

Kan Giddens teorier om abstrakte ekspertsystemers innvirkning på moderne samfunn 

ha en implisitt forutsetning om at folk alltid følger lovverket? Altså en sterk stat? Det kan virke 

som om han snakker om abstrakte ekspertsystem uten å problematisere den aller mest 

fundamentale forutsetningen for disse systemenes virkemåte; utøvernes moralske beskikkethet og 

integritet, samt hvilke mekanismer som kan påvirke og sikre en slik integritet.  

Det holder ikke bare å lage lover for å bygge et land. Man må deretter påse at folk følger 

lovene. ”Med [respekt for] lov skal landet bygges” hadde kanskje vært en bedre tekst å risse inn 

over inngangsdøren på det danske tinghuset. Hvordan skapes slik respekt?  

 

Ingenting er så absolutt her … 

Som de to ”palanca”-historiene indikerer fins det lover og regler og en viss form for rettsikkerhet 

i Venezuela. Det er håndhevingen av lovene som ikke er så veldig absolutt. I sitatene om bilkjøring 

så vi hvordan dette påvirket biltrafikken. I politikk var beskyldninger om løgn en hovedregel 

og ikke et unntak. ”Palanca”-historiene var andre eksempler på hvordan forvaltere av 

regelverket lett vrir på regler. Vi er nå inne på kjernen i dette kapittelet, som er tenkt å være et 

kontekstuelt bakteppe for analysen av SINCOR-intervjuene i senere kapitler. Kapittelet skal 

forklare hvordan en oppfattet lav troverdighet til statens formelle institusjoner kan påvirke 

folks forventninger til tillit i sosiale relasjoner.  

Giddens teorier om utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer er gode å bruke for å 

få et grep på det empiriske materialet. Giddens begreper får frem den viktige forskjellen i 

                                                 
162 Sitat omtalt tidligere i dette kapittelet, side 79: ”Slektskaps relasjoner er fortsatt viktige for flertallet av 
befolkningen, især innenfor kjernefamilien, men de er ikke lenger bærere av sterke organiserende sosiale bånd på 
tvers av tid og rom. Denne påstanden er utvilsomt gyldig” (Giddens 1997: 81). 
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handlingsrommet (risikoprofil) til de to hovedgruppene av informanter som er inndelt ut fra 

erfaringer med å bo i henholdsvis sterke og svake stater. For å forklare de empiriske hendelsene 

og historiene som blir fortalt, og spesielt deres innvirkning på forventninger til tillit i sosiale 

relasjoner, kommer begrepene noen ganger til kort. Skillet mellom svake og sterke stater sier 

noe om hvorvidt de abstrakte ekspertsystemene i samfunnet fungerer slik de var ment å 

fungere. Det kan se ut som om Giddens tar for gitt integriteten til forvalterne av abstrakte 

ekspertsystemer. Det kan altså virke som om han tar for gitt en sterk (og absolutt) stat. Giddens 

hevder at det er en persons erfaringer med adgangsporter som er det som bygger opp tillit til de 

abstrakte systemene, og at samfunnsmedlemmene beveger seg sosialt ut fra en tiltro til at 

systemene fungerer. I en slik stat som Giddens beskriver, vil en kunne gå inn i en sosial relasjon 

med tillit som utgangspunkt siden denne tilliten allerede er investert i de abstrakte 

ekspertsystemene og risikoen for å bli sveket er dermed minsket. Hvordan blir situasjonen om 

gjentatte erfaringer med systemers adgangsporter fører til at systemenes troverdighet svekkes? 

 

”Tillit, i hvert fall i organisasjoner, baserer seg på at noe(n) har makt” 

Tian Sørhaug (1996) har også skrevet om tillit i moderne settinger. Han representerer et annet og 

mer aktørfokusert perspektiv enn Giddens. Giddens og Sørhaug er begge enige om at det er noe 

utenfor personlig interaksjon som garanterer for at folk har tillit til hverandre. Mens Giddens 

mener dette ”noe” er virkningen per se til de abstrakte ekspertsystemene, og som han mener 

fører til at personlige bånd og tillitsrelasjoner har fått en annen, og sekundær, betydning i 

moderne stater, har Sørhaug en annen versjon. I sin bok ”Om ledelse. Makt og tillit i moderne 

organisasjoner” bruker han ikke begrepet abstrakte ekspertsystemer, men ett av hans to 

hovedargumenter relatert til forholdet mellom makt og tillit er at bruk av makt er en (indirekte) 

forutsetning for tillit: ”Tillit, i hvert fall i organisasjoner, baserer seg på at noe(n) har makt (…) Tillit 

forutsetter garanterte grenser, og garantien er avhengig av at noen kan stoppe vold, det vil si bruke vold.” 

(Sørhaug 1996:26;50) For Sørhaug er det altså sanksjoner knyttet til lov- og normbrudd som til 

syvende og sist kan garantere for tillit i sosiale relasjoner. 
  

Mennesker tør ikke ha tillit til hverandre hvis det ikke finnes noe eller noen som kan stoppe vold. 
Det må finnes krefter som kan mobiliseres for å stoppe hverandre fra bare å ta. Vold er smittsomt, 
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og den stopper ikke av seg selv. Når man forventer at alle tar, blir det nytteløst og farlig å gi. Det 
eneste mulige ligger i å ta selv og gjøre det før de andre gjør det. Feiden er det antropologiske 
bildet på denne tilstanden (Sørhaug 1996: 24).  

 

Utvikling av tillit forutsetter altså at det finnes noen - eller noe - som har makt til å sanksjonere 

illojalitet og vold, men som selvsagt ikke bruker makt slik at interne og eksterne tillitsforhold 

blir umulige. Sørhaugs analyse av forholdet mellom makt og tillit fokuserer i utgangspunktet 

på ledelse i moderne organisasjoner. Altså lederens rolle og da spesielt knyttet opp mot 

Sørhaugs andre hovedpoeng som vi snart kommer nærmere inn på, at tillit genererer makt. 

Likevel kan hans argumentasjon være relevant for hva som garanterer for tillit i sosiale 

relasjoner. Han sier at ”det helt spesifikke ved ledelse avdekker seg gjennom dens makt og myndighet til 

å bestemme over unntaket eller det ikke-regulerte” (1996: 25). En leders rolle er altså å være den som 

kan ta avgjørelser der det er tvetydighet eller mangler (formelle) instrukser på hva som er rett 

handling. Dette åpner imidlertid også opp for muligheten til å utnytte systemet. Personens 

”moralske ubestikkelighet” settes på en hard prøve. Av dette følger det at i en leders 

”kontinuerlige og personlige balansering og forhandling i spenningsfeltet mellom makt og tillit, tro og 

viten er det lett å ane behovet for et fundament, et grunnlag som er udiskuterbart og 

uforanderlig og som det nettopp ikke kan forhandles med” (1996: 43, min uthevning).  

Sørhaugs er dermed fokusert mer på utøveren av systemet (sjåføren) enn på selve 

systemet (kjørereglene). Han hevder at personlig autonomi må garanteres av et hierarki med 

regler og sanksjonsmuligheter fordi hvis dette overlates til det ”frie spill” vil det ikke være noen 

som kan beskytte de mindre sterke mot de sterkeste. En slik situasjon vil føre til kamp mellom 

fraksjoner, feider og at den sterkestes rett alltid vinner frem. Han mener det er statens oppgave 

å hindre dette og således garantere for innfrielsen av forventninger: ”I siste instans er det statens 

autoritet som garanterer for eiendomsrett og kontraktsforhold” (Sørhaug 1996: 151). 

Det siste sitatet viser hvordan Giddens og Sørhaugs syn kan forenes: Det er statens 

autoritet; dens evne til å utøve sanksjoner når noen bryter regler og normer, som til syvende og 

sist er det som garanterer for kontraktsforhold, som jo er del av et abstrakt ekspertsystem.  
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”Penger er det eneste som gir deg sikkerhet i Venezuela” 

De to ”palanca”-eksemplene indikerte at sanksjonene i mange av de situasjonene som de 

venezuelanske informantene var oppe i, lett kunne følge andre retninger enn selve regelverket. 

Coronils (1997) historiske presentasjon bygger opp om det samme.163 Det kunne på mange 

måter virke som om regelverket ble brukt mer som et middel av regelverkets forvaltere til å 

utøve et annet sett med makthierarkier enn det man skulle tro var utgangspunktet for et 

regelverk: å sikre rettferdig behandling for de ulike medlemmene av et samfunn gitt visse 

kriterier. Flere informanter fra første feltarbeid mente, som Coronil, at myndighetenes 

sanksjoner og belønning ofte kunne følge andre prinsipper enn selve regelverket; Det de mente 

ofte styrte dette var et hierarki av nettverk og allianser; vennetjenester – samt penger.  

På spørsmål om hva som gav en følelse av sikkerhet i Venezuela, var det flere som 

svarte penger. Og med det mente de at de som har penger alltid kommer seg velberget ut av de 

fleste situasjoner; også de mest groteske. En historie164 om mannen som på folkemunne ble kalt 

”Monsteret fra Palo Grande” vil være illustrerende. Historien er også et eksempel på den type 

skandaleoppslag som Coronil mente dominerte media.165 Da jeg kom til Caracas i november 

2001, var overskriftene i avisene fulle av informasjon om denne mannen som nå hadde rømt fra 

husarresten. Han er sønn av et parlamentsmedlem og hadde selv en stor og betydningsfull 

posisjon i byråkratiet. Han er rundt 40 år og bodde i et svært og flott hus i Palo Grande, ett av 

de rike strøkene i Caracas. Han hadde hatt ei 19 år gammel kjæreste, noe som i utgangspunktet 

ikke er spesielt kontroversielt. Poenget var at etter hvert hadde moren hennes begynt å bekymre 

seg veldig for datteren som ikke hadde gitt livstegn fra seg på en måned. Politiet ransakte huset 

og fant jenta. Hun var misbrukt på det groveste både fysisk og seksuelt. Avisene viste detaljerte 

bilder av den nesten halvdøde jenta. Misbrukeren fikk rett nok en dom, men den lød på fire år i 

husarrest. Han skulle altså få bo i palasset sitt i Palo Grande med alle sine bekvemmeligheter. 

                                                 
163 Dette var underliggende argumentasjon hos Coronil. Sitat fra side 50: “But of course there were consequences. 
Existing power relations were not transformed but were constantly reproduced and realigned. These changes were 
often presented as fundamental transformations, and yet their real significance remained hidden. Political life was 
lived from moment to moment. Exceptions to the rule were the rule. The exercise of power, based on this fluid 
manner of constructing social reality, made the contingent structural” (1997: 359, min uthevning). 
164 Historien fortelles slik den ble fortalt meg av German, en av studentene. 
165 Fra side 49: “Even when their guilt was exposed in a scandal, the powerful seldom ended up in jail. They 
remained rich and powerful and become more admired for managing to preserve their position in the face of 
attack” (Coronil 1997: 358). 
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Det er heller ikke like lett å kontrollere et så stort hus som ikke er konstruert i den hensikt å 

unngå at folk rømmer. German, en av studentene, sa litt oppgitt: ”Hvor mye koster det ikke i lønn 

til politiet for å holde vakt 24 timer i døgnet?” Faren, som fortsatt var i parlamentet, forsvarte på sin 

side rømmingsforsøket og ville ha dommen omgjort. Slikt leser venezuelanere daglig.  

German fortalte videre en forferdelig historie som setter behandlingen til det rike 

”monsteret fra Palo Grande” i kontekst. Historien forsterker inntrykket av et rettsystem som 

ikke ivaretar samfunnsmedlemmenes rettssikkerhet så fremt man ikke er en betydningsfull 

person eller har rikelig med penger. Germans 18 år gamle fetter hadde havnet litt på 

”skråplanet,” og en natt i november 2002 ranet han en buss. Dette skjer ofte og ble av German 

beskrevet som en relativt ”uskyldig forseelse.”166 Han verken skadet eller drepte, men politiet 

fikk tak i ham. Resten av natten måtte han tilbringe i varetekt sammen med tungt kriminelle. 

Dagen etter ble han funnet død. Etter det German fortalte, var han blitt grovt voldtatt av de 

andre innsatte. De hadde skåret av han kroppsdeler og ingen fengselsvoktere hadde grepet inn. 

Man kan anta at han har skreket. Germans familie har ikke mye penger og fetterens sak har 

derfor aldri blitt rettssak eller publisert. Slike historier er det mange av. De som ikke har 

ressurser, er livredde for fengsel og politi. Som den forrige historien, samt historien fra 

spansklæreren illustrerer, slipper de som har penger eller gode kontakter ofte unna. 

 

”Familien er den eneste som kan hjelpe deg ‐ også økonomisk”  

Han som denne historien dreier seg om traff jeg på stranden som er avbildet på forsiden av 

avhandlingen. Han var der sammen med en kamerat. De var i midten av tjueårene og 

studenter. Jeg hadde kommet litt ut i feltarbeidet og valgt ut noen spørsmål som jeg ønsket å 

undersøke mer i dybden. Ett av dem var ”Hva regnes som sikkert? Hvor forankrer man sikkerhet og 

hvem/hva stoler man på?” Jeg dreide samtalen mot disse spørsmålene. Kameraten så ut til ikke å 

like samtaleemnet, men den andre svarte: ”Penger er det eneste som gir deg sikkerhet”. Jeg forsøkte 

med ”palanca,” familiebånd og byråkrati, men han tviholdt på sitt første svar. Jeg kverulerte 

                                                 
166 I alle fall ut sett i sammenheng med de konsekvensene hendelsen fikk for gutten. 
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videre om betydningen av familie. Svaret hans var at familiene holdt sammen fordi de hadde 

økonomiske interesser sammen: ”Familien er den eneste som kan hjelpe deg - også økonomisk.”  

Kameraten ble sur fordi de hadde reist på ferie for nettopp å ikke prate om dette. ”Jeg vil 

fortelle han det!”, sa han jeg fra nå av vil kalle fortelleren. Omkranset av fantastiske karibiske 

omgivelser fortalte han at broren hadde blitt drept fire måneder tidligere. Han begynte å gråte 

mens han pratet. Broren var 17 år og hadde tatt noen kurs i selvforsvar. Han hadde blitt 

angrepet av ransmenn og tydeligvis prøvd å bruke noe av det han hadde lært. Det var det han 

hadde gjort ”feil” og som nok var årsaken til at han er død i dag. Han ble skutt i bakhodet av en 

”hjelper” som ransmannen hadde hatt. Familien visste hvem som var morderen. Første reaksjon 

hos familien å drepe morderen på flekken. En av familiens brødre jobbet imidlertid i ”Policia 

Tecnologica Judical” (PTJ). Dette er den delen av politiet som leter etter bevis, etterforsker mord 

og er høyt ”rangert”. I et familieråd hadde de derfor blitt enige om å ”hevne” på en annen måte. 

Hvis de fikk morderen fengslet, kunne nemlig broren, på grunn av sin jobb i PTJ, få fritt leide til 

den innsatte. En innsatt i venezuelanske fengsler har få rettigheter, fortalte han. Historien på 

forrige side underbygger denne påstanden ved å gi et bilde av hva som kan hende i et fengsel. 

Der er det fritt fram og broren kan hevne seg på de måter familien vil. Dette sa han med mye 

bitterhet i stemmen og mens tårene rant. De hadde betalt en anerkjent advokat mye penger for å 

få ham innsatt. Familien til morderen visste imidlertid om denne planen og betalte en annen 

advokat like mye penger for å få saken ”lukket”. De visste utmerket godt hva fengsling ville 

bety for morderen. Saken hadde nå utviklet seg slik at den ene advokaten kontinuerlig jobbet 

med uformelle kanaler og bestikkelser for å få mannen for retten, mens den andre advokaten 

jobbet på samme måte for å få saken henlagt. Dette hadde nå pågått i fire måneder og 

fortelleren fortalte desperat om hvor dyrt dette hadde blitt. Advokaten ber om mer penger for å 

kunne betale bestikkelser, mens den andre advokaten gjør det samme. For meg høres det nesten 

ut som en ”auksjon”. Den som til slutt vil ”vinne,” er den som greier å betale mest. Da jeg bad 

ham forsøke å anslå hvor mye denne saken hadde kostet til nå svarte han et beløp som tilsvarer 

250 000 NOK. Det kan godt hende han i affekt tok i litt. De var i utgangspunktet ikke spesielt 

rike så dette var enormt mye penger for dem. Hele familien bidro til å betale de økende 
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advokatutgiftene. I lys av denne historien blir det kanskje mer forståelig at han så hardnakket 

påstod at det var penger som er det eneste som gir deg sikkerhet?167  

Tidligere i kapittelet ble et fenomenologisk begrep som Giddens bruker introdusert: 

”ontologisk sikkerhet.” Et viktig poeng for Giddens var at utleiring av tillit til abstrakte 

ekspertsystemer hadde overtatt den rollen som relasjoner og familie tidligere i ”før-moderne” 

samfunn hadde hatt for individers følelse av ontologisk sikkerhet. Men indikerer ikke de tre 

historiene som nettopp er blitt fortalt; monsteret fra Palo Grande som slipper unna med 

husarrest, fetteren som ble voldtatt til døde i fengsel og den auksjonslignende situasjonen over 

en annen fattig morders liv, at dette ikke kan være tilfelle for de venezuelanske informantene?  

 

Terrorkulturer 

Det er en enorm råskap i historiene. Det er lett å tenke at ”dette kan ikke være sant” og ”ikke 

alle i Venezuela har opplevd slike situasjoner.” Beskrivelsene er annenhånds informasjon så 

validiteten av informasjonen kan kanskje diskuteres, men tilsvarende historier florerer blant 

venezuelanere. I løpet av feltarbeidet kom det frem flere groteske historier som disse. Noen blir 

presentert senere, men mange kommer ikke med av plassmangel. Poenget er at slike historier 

fins det mange av. De to venezuelanerne som fortalte dem til meg gjorde dette med voldsom 

følelsesmessig involvering. Begge to gråt mens de pratet. Uansett om historien reflekterer hele 

sannheten eller ei, så er de med er med på å skape en oppfatning mange venezuelanere har av 

verden omkring, og som brukes som tolkningsgrunnlag for deres handlingsvalg; handlingsrom.  

Ut fra de historiene som har blitt fortalt, kan situasjonen i Venezuela på flere måter 

oppfattes som det Michael Taussig (1987) kaller ”terrorkulturer”: Samfunn med en høy 

tilstedeværelse av redsel og vold. Etter å ha studert slike kulturer kom han fram til at en av de 

sentrale delene av terrorkulturer er at skillet mellom fiksjon og virkelighet i de redselsfulle 

                                                 
167 Dette minner om de klassiske antropologiske temaene feiden og blodhevn. Det er en situasjon av ”krig” hvor 
fysisk vold og trusler om vold er det som styrer utfallet. Temaet for dette kapittelet er hvordan forventninger til tillit 
i relasjoner kan ha sammenheng med samfunnets institusjoners evne til å ivareta medlemmenes rettsikkerhet. Disse 
mekanismene ligner mer på de historiene Diego Gambetta (1993) beskriver i forbindelse med studier av mafia på 
Secilia i Italia. Se første kapittel side 11. Flere av historiene som ble fortalt av de studentene kan ligne på det som 
Gambetta beskriver; Et samfunn hvor det i stor grad er penger og/eller de rette allianser/relasjoner er det som kan 
skape en følelse av ontologisk sikkerhet 
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historiene som fortelles ikke alltid blir helt skarpt. De kulturer Taussig beskriver er såpass 

ekstreme at sammenblandingen mellom fiksjon og virkelighet åpner opp for å klassifisere 

kulturer som ”uvirkelige.” Situasjonen i Venezuela er kanskje ikke så ekstrem, men det er et 

viktig aspekt ved det Taussig skriver om terrorkulturer som får relevans for situasjonen i 

Venezuela: Det at de forferdelige historiene som fortelles er med på å vedlikeholde og 

gjenskape frykten i befolkningen. Det er altså gjennom det at folk prater om hendelsene som 

gjør at ideene får makt over følelsene og inkorporeres i aktivt sosialt liv.   

Ut fra et fenomenologisk standpunkt vil intensjoner168 også innbefatte abstrakte ideer og 

”fraværende” fenomener. Dette vil være viktige elementer i dannelsen av personers livsverden 

og påvirker dermed hans/hennes persepsjoner av virkeligheten ut fra det som han/hun 

opplever. Christian Krohn-Hansen skriver om Taussig i boken ”Det vanskelige voldsbegrepet”: 
 

I samfunn med forferdelige terrorkulturer, fortsetter Taussig, må vi vende blikket ikke mot 
ideologi forstått som strukturer, men mot historier som blir fortalt uten opphør – de endeløse 
ryktene, den flyktige sladderen, og de tilbakevendende taushetene (…) Dette ekstremt voldelige 
samfunnet var i stor grad skapt og gjenskapt ved hjelp av ord. Det reproduserte fantastiske og 
groteske fortellinger (Krohn-Hansen 2001: 45). 

 

Spørsmålet om historiene er sanne er dermed ikke så viktig for analysen. Det som er viktig er at 

flere av de venezuelanske informantene forteller dem til hverandre. Dette er med på å forsterke 

oppfattelsen av utrygghet, fare og mistillit i samfunnet.169 Analysen tar utgangspunkt i at i 

mange venezuelaners livsverden består av utrygghet. Det er lett å anta at en person som vokser 

opp i et miljø hvor slike historier som nevnt over florerer, får liten grunn til å stole på at 

samfunnets institusjoner, samt dets forvaltere, tar vare på deres rettsikkerhet og at de kan 

garantere for tillit i sosiale relasjoner. De neste historiene om kriminalitet underbygger denne 

antagelsen. Historiene indikerer hvor dyptpløyende og altomfattende oppfattelsen av utrygghet 

kan være, og sannsynliggjør at håndtering av situasjonen blir viktig for folks følelse av 

grunnleggende tillit og ontologisk sikkerhet. Det er en svært konkret og fysisk utrygghet. 

 

                                                 
168 Omtalt på side 20: intensjon i fenomenologien handler om hva et individ har et bevisst forhold til. 
169 En analog situasjon kan kanskje være barn som skremmer hverandre med å fortelle spøkelseshistorier? 
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”Tjuven slapp unna. Kulen traff en tilfeldig i køen” 

Tittelen på dette delkapittelet er hentet fra innledningshistorien på side 17. Noe av det som gav 

mest inntrykk etter å ha bodd i Venezuela en periode, var alle historiene om kriminalitet, i 

ordets råe fysiske forstand, man ble fortalt. Framveksten av kriminalitet var også noe Coronil 

var opptatt av i sin historiske presentasjon.170 Spesielt Caracas er regnet som en av verdens 

farligste byer når man regner antall mord per tidsenhet per innbyggertall.171 Dette underbygger 

antagelser om at Venezuela, og spesielt storbyer i Venezuela som Caracas og Puerto de la Cruz, 

kan regnes som terrorkulturer. Vold og kriminalitet møter en overalt og mange føler de er 

overlatt til seg selv å takle denne situasjonen. Den kriminalitet (inkludert voldelige ran) som 

skjedde blant studentene, ble ikke rapportert siden de fleste ikke hadde noe tro på at politiet 

ville gjøre noe. Flere var redde for at politiet kunne finne på å lage problemer for dem.  

Ett av hovedinntrykkene fra første feltarbeid er altså at venezuelanere bosatt i Caracas 

opplever en kontinuerlig situasjon av utrygghet. Bare i løpet av desember ble tre av de 24 

studentene på studenthjemmet ranet med pistol i gaten der vi bodde. De tre personene som jeg 

var mest i kontakt med utenom studenthjemmet, ble alle ranet i løpet av perioden.  

Oswaldo, 24 år og student, ble i løpet av seks måneder ranet to ganger. Den første 

gangen ble alle i bussen han var på ranet med pistol på nattetid. Den siste gangen ble han 

angrepet med kniv av en dresskledd person som sto bak ham i køen til minibanken. Dette var 

midt på dagen i sentrum av Caracas. Da han nektet å gi fra seg mobilen, ble han stukket i høyre 

arm. Ransmannen stoppet en taxi og forsvant. German ble angrepet med tomme glassflasker i 

en park. Han var sammen med en kamerat og spesielt kameraten fikk store skader fordi flasken 

som traff ansiktet, knuste. German greide å komme seg vekk og ut av parken slik at han fikk 

stoppet en bil. Bileieren hadde pistol172 i dashbordet og de løp sammen inn i parken og skjøt 

                                                 
170 For eksempel fra side 49 i kapittel 2: ”By 1978 there was a growing sense that the oil boom had only apparently 
expanded social powers by increasing the capacity to consume, that in reality it had reduces social control by 
undermining social nexuses, replacing sociality with criminality” (Coronil 1997: 353). 
171 En illustrerende analogi: I løpet av påskeuken 2003 ble det registrert 360 voldelige dødsfall i Venezuela. Det 
betyr dødsfall som følge av pistol eller kniv. Trafikkulykker er ikke medregnet. I Venezuela er det ca. 27 millioner 
innbyggere. Justert med innbyggertall i Norge på rundt fem millioner ville dette ha representert 360:5 = 72 voldelige 
drap, med kniv eller pistol, i løpet av påsken. Hvilke overskrifter ville ikke dette gitt i norsk presse? 
172 Svært mange hadde våpen. Det var blant annet mange som hadde pistol i dashbordet som i German sitt tilfelle. 
Spansklærerinnen viste en jernstang hun hadde liggende i hylla i bildøra. Hun forklarte videre at sønnen alltid hadde 
pistolen sin i dashbordet. Vertinnen på et herberg viste en hagle hun hadde ved siden av inngangsdøren. Formelt må 
man være over 23 år, ha gjennomgått en psykologisk test og kunne dokumentere at man trenger pistol før man får 
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fem skudd i luften. Dette skremte vekk ransmennene som hadde rukket å dra kameraten bort til 

et skogholdt og ransaket han for verdisaker mens de holdt han med et kvelertak. 

Man ser mange tegn på mistillit og usikkerhet. På Metroen er det vanlig å se personer 

tviholde på bagene sine på fanget (bilde 11 side 63). Barnehagen på bilde bilde 12 side 63 hadde 

store piggtrådgjerder rundt huset, og alle barna ble alltid hentet av foreldrene sine. Generelt er 

bybildet preget av mye gitter og låser. Når studentene gikk ut på byen i Caracas var det som 

oftest i litt større grupper. De holdt sammen hele kvelden og sa alltid fra til hverandre hvor de 

var. Hvis noen var på byen alene, var det vanlig å spørre en fra baren om han kunne følge ut for 

å stoppe en taxi. De stopper en taxi sammen, småprater litt som om de kjenner hverandre og 

avslutter med noe lignende ”ring meg når du kommer frem”. Trolig vet han ikke nummeret.173

 

Økonomisk utrygghet 

Økonomisk utrygghet er annen viktig faktor. Tidligere ble det nevnt at den lokale 

pengeenheten har mistet så mye verdi slik at det er få som stoler på å spare i den lokal valutaen. 

Flere av studentene hevdet at fagorganisasjonen i Venezuela stort sett var en 

interesseorganisasjon for oljeindustriens ansatte. De henviste blant annet til streik/lockout i 

desember 2003 og januar 2004 da fagorganisasjonen (CTV) gikk sammen med174 Fredrecameras 

(næringslivsorganisasjonen) for å stenge oljeindustrien, samt annen stor og viktig industri i 

Venezuela. Resultatet var mangel på bensin, flere store kjøpesentre holdt stengt, ølfabrikker 

stengte og produksjonen av maismelet ”Harina Pan” stoppet opp.175 Noen av studentene hevdet 

                                                                                                                                                             
tillatelse til å bære våpen. ”Selvforsvar” var imidlertid grunn nok til å søke. Mange gjorde også som sønnen til 
spansklæreren og brukte sine ”palancas” (side 65). Det illegale våpenmarkedet var også stort. Når jeg fortalte at 
norsk politi til vanlig bare hadde en kølle å forsvare seg med - at pistolbruk ble begrenset fordi man i Norge har en 
idé om at vold avler vold - stilte mange seg utenforstående til hvordan politiet da greier å gjøre jobben sin. 
173 Jeg benyttet meg av dette ”trikset” innimellom og fikk alltid hjelp slik som beskrevet. 
174 Da jeg første gang hørte en student snakke om dette ble jeg forvirret. For meg var det en logisk brist at en 
fagorganisasjon skal steike sammen med en organisasjon for næringslivslederne. En analogi: Landsorganisasjonen 
(LO) skal streike sammen med Norsk Næringslivs Hovedorganisasjon (NHO). Jeg oppfattet en fagorganisasjon som 
noe som skal beskytte arbeiderne mot arbeidsgiverne. Deres legitimitet er basert på å være i konflikt med hverandre. 
175 Effekten skal ikke undervurderes. Billig bensin har vært de fattiges ”trøst”. Som Coronil (1997: 374) 
argumenterer er dette den eneste gleden de fattige har av at Venezuela er et oljeproduserende land. Å hindre 
venezuelanere å få bensinen hadde stor symbolsk verdi. Venezuela er også en av de største konsumentene av øl i 
verden og da spesielt blant de fattige siden øl er relativt billig. Øl var faktisk billigere enn både Coca Cola og melk. 
Maismelet ”Harina Pan” er billig og tradisjonell ingrediens i venezuelansk matlaging. De fleste venezuelanere 
spiser dette, men de fattige overlever på ”Harina Pan” siden dette stort sett er det eneste de hadde råd til å spise.  
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at meningen med lockouten/streiken var å skape uro i landet. Ved å stoppe bensintilførsel, 

samt tilgang på mat og øl ville fattigfolk - mange av dem uten skolegang - miste tålmodigheten 

og gå ut i gatene for å lage opptøyer på samme måte som de store opptøyene i 1989 beskrevet 

på side 52. Opposisjonen (med militær hjelp fra USA) kunne så bruke den urolige situasjonen til 

å presse presidenten til å gå av. Opposisjonen, inkludert fagorganisasjonen, kalte det en 

”streik”, men de fleste av studentene jeg pratet med hadde fått beskjed av sine sjefer at de ikke 

skulle komme på jobb. Mange av studentene var avhengige av inntekt for å kunne bo og 

studere i Caracas. Flere var til og med tilhengere av presidentens politikk. Av ulike grunner var 

det altså flere som ikke hadde lyst til å streike, men som hadde fått beskjed av sine 

arbeidsgivere om å holde seg unna jobben.176 Selvsagt fikk arbeiderne ikke lønn i de to 

månedene firmaet var stengt og da endelig streiken/lockouten var avblåst fikk mange beskjed 

om at ”nå må vi spare inn det vi har tapt de siste to månedene.”177  

Oswaldo fikk aldri tilbake jobben. Han manglet bare ett semester på å fullføre studiet, 

men måtte la være å immatrikulere seg til nytt semester og isteden reise tilbake til foreldrene 

som bor i Valencia, tre timers bilkjøring fra Caracas. Uten jobb har han ikke råd til å være i 

Caracas. German havnet i samme situasjon. Han hadde sagt opp arbeidet i den tro at han etter 

tre års arbeid i et tysk firma, med gode engelskkunnskaper og nesten ferdig regnskapsfører fra 

universitetet, skulle greie å finne en jobb raskt. Rett etterpå kom lockouten/streiken. Da den var 

ferdig var mange nyoppsagte på jobbjakt slik at German fikk problemer. Etter 

lockouten/streiken oppdaget jeg også en markert økning i antall tiggere i Caracas.  

Men ikke bare i forbindelse med streikene opplevde venezuelanere å miste jobben over 

natten.  Oscar er et godt eksempel på dette. Han var vakt for en klinikk i nærheten av 

studenthjemmet. Han stod og/eller satt i solen hele dagen fra klokken seks om morgenen til 
                                                 
176 Via de kommersielle TV kanalene ble de tomme fabrikkene og gatene fremstilt som ”massiv støtte” fra 
arbeiderne til streiken. Dette ble videre kringkastet verden rundt via CNN. Dette var ikke første gang. Opposisjonen 
hadde flere markeringer i løpt av feltarbeidene. I desember 2002 arrangerte opposisjonen en to dagers streik for å 
markere sin misnøye. De to som drev studenthjemmet jobbet begge fult ved siden av å drive hjemmet. Under denne 
streiken ble en av damene igjen hjemme mens hun andre reiste på jobb. Jeg spurte hun som ble igjen om hvorfor? 
Hun fortalte at begge sjefene hadde ringt dem kvelden før og fortalt hva de skulle gjøre: Dra på jobb eller ikke. 
177 Økonomien til Venezuela tapte svært mye på denne konflikten. Bolivarens verdi sank drastisk og mange små og 
større firmaer gikk konkurs. Store kjøpesentre gikk inn i det nye året med fulle lagre av fjorårets julemateriell. En av 
de utenlandske ingeniørene hos SINCOR gjentok gang på gang i intervjuet at han ikke kunne fatte at opposisjonen 
kunne gjennomføre en slik streik. Det var svært uansvarlig og han karakteriserte situasjonen som ” et nasjonalt 
selvmord. Allerede etter en uke burde opposisjonen ha sett at streiken ikke virket - men de valgte altså å fortsette.” 
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klokken sju om kvelden. Han var utdannet teknikker, men det hadde vært umulig å få relevant 

arbeid. Til slutt hadde han greid å få denne vaktjobben.178 Han kom fra en landsby fire timer fra 

Caracas. Han hadde fått mulighet til å leie en seng i et kollektiv der andre som jobbet i samme 

firma, bodde. En dag var han svært bleik og hadde røde og glassaktige øyne. Han fortalte meg 

at han hadde vært hos klinikkens lege og fått beskjed om at han hadde en sykdom. Han hadde 

fått en resept, men han hadde ikke penger til å kjøpe medisinene. Han fikk lønning dagen etter 

og måtte derfor arbeide samme dag og neste dag før han kunne bli hjemme fra jobben. Hvis 

ikke ville han ikke ha råd til medisinene og i tillegg betale husleia. Var han syk og borte fra jobb 

trakk de det i lønnen hans. To måneder etterpå var han plutselig vekk. Jeg traff ham igjen på 

gata og han forklarte at han hadde mistet jobben over natta. Firmaet hadde bestemt at de måtte 

kutte ned på ansatte. Siden han var den som ble sist ansatt, måtte han gå. Han fikk vite det om 

morgenen da han skulle på jobb, og han måtte levere inn arbeidsutstyret og flytte ut av 

kollektivet samme dag. Da stod han igjen på gata uten jobb og seng. Han hadde bodd på gata 

siden og var veldig sliten. Han spurte meg om han kunne låne litt penger for å reise tilbake til 

familien bestående av moren, kona og datteren som han ikke hadde sett på over tre måneder.  

 Historiene til nå har konsentrert seg om å beskrive den usikre konteksten som utgjør en 

felles erfaringsverden for mange venezuelanere. Venezuelanerne blir således bevisst179 en slik 

usikker situasjon; enten fordi de selv har hatt erfaringer lignende historiene som er fortalt, eller 

hørt slike historier fra andre. Det er ulike historier om informantenes møter med adgangsporter 

til viktige abstrakte ekspertsystemer og som er med på å forme de venezuelanernes oppfatning 

av institusjonenes evne til å ivareta deres sikkerhet, samt garantere for tillit i sosiale relasjoner. 

Vi kan dermed konkludere at venezuelanerne var svært skeptiske til byråkratiet.180  

                                                 
178 Han likte ikke jobben og spesielt likte han ikke at han måtte bære pistol. Pistolen var ikke synlig, men gjemt i 
bukselinningen under skjorten. Han fortalte at de fikk seks skudd hver dag som måtte leveres tilbake om kvelden. 
179 I den betydning som begrepet brukes innen fenomenologien; intensjonalitet; å bli bevisst noe. Se side 21-23. 
180 Et eksempel på skepsis til byråkratiet: Jeg hadde planer om å kjøpe hus i Venezuela. Jeg kom ganske langt i 
denne prosessen selv om jeg til sist ikke kjøpte. Dette ga meg imidlertid mye erfaring med venezuelansk byråkrati 
og jeg rådførte meg mye med Aridany. En venezuelansk dame på rundt 40 år og som driver et herberg jeg brukte 
mye. Hun ga råd om at det var svært viktig å ha gode referanser for advokaten jeg valgte, samt å selv kontrollere alt 
han/hun gjør. Hun rådet meg til å oppsøke de kontorer der slike papirer er lagret og selv bla meg fram i arkiver til 
jeg finner dem. Hun fortalte at det er mange falske eierkontrakter i sirkulasjon og at hun kjente til flere historier om 
folk som har kjøpt hus av noen som ikke var eiere av huset. Jeg ringte derfor til Den Norske Ambassade for å bli 
anbefalt advokat. Svaret jeg da fikk kan være beskrivende i seg selv: ”For øyeblikket har vi ingen advokat å 
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En svak stats innvirkning på forventninger til tillit i sosiale relasjoner 

Første forskningsspørsmål fokuserte på hvordan oppfattet lav troverdighet til statens 

institusjoner kan resultere i spesielle forventninger til tillit i sosiale relasjoner. I den typen 

samfunn som Giddens beskriver – en sterk stat - kan man stole på at det formaliserte byråkratiet 

og lovverket ivaretar din rettsikkerhet. Men en slik framstilling har et underliggende premiss 

som Giddens ikke nevner: Man har en visshet eller tiltro om at sanksjoner for lov- og 

normbrudd følger lovene; at grove tillitsbrudd i en sosial relasjon kan, og vil, bli sanksjonert.  

Et hovedargument i avhandlingen er at mange av de venezuelanske informantene ikke 

kan gjøre dette på samme måte fordi de enten selv har direkte erfaring med, eller har hørt flere 

historier fra andre, om at slike sanksjoner ikke alltid følger systemreglene. Folk kan ”vri” 

reglene uten å bli sanksjonert fordi de har maktposisjoner. 

En måte de venezuelanske aktørene løser den problematiske situasjonen generert av 

manglende troverdighet til de formelle systemene på er å bruke uformelle mekanismer, spesielt 

alliansebygging, i den hensikt å generere makteffekter til sin fordel. Dette blir tema i neste 

kapittel. Det som skaper sikkerhet og tillit til at man ikke vil bli sveket i situasjoner tilsvarende 

den som er blitt beskrevet, er dine sosiale relasjoner (eller penger). Slik sett blir (uformelle) 

allianser (eller penger) det som kan skape en opplevelse av forutsigbarhet og stabilitet.181 Å 

etablere tillit i sosiale relasjoner er noe som blir helt essensielt for ens følelse av ontologisk 

sikkerhet, men samtidig vil det ikke være noe man kan ta for gitt siden samfunnets relativt 

svake formelle institusjoner ikke lykkes i å garantere for at grove tillitsbrudd blir sanksjonert. 

 

Ulike risikoprofiler for de venezuelanske og europeiske ansatte 

I dette kapittelet har mesteparten av det empiriske materialet vært basert på venezuelanske 

informanter fra første feltarbeid. I det neste kapittelet vil vi begynne å analysere data fra 

                                                                                                                                                             
anbefale for deg. Vi har selv hatt problemer med han vi til nå har benyttet oss av.” Jeg fikk isteden navnet på en 
norsk dame som hadde kjøpt/solgt flere hus i den perioden i det området der jeg ønsket å kjøpe.  
181 Også i Norge er relasjoner og regler sammenvevd, men i Venezuela, til forskjell fra Norge, er det relasjonene 
som veier tyngst siden det er de som til syvende og sist er ansvarlige for ens følelse av ontologisk sikkerhet. Mer om 
forskjellen mellom uformell aktivitet slik den virker i Venezuela og Norge vil komme i sjette kapittel. 
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SINCOR intervjuene med utgangspunkt i den situasjonen utenfor raffineriets kontekst som 

første feltarbeid blant studenter i Caracas har avdekket. Hvordan kan den problematiske 

situasjonen som mange venezuelanere må forholde seg til ha påvirket det kryss-kulturelle 

samarbeidet? Vi kan si at det er risikoprofilene som medlemmene av de ulike samfunnene 

forholder seg til, som er annerledes. I dette studiet antar vi at en oppfattelse av egen risikoprofil 

utgjør komponenter i aktørenes handlingsrom: ”Tillit opererer i risikomiljøer der ulike 

sikkerhetsnivåer (beskyttelse mot farer) kan oppnås” (Giddens 1997: 45). En antagelse er at erfaringer 

med mye usikkerhet, dårlige erfaringer med adgangsporter, samt relativt sett stor bruk av 

(uformelle) allianser/sosiale relasjoner som base for følelse av ontologisk sikkerhet, er noe som 

alle venezuelanske informantene - både de som ga data til første og andre feltarbeid - deler.  

Kan det være at flere av de empiriske situasjonene som diskuteres i denne delen av 

studiet vil være situasjoner der europeerne viser tiltro,182 mens for venezuelanerne kommer de 

inn under situasjonskategorier som involverer tillit? ”Et individ som ikke overveier alternativer, 

befinner i en situasjon av tiltro, mens en som erkjenner disse alternativene og forsøker å møte de erkjente 

risikoene, utviser tillit” (Giddens 1997: 30). ”Spillet om tillit” kan derfor være en måte å forsøke å 

møte erkjente risikoer; risikoer som først og fremst er erkjente av venezuelanerne på grunn av 

deres felles erfaringer med kriminalitet og svake institusjoner.   

Giddens bruker en potensiell atomkrig som et eksempel på kunnskap om risiko som 

påvirker folks følelse av ontologisk sikkerhet. For Giddens er altså faren for atomkrig noe som 

er forbundet med tillit på grunn av personens erkjennelse av denne risikoen, og han hevder 

slike følelser er mer et resultat av emosjonell overfølsomhet enn av irrasjonalitet: 
 

Ta en som konstant og intenst pines av spørsmålet om andre har ondsinnede hensikter overfor 
vedkommende. Eller en som konstant er bekymret for muligheten for atomkrig og ikke er i stand 
til å skyve tanken på denne risikoen fra seg. Selv om ”normale” mennesker kan oppfatte slik angst 
som irrasjonell når den er dyp og kronisk, er slike følelser mer et resultat av emosjonell 
overfølsomhet enn av irrasjonalitet (1997: 71). 

 

Sitatet til Giddens illustrerer godt forskjellen mellom risiko beskrevet i dette studiet og den type 

risiko som Beck (1992) kobler til ”Risikosamfunnet.” Becks samfunnsrisiko var basert på global 

teknologiforankret risiko. En atombombe eller luftforurensning rammer både fattig og rik like 
                                                 
182 Tiltro er holdninger der en mer eller mindre tar det for gitt at det en er fortrolig med ikke vil endre seg, se side 8 
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mye og gjør derfor noe med etablerte strukturer i samfunnet. En teknologidreven økning av 

globale risikoer åpner også opp for kommersialisering av risiko. Evnen til å kjøpe seg sikkerhet, 

og ikke bare rikdomsfordeling, er med på å skape klasseskiller. Empiri presentert i dette 

kapittelet har fokusert på usikkerhet i det venezuelanske samfunnet grunnet kriminalitet, raske 

forandringer i politikk og økonomisk uforutsigbarhet. En slik usikkerhet er annerledes enn det 

Beck viser til siden den ikke er direkte basert på fysiske bivirkninger av teknologiske fremskritt, 

men er et direkte sosialt resultat av manglende rettssikkerhet i samfunnet. Hvis vi følger 

Giddens videreføring av Becks teorier, og spesielt de delene som er basert på ideen om tillit 

utleiret til abstrakte ekspertsystem, vil vi likevel kunne si at den sosiale risikoen som er 

beskrevet i dette studiet, er en indirekte effekt av det samme teknologisamfunnet. I første 

kapittel ble det gjort rede for hva som ble lagt i utrykket mekanisk-rasjonelt verdensbilde og at 

et slikt syn har preget vestlig samfunnsutvikling. Giddens teori om abstrakte ekspertsystem er 

et eksempel på resultat av et slikt verdensbilde. Scott (1998) kaller dette ”høymodernisme”:  
 
[high modernism] is best conceived as strong, one might even say muscle-bond, version of the 
self-confidence about scientific and technical progress, the expansion of production, the growing 
satisfaction of human needs, the mastery of nature (including human nature), and, above all, the 
rational design of social order commensurate with the scientific understanding of natural laws. It 
originated, of course, in the West, as a by-product of unprecedented progress in science and 
industry.     High modernism must not be confused with scientific practice. It was fundamentally, 
as the term “ideology” implies, a faith that borrowed, as it were, the legitimacy of science and 
technology (Scott 1998: 4). 

 

Rasjonell design på sosial orden kan eksemplifiseres med weberske rasjonelle byråkrati eller et 

sterkt fokus på samfunnsstyring fra formaliserte og forenklede modeller. Scott kaller det siste 

for ”social engineering” og er opptatt av hvordan slik tankegang undervurderer det uformelles 

betydning. Det som er viktig nå er at et slikt syn henter legitimitet og rasjonalitet fra 

naturvitenskap og teknologi. Det er derfor man kan si at Giddens ideer om abstrakte 

ekspertsystem og dets virkemåte, samt nye samfunnsrisikoer som stammer fra dette, også vil 

være en effekt av naturvitenskapelig industri- og teknologiutvikling. 

I sitatet til Giddens kommer den sosiale risikoen som er et resultat av 

samfunnsusikkerheten slik det beskrives i dette kapittelet, frem på denne måten: ”Ta en som 

konstant pines av spørsmålet om andre har ondsinnede hensikter overfor vedkommende (…) og ikke er i 
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stand til å skyve tanken om denne risikoen fra seg.” Vi skal snart se på hvilke tilpasningsreaksjoner 

Giddens beskriver for å håndtere ”den moderne risikoprofil” og bruke dette til å analysere 

strategiene fra de venezuelanske informantene. Selv om Giddens bygger på Beck og farene i et 

fysisk risikosamfunn, vil jeg bruke de samme tilpasningsreaksjonene for å forklare strategier for 

å håndtere den sosiale usikkerheten som oppstår grunnet svake samfunnsinstitusjoner.  

Den presenterte empirien har vist at mistenksomhet og defensiv framferd var vanlig for 

de venezuelanske informantene.183 I deres erfaringsbaserte livsverden vil de ha liten grunn til å 

stole på byråkrati, institusjoner og lovens rettferdighet; det formaliserte lovmessige abstrakte 

ekspertsystemet. Det er ikke systemet i seg selv som mangler troverdighet, men håndhevingen av 

systemet i praksis. Det er lav tillit til at personene med posisjoner i systemet følger systemets regler slik 

de var forespeilet. Det formelle systemet tilbyr derfor ikke samfunnsmedlemmer trygghet.  

Basert på teori og empirisk materiale, presentert i kapittelet, forutsettes det at det er 

forskjell mellom de europeiske og de venezuelanske informantene i hvordan de oppfatter sin 

egen risikoprofil på dette punkt, samt at dette har konsekvenser for deres forventninger til tillit 

i sosiale relasjoner. Gjennom hele første del av avhandlingen har det blitt sannsynliggjort at 

statens formelle institusjoner i Venezuela ikke lykkes i å fungere som en garantist for slik tillit 

på samme måte som man er vant med fra flere av de europeiske landene.  

Hvilke strategier, eller tilpasningsreaksjoner, utvikler venezuelanske aktører for å takle 

denne situasjonen? ”Starting with actors’ problematic livelihood situation leads to a consideration of 

the ways in which they develop social strategies to cope with them” (Long 2001: 55). 

 

Tilpasningsreaksjon: ”pragmatisk aksept” og ”kynisk pessimisme” 

Den første type tilpasningsreaksjon på modernitetens risikoprofil kaller Giddens ”pragmatisk 

aksept” (1997: 99). Fokus er her på det han kaller ”overlevelse”. En pragmatisk deltagelse i 

samfunnslivet som beholder fokus på hverdagens problemer og oppgaver. Men dette har også 

                                                 
183 Godt illustrert av den venezuelanske teknikeren sitert i første kapittel, side 28: ”Det som skjer er at her er vi vant 
til at alle personer er på defensiven. Alle har vi hatt dårlige erfaringer med folk som lyver, forstår du? Derfor går 
man alltid frem litt defensivt. Vi vil aldri på første møtet si ting til personer som vi ikke kjenner”. Gnagende 
misstenksomhet kom også frem hos studenten fra Caracas, side 128: ”Det koster [er vanskelig] å stole på folk.”  
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sine psykiske omkostninger: ”følelseslammelse som ofte reflekterer en dyp, underliggende angst, som 

hos noen mennesker stadig dukker opp på det bevisste plan” (Giddens 1997: 99). 

Giddens refererer til en undersøkelse av Dorthy Rowes (1985) om hvordan bevisstheten 

om mulig atomkrig påvirker hverdagslivet. En typisk kommentar i hennes undersøkelse var: 

”Det eneste ærlige svaret jeg kan gi deg på hvordan jeg klarer å leve med den muligheten, er at jeg ikke 

tenker på den, for å gjøre det er skremmende” (Giddens 1997: 99). Altså en tilsynelatende fornektelse 

av tingenes tilstand og med fokuset på daglige, nåtidige gjøremål: 
 

Kun et fåtall mennesker bruker – i det minste bevisst – mye av sin tid på å bekymre seg for 
atomkrig eller andre store farer som atomkrigen kan være, eller ikke være, en metafor for. En av 
grunnene er utvilsomt behovet for å komme videre med hverdagens mer nære, praktiske gjøremål, 
men mange andre psykologiske forhold spiller også inn (Giddens 1997: 97).  

 

Et typisk eksempel på en slik reaksjonsmåte i mitt studie er Germans reaksjon når jeg så 

entusiastisk fortalte ham om alle de nye tilfellene av ran og vold som jeg kom over i 

begynnelsen av første feltarbeid: ”Vær så snill og ikke prat mer om dette. Ja jeg vet det er masse 

kriminalitet i Caracas, men MÅ vi prate om det hele tiden? Jeg blir i så dårlig humør.” 

I motsetning til pragmatisk aksept forutsetter det Giddens kaller ”kynisk pessimisme” at 

man direkte forholder seg til angsten. Kynisme er ikke det samme som likegyldighet, fortsetter 

Giddens. Kynisme er en måte å dempe angstens følelsesmessige virkning på, enten gjennom en 

humoristisk eller en verdenstrett reaksjon på den. Den inviterer dermed til parodi og svart 

humor, ”men også til en anakronistisk lovprising av gledene her og nå, og rynker på nesa av 

modernitetens fremtidsrettede perspektiver” (1997: 100). Han kaller det ”desperat håpefullhet.”  
 
Pessimisme er ingen resept for handling, og i ekstrem form fører den bare til lammende depresjon. 
Koblet med kynisme blir den imidlertid til en holdning med praktiske konsekvenser. Kynismen tar 
brodden av pessimismen på grunn av sin følelsesmessige nøytraliserende natur og sitt potensial 
for humor (Giddens 1997: 100). 
 

Kan humor være en tilpasningsreaksjon til truende farer for å dempe en følelse av angst? En 

måte å frigjøre seg fra et stressmoment som den daglige usikkerheten; både knyttet til det som 

kan hende i nær fremtid, men også til mulighetene for å sikre seg og sine i et lengre perspektiv? 

Dette vil i så fall ligne på det man innen psykologi kaller ”fortrengning.” Giddens åpner opp for 

 98



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

at dårlige erfaringer med adgangsporter kan føre til en slik form for tilpasningsreaksjon:184 

”Dårlige erfaringer med adgangsporter kan i andre tilfeller føre til en form for resignert kynisme eller, der 

hvor det er mulig, til at en frigjør seg fra systemet” (Giddens 1997: 70).  

Tidligere var vi inne på Taussigs (1987) forskning om terrorkulturer og hvordan alle 

historiene om kriminalitet i seg selv kan være med å gjenskape og videreføre frykten blant 

befolkningen. I dette tilfelle er historiene om kriminalitet etterfulgt av historier som 

undergraver de lovgivende institusjonenes troverdighet i samfunnet: Om hvordan korrupte og 

pengesterke personer klarer å vri seg ut av problematiske situasjoner, mens andre mindre 

ressurssterke personer uforskyldt havner i tøffe (og dyre) tak med lovverket; om 

”småkorrupsjon” og systemet med vennetjenester. Dette er en erfaringsbasert virkelighet som i 

fenomenologisk forstand danner base for personers livsverden og dermed kan 

referansepunktene for vedkommendes persepsjoner av virkeligheten også bestå av slike 

historier. Og som tidligere bemerket må man ikke selv ha blitt utsatt for rå vold og 

urettferdighet for å ha en bevissthet, intensjon, om at en slik risiko eksisterer. Se side 21-22. 

 

Tre strategier for å håndtere den utrygge konteksten i Venezuela  

Tre strategier blant de venezuelanske informantene for å håndtere de utrygge situasjonene de 

opplever, samt hvordan disse aspektene ved venezuelansk sosialt liv kan ha influert samarbeidet 

på raffineriet, vil bli beskrevet som svar på forskningsspørsmål185 nr. to og tre. Alle strategiene kan 
                                                 
184 Av andre tilpasningsreaksjoner som Giddens nevner, men som ikke er like aktuelle for analysen i dette studiet, er 
vedvarende optimisme og radikalt engasjement. Det første er en optimistisk holdning med tro på forsynets fornuft 
uansett hvilke farer som truer for øyeblikket. Med radikalt engasjement mener Giddens en konkret motstand blant 
folk mot det som oppfattes som kilden til de opplevde farene. De hevder at selv om de er omgitt av alvorlige 
problemer, kan og bør de mobilisere enten for å redusere deres innflytelse eller for å overskride dem. ”Dette er en 
optimistisk holdning, men en som er nært knytte til aktiv handling snarere enn til en tro på rasjonell analyse og 
diskusjon. Den radikale engasjementets viktigste redskap er den sosiale bevegelse” (Giddens 1997: 100). Den siste 
tilpasningsreaksjonen kan eksemplifiseres med nye politiske strømninger som ”De Bolivarske Sirkler” i Venezuela. 
Dette er et (informasjons)nettverk for sympatisører med de forandringsprosesser, en ”sosiale revolusjon”, som den 
sittende presidenten Chavez har igangsatt. Revolusjonen innebærer store reformprogrammer rettet mot å gi 
utdanning og helse til store deler av befolkningen. Meningen er å fordele bedre Venezuelas ressurser blant landets 
innbyggere. Flere detaljer fins på side 60. Dette sympatinettverket har bredd seg over hele Latin-Amerika og resten 
av verden. De forsøker å spre alternativ informasjon enn det som blir formidlet via de kommersielle venezuelanske 
TV-kanalene - situasjonen er omtalt i kapittel 3. De bruker mye Internet for å nå ut med denne informasjonen.  
185 Forskningsspørsmål to: Hvilke mekanismer kan være involvert i å etablere tillit i sosiale relasjoner i Venezuela 
hvor mitt materiale indikerer at samfunnets institusjoner, som byråkratiet, rettssystemet, samt dets forvaltere, har lav 
troverdighet? Forskningsspørsmål tre: Hvordan har slike lokale mekanismer for å etablere tillit i sosiale relasjoner 
påvirket det krysskulturelle samarbeidet i SINCOR sitt raffineri Jose Upgrader? 
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på ulike måter kobles til det som i studiet blir kalt ”Spillet om tillit”; uformelle prosesser involvert i å 

etablere tillit i sosial relasjoner der slik tillit ikke er garantert av de formelle systemene.   

En slik strategi for å håndtere den utrygge konteksten er knyttet til det Giddens kaller 

kynisk pessimisme. I en venezuelansk kontekst vil dette bety å skaffe seg et pusterom ved å spøke 

bort livets harde realiteter og ved å unngå å ta på seg ansvar; en form for virkelighetsflukt. En 

annen strategi er mer knyttet til det Giddens kaller pragmatisk aksept, som i den venezuelanske 

konteksten betyr utvidet bruk av relasjonsbygging for å trygge seg og sine. Den tredje strategien er 

også knyttet til pragmatisk aksept, men kan også sees som en konsekvens av de to andre 

strategiene, er ”kreativ spontanitet.” Med dette menes at venezuelanerne, relativt sett i forhold til 

europeerne, har en lavere terskel for å forandre planer til fordel for nye muligheter. Den 

intersubjektive logikken/rasjonaliteten bak dette er at siden det eksisterer lav tiltro til at du kan 

forutsi parametere for fremtiden, er det sikrest å handle ut fra det en har foran seg her og nå.  
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Kapittel 4: Strategier for å håndtere den utrygge situasjonen 
Det presenterte bildet av Venezuela kan bli oppfattet som litt vel dystert, rått og pessimistisk. 

Mange lesere som har besøkt Kariben og Latin Amerika vil kanskje ha vanskeligheter med å 

identifisere seg med en slik beskrivelse? Førsteinntrykket som danner seg hos en nykommer er ofte 

det motsatte; vakre omgivelser, masse smilende mennesker, glad musikk og en atmosfære osende 

av imøtekommenhet. Det var forsøkt illustrert med bildet av stranden Playa Grande på forsiden av 

denne avhandlingen. Det er ingen tvil om at glede, lek, fest og musikk er viktig i latinamerikansk, 

og spesielt karibisk, kontekst,186 men kan en slik glad og sprudlende overflate imidlertid skjule en 

dystrere virkelighet? Eller kan den være en direkte konsekvens av en slik virkelighet?  

Det sistnevnte blir tema for første delen av kapittelet som åpner med analyse av intervjuene 

fra SINCOR ansatte. Behovet for å sosialisere som en form for avkobling vil bli diskutert. Teoretisk 

vil analysen dreie seg mot mer aktørorienterte teoretikere som i større grad kan forklare samspillet 

mellom formelle og uformelle prosesser i en organisasjon. De blir spesielt sentrale mot slutten av 

kapittelet etter at selve åpningshistorien om venezuelanernes varhet for europeernes oppførsel, er 

blitt analysert ut fra relevante teoretikere og kontekst gitt i kapittel 2 og 3. 

 

Kynisk pessimisme; Lekende holdning til livet, fest og farer 

Noe som er fascinerende med Venezuela, er en intens livsglede. Omringet, og ”hånd i hånd”, 

med alt det forferdelige som ble beskrevet i forrige kapittel, sprudlet de venezuelanerne jeg ble 

kjent med. De var svært glade i å feste, synge og more seg. Gjerne spontant og med stor 

innlevelse. Det er ikke bare kriminalitet som kjennetegner Caracas, men også et intenst uteliv. 

Det var merkbart når venezuelanerne fikk lønning to ganger i måneden. Til tross for utrygghet, 

høy kriminalitet og sett med vestlige øyne en ”ømtålig” og ”problematisk” ”amiguismo”- og 

”palanca”-system, så er det allikevel ”noe” som får en del utlendinger til å velge å bosette i 

Venezuela. Den sørafrikanske informanten som sier han hater visse aspekter med landet187 mer 

                                                 
186 Som den norske ingeniøren allerede sitert i avslutningen av kapittel 2, side 57, sa: ”Ellers … musikken og … 
særlig mye musikk her, overalt, og folk er veldig liberale da, på mange måter”. Åpningshistorien forsøkte også å få 
med seg dette momentet: ”Glade og befriende salsarytmer fra vinduer og biler akkompagnerte skrittene mellom 
sovende uteliggere og provisoriske salgsboder.” 
187 Utrygghet, høy kriminalitet og en ”ømtålig” og ”problematisk” ”amiguismo”- og ”palanca”-system 
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og mer jo lenger han bor i landet, flytter ikke tilbake til New York. Italieneren som nå har bodd 

over førti år i Venezuela, flytter ikke tilbake til hjemlandet sitt. Som nevnt i 

innledningshistorien: ” De fleste av de europeiske ansatte fremhevet at det var svært hyggelig og sosialt 

å jobbe sammen med venezuelanske kollegaer.” En norsk ingeniør som har vært lenge i Venezuela 

sier dette i den åpne delen av intervjuet:  
 

Norsk ingeniør (NI): Selv om du finner mange ting her som ikke er positivt, når du kommer deg 
bort lengter du tilbake. Kan ikke sette ord. Klima er en ting, men det er noe annet også.  
Intervjuer: Kan det være en [menneskelig] ”varme” som ligger under?  
NI: De er stort sett hyggelige, men det er ikke lett å bli kjent. ”Å vinne hjem” er vanskelig.   

 

På ”overflaten” møter man spontan imøtekommenhet, men ”å vinne hjem” var altså ikke like lett. 

Dette vil bli tatt opp i kapittel 5. Nå konsentrer vi oss om det første aspektet; ”noe annet”. 

 

” MÅ vi prate om det hele tiden? Jeg blir i så dårlig humør” 

Et eksempel som kan være illustrerende: Jeg ringte lørdagen under kuppforsøket til Germans mor 

for å høre hvordan det stod til. Hun gråt i telefonen: ”Vet du hvor German er?!?” Han hadde reist til 

jobben om morgenen fordi han ikke visste om det kom til å være stengt eller ikke, og han hadde 

ennå ikke kommet hjem.188 ”På TV sier de at det ikke hender noe som helst ’bare små lokale uroligheter’, 

men her i Petáre er det gatekamper. Det skytes masse rundt T-bane stasjonen og flere butikker er plyndret. 

Vet German dette!?! Hvor er min sønn!” Jeg fant ham og bad ham om å ringe hjem for å berolige 

moren sin. Det var da han spurte om jeg ikke ville bli med ned til sentrum for å ”se oss litt rundt.” 

Det kunne virke som om han hadde en litt ”fandenivoldsk” innstilling189 til farer og livet generelt. 

Til tross for den farlige situasjonen i landet reiste vi ned til sentrum. German stolte tydeligvis ikke 

på medias formidling om hva som foregikk og ville med egne øyne se hva som skjedde.  

                                                 
188 Mediesituasjonen under kuppet, og i dagene etter, er beskrevet i kapittel 3 side 67. Det var stor forvirring om hva 
som egentlig foregikk fordi de kommersielle TV-kanalene ikke formidlet korrekt informasjon. De gjentok gang på 
gang at det var rolig i landet, ”bare med små uroligheter i noen områder”. De formidlet ingen informasjon om den 
store massemønstringen og demonstrasjon av presidentens tilhengere som ville ha sin valgte president tilbake.  
189 Et annet eksempel på en tilsvarende reaksjon er bildet på side 9 side 62 som viser Lupercio foran TV den kvelden 
kuppet var et faktum. Han smiler og er rolig til tross for at han ikke hadde greid å komme hjem til sin familie. I løpet 
av kvelden så vi direktesendt på TV hvordan tanks og annet krigsmaskineri rullet inn mot sentrum på en gate som er 
to kvartaler unna der vi bodde. I denne utrygge sitasjonen satt vi alene i studenthjemmet og spøkte og lo.  
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Som vi leste i forrige kapittel ble German ranet med glassflasker og fetteren ble drept i 

fengsel på svært voldelig måte. Han bor dessuten i et beryktet strøk av Caracas. Likevel, til tross for 

erfaringer med vold og utrygghet, går han, og andre av sine venezuelanske venner, ofte ut for å 

feste. German ville ikke prate om all usikkerheten i Caracas: ”Vær så snill og ikke prat mer om dette. Ja, 

jeg vet det er masse kriminalitet i Caracas, men MÅ vi prate om det hele tiden? Jeg blir i så dårlig humør.” 

Mot slutten av tredje kapittel ble dette koblet mot tilpasningsreaksjonen kynisk pessimisme. 

 

”Det sitter i kroppen” 

Likevel, selv om German ikke ville prate om den utrygge situasjonen og fortsatte sitt liv med godt 

humør, var det lett å se at dette er kunnskap som ligger latent i bakgrunnen og påvirker viktige 

prioriteringer og valg. Mange av de venezuelanske studentene hadde diverse ”sikkerhetstiltak.” 

For eksempel forsøkte de så ofte som mulig å gå ut i grupper, og de holdt seg trofast til gruppen.190 

Tidligere nevnte jeg vanen med å følge hverandre, eller be bartenderen om å følge deg ut, når du 

skal bestille drosje.191 Man unngår å være alene. German og andre som bodde i farlige områder, 

gikk sjelden ut for å feste uten å på forhånd avtale overnatning. Eller de festet helt til morgengry.  

Da jeg diskuterte dette med en venezuelansk kamerat på en kafé hjemme i Norge, fortalte 

han meg at han fortsatt, ubevisst, observerte alle bevegelser i rommet mens vi pratet. Jeg trodde 

ham ikke og for å vise meg begynte han å fortelle hvem som var i rommet uten å flytte blikket fra 

meg. Han hadde allerede merket seg dette. Han leser situasjonen kontinuerlig for å være 

forberedt192 og han har en ”angst” i kroppen som gjør at han blant annet har store problemer med å 

gå i ensomme gater. Også i Oslo hvor han vet rent rasjonelt at det er mye mindre kriminalitet enn i 

Caracas. ”Det sitter i kroppen.” Det er en slik kroppsliggjort erfaringsbasert frykt193 som er tema i 

dette studiet; Hvordan utvikler personer strategier for å håndtere en slik problematisk situasjon og 

hvordan kan en slik taus kunnskap påvirke personens forventninger til tillit i sosiale relasjoner?  

                                                 
190 Innledningshistoriens første del skulle indikere slike sikkerhetstiltak; en ring av gull hadde vært skjult mens jeg 
gikk ute, selv om det bare var en holdeplass det gjaldt ble Metroen foretrukket for å gjøre ferden i offentlighet 
kortest mulig og blikkontakt ble forsøkt unngått for å ikke vekke mer oppmerksomhet enn strengt nødvendig. 
191 Da ser drosjesjåføren at noen har sett deg gå inn i drosjen. Det fins et vitne om du senere skulle bli ranet.  
192 En mulig analogi kan være at man i biltrafikken alltid var svært oppmerksom på hvordan personen inne i bilen 
faktisk kjørte og ikke på hvordan man – etter lovverket – kunne anta at han kom til å kjøre.  
193 A la de Bourdieu (1977) kaller ”habitus” og Connerton (1989) ”vaneminne”. Se ellers side 21. 
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I resten av kapittelet vil mesteparten av empirien være hentet fra andre feltarbeid på 

SINCORs raffineri. Selv om spørsmålene i intervjuene ikke var direkte fokusert på trygghet, var det 

flere uttalelser som henviser mer eller mindre direkte til en slik utrygghet. En venezuelansk 

administrativt ansatt svarer slik på spørsmål om hva som er hans base for sikkerhet? ”Det å være 

føre var, være forsiktig. I livet. I arbeid. Dette gjør deg tryggere. Kontrollere alt.”  

 

”Mens vi spiser snakker vi. Nordmenn er ikke slik” 

Kan den sosiale atmosfæren som preger venezuelansk sosialt liv ha en sammenheng med det ”å 

være føre var”, samt på annen måte skape trygghet?  I så fall på hvilken måte? Han som ble sitert 

over snakket om det å kontrollere alt. Den strategien er tema for neste kapittel. Nå er vi mer opptatt 

av den sosiale og lekende atmosfæren som kjennetegner sosial omgang i Venezuela. Som det 

fremgår av sitatet til en venezuelansk ingeniør som blir referert under, er det å sosialisere en svært 

viktig del av hans hverdag. Han ”danser litt rundt i området” for ”å se hva de driver med:”  
 
 Intervjuer: Kan du beskrive en typisk arbeidsdag? 

Venezuelansk ingeniør: Jeg står opp, kommer hit i buss [en time i SINCOR sin egen buss], 
begynner å prate med de andre i bussen; ”Hva gjorde du i går? Har du sett TV? Nyhetene?” Jeg 
kommer til kontoret, sjekker epost, ser om det er noe viktig, snakker med teknikerne; ”Hvordan står 
det til?” Snakker med gutta: ”Hvordan er det med familien?” Barna?” osv, ”god dag” med alle på 
jobb. I starten litt personlig: ”Hvordan har du det? Er du syk? Og kona?” Deretter til jobb: ”Hva 
skjedde i går, hva gjorde vi? Hvor er vi nå? Hvor går vi? Skal vi ha et møte med 
vedlikeholdsavdelingen? Hva kan vi ha å snakke med dem om?” Etterpå snakker jeg med skiftsjefen. 
”I dag er målet å gjøre dette og dette”. Senere snakker jeg med min sjef. Jeg går på kontoret for å jobbe 
litt, epost, kalkulere saker, det som trengs. Innimellom tar jeg en runde i anlegget for å ta et visuelt 
oppsyn. Hva gjør de utenfor? Hilser: ”Hvordan har dere det? Hva har dere gjort?” Senere går jeg 
tilbake hit og blir her litt ”dansende” i området [kontrollrommet] for å se hva som foregår. Går 
deretter til kontoret for å forberede flere saker, ringer, osv. Senere klokka fem går jeg hjem. Fins ingen 
like dager. Jeg forsøker å spise med gutta. Innimellom går jeg til personalavdelingen, etc .. 
 

Hans beskrivelse sammenfaller godt med det observerte dagliglivet i kontrollrommet og 

administrasjonsbygningen hos SINCOR. En meget iøynefallende trekk var at alle, i løpet av hele 

dagen, gikk rundt og hilste på hverandre; Gjerne fysisk for eksempel med klapp på skulderen eller 

en håndhilsning, etterfulgt av et smil og noen raske høflighetsfraser eller en vits. Det var selvsagt 

noen som var mer pratsomme og spøkefulle enn andre, men stort sett alle venezuelanere drev på 

med dette. Ikke bare om morgenen når de ansatte kom på jobb, men gjerne flere ganger i løpet av 
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dagen når de så hverandre igjen. Om morgenen gikk ofte venezuelanerne ”hele runden” i 

kontrollrommet for å hilse.194 Kontinuerlig hilsning var fremtredende på studenthjemmet også. 

Felleskjøkkenet var ”midtpunktet” og alle som kom, uansett tid på døgnet eller om de hadde hilst 

tidligere på dagen, tok en runde for å håndhilse på alle som var tilstede etterfulgt av prat og spøk. 

Det kunne virke som om venezuelanerne gjør dette stort sett overalt hvor de møtes i det offentlige 

rom; på stranda, på universitetet eller når de møtes på gata. Er en slik hilsning et ”tomt” ritual de 

bedriver av gammel vane eller stikker det dypere? Senere i kapittelet kommer en egen analyse som 

kobler slik oppførsel og forventninger om denne oppførselen, til en følelse av ontologisk sikkerhet. 

 Flere av europeerne var opptatt av at venezuelanerne prioriterte glede og fest foran arbeid, 

samt de oppfattet det som mindre stressende å arbeide i Venezuela enn i sitt eget hjemland. En 

fransk ingeniør sa: ”Veldig annerledes enn Europa. Roligere. Vi har dårligere tid. De har mer tid til 

teknikerne. De tar seg mer tid. En jobb som tar én dag i Frankrike kan ta tre dager her. Mister tid, men 

mindre stress. De nyter mer av livet.” Kan det å ”ta seg mer tid” og ”nyte mer av livet” henge sammen 

med strategier for å håndtere utrygghet? En oppfatning blant mange av europeerne var at samme 

typen arbeid kunne ta lengre tid i Venezuela enn i deres hjemlige raffineri. Det er dyrt med tidsspill 

og forsinkelser, men kan det være at den tiden som ”spilles” på sosialt prat og ustruktur blir 

investert i noe som i venezuelansk kontekst ikke kan tas for gitt? Nemlig det å etablere og 

vedlikeholde tillit og følelse av forpliktelse – også i en kontraktbasert arbeidssituasjon.195  

 Tidlig i intervjurunden196 ble noen venezuelanere spurt om de opplevde det som vanskelig 

å koble sosiale situasjoner med en rigid plan. En venezuelansk tekniker svarer på dette spørsmålet:  
 

Ja, vanligvis når vi skal spise lunsj setter venezuelaneren seg for å spise, men også for å konversere 
med sine kollegaer. Mens vi spiser, snakker vi. Nordmenn er ikke slik. De setter seg ned, spiser og går 
ut igjen for å jobbe. Vi er mer sosiale. Vi prater både om situasjonen i raffineriet og om andre saker. 

 

Long (2001) hevder at oppfattede forskjeller sier noe om hva som ansees som viktig av dem som 

tolker situasjonen.197 Ut i fra et slikt utgangspunkt kan vi trekke den slutning at det å sosialisere er 
                                                 
194 Og ikke bare et lite vink og grynt til personene de tilfeldigvis møtte på den korte veien fra kontoret til 
kaffetrakteren – noe som kunne være tilfelle for noen av de europeiske ansatte. 
195 Vi ser her klart en analogi til New Institutional Economics (NIE) omtalt på side 5 og 6 i første kapittel. Siden 
rammene – statens institusjoner – er svake og ikke kan garantere for tillit i sosiale relasjoner (NIE: tillit og 
informasjon i markedet) må en benytte alternative (uformelle) måter å etablere og vedlikeholde slik tillit (NIE: 
alternative måter å senke transaksjonskostnadene). Dette blir essensielt for diskusjonen i avslutningskapittelet. 
196 Før intervjuguiden ble avgrenset til de 14 spørsmålene gjengitt i appendiks 1. 
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en viktigere del av venezuelanernes daglige gjøremål enn det som er tilfelle for de europeiske 

kollegaene. Kan grunnen være et behov for å etablere og vedlikeholde tillit i sosiale relasjoner?  

 

”I dårlige tider, godt humør” 

Det var ofte et høyt støynivå når de venezuelanske ansatte møttes fordi de hadde en tendens til å 

snakke i munnen på hverandre avbrutt av kraftige lattersalver.198 En norsk tekniker: ”De liker å 

snakke. Favorittbeskjeftigelsen. Noen liker å fremheve seg selv. Bli hørt og lagt merke til.” Men han syntes 

det kunne bli litt vel mye, han ble litt sliten av den sosiale atmosfæren. Den norske teknikeren 

fortsetter: ”Jeg gjør ikke noe sosialt på kveldstid. Det er godt å slappe av etter jobb og ikke gå oppi kollegaene. 

Vi skiller mye mellom jobb og fritid. Det gjør de ikke her.”199

Det intense sosiale i de kontraktsbaserte relasjonene gjorde altså europeerne slitne. For 

venezuelanerne, derimot, ble det ved flere anledninger snakket om hvor viktig en sosial og 

spøkefull atmosfære var for å takle stress og slappe av. Altså motsatt. Kan dette være knyttet til 

følelsen av grunnleggende tillit; ontologisk sikkerhet? I den forstand at fravær av en spøkefull tone 

som bekrefter relasjoner, vil resultere i en følelse av usikkerhet og angstlignende symptomer?200

 
Intervjuer: Du har bodd og jobbet lenge i både Belgia og Frankrike tidligere. Hva synes du 
har vært de største forskjellene i det å arbeide der og slik du er vant med fra Venezuela?  
Venezuelansk ingeniør: I Frankrike har de et ordtak: metro, jobb, sove, metro, jobb, en, to, tre, la 
oss gå! Veldig organisert. Her ødelegger vi mer de rette veiene og så går vi litt andre veier. Her: jobb, 
latter, jobb, møte, latter. Litt mer variert. I Belgia også. De er veldig klare i sine mål, veldig 
uavhengige. Her …, nei, jeg vil ikke greie å leve slik uten kontakt! I Europa gjør de det. Jeg 
følte meg ofte alene der. Hvorfor kom det aldri noen og spurte meg hvordan jeg hadde det? 

 
Venezuelansk tekniker: Vi latinere forsøker å gjøre miljøet litt mer morsomt. Hvis du skal tenke 
på jobb, jobb, jobb … vi trenger alltid litt rom for å kunne løsrive dette stresset, presset. Derfor spøker 
man. Bryter opp rutinen. Noen ganger sier vi saker i radioen som man oppfatter på en annen måte, 
du vet, med dobbel mening. Det er en måte å more seg på. Vi forsøker alltid å more oss på denne 
måten. Innimellom er det mye jobb og press og stress og på en eller annen måte må du forsøke å finne 
en løsning. For en venezuelaner er dette karakterisert med enhver problematisk situasjon. Alltid vil 
man forsøke å finne en utvei og det vil alltid være en mulighet for å slå det bort i spøk. Situasjonen 

                                                                                                                                                             
197 Et aktørorientert perspektiv tar utgangspunkt i aktørdefinerte situasjoner. Nordmenn vil trolig benekte at de ikke 
snakker sammen når de spiser. I dette studiet er det imidlertid hvordan de aktørene oppfattet situasjonen som er 
viktig i fenomenologisk forstand. I innledningshistorien ble en annen tilsvarende situasjon kommentert. 
198 Jeg kunne stå lenge å observere dette på rundene rundt i administrasjonsbygningene for å lage avtaler for 
intervju. Spesielt når jeg ble stående utenfor et kontor fordi vedkommende var borte. 
199 På side 125-6 blir skillet mellom arbeid og fritid kommentert i forbindelse med teorier knyttet til moraløkonomi.  
200 Som Giddens mener er motsatte av tillit. Fravær av ontologisk tillit fører til angstlignende situasjoner. Side 78. 
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er dårlig, men folket morer seg likevel. Ha godt humør i møte med problemer. Som en sier 
her i Venezuela: ”I dårlige tider, godt humør”201

 

”Her …, nei, jeg vil ikke greie å leve slik uten kontakt! I Europa gjør de det. Jeg følte meg ofte alene der. 

Hvorfor kom det aldri noen og spurte meg hvordan jeg hadde det?” Kan spøk og munterhet være en 

grunnleggende strategi for å håndtere en utrygg livssituasjon og at en konsekvens av dette var at 

ansatte på arbeidsplassen var spesielt opptatt av å skape en munter og inkluderende stemning? 

Ikke at de spøkte og pratet mye fordi de er late, ikke vil jobbe, eller på grunn av andre stereotype 

oppfatninger fra europeerne. Lek og humor hadde også en sentral betydning for informantene i 

første feltarbeid. På universitetet, som ellers i bybildet, var det et stort antall kafeer. Store grupper 

med personer fylte kafeene, pratet og lo høylytt. På TV florerte det med ”lekeprogram for voksne” 

basert på komiske ”bløtkakeøvelser”. Man så lekende aktivitet overalt: På stranda hvor folk knuffet, 

småsloss og kastet hverandre skrikende ut i vannet. På universitetet eller andre steder hvor det stod 

kameratgjenger, ble snakk etterfulgt av lattersalver og lekende oppførsel. Også på SINCOR. 

 ”Situasjonen er dårlig, men folket morer seg likevel. Ha godt humør i møte med problemer. Som en 

sier her i Venezuela: ”I dårlige tider, godt humør” sa den venezuelanske teknikeren. Slike uttalelser kan 

kobles til tilpasningsreaksjonen kynisk pessimisme for å takle en stresset hverdag. 

 

Humor til å løse opp spente situasjoner 

Goffman (1992) har vært opptatt av sosialpsykologiske tilnærminger til samhandling hvor 

menneskelig samhandling eksemplifiseres som et teaterstykke. Man er ”onstage” og ”offstage” i 

ulike offentlige settinger og forsøker å spille ut forventninger til de ulike rollene og statusene 

man har. Goffman påpekte humorens fortreffelige evne til å ”løse opp” og ”redde” en spent 

situasjon. Er man usikker på situasjonsdefinisjonen202 kan man hinte, men om det oppstår en 

truende situasjon/svar på hintet, kan man le alt bort med at det var en spøk. Det er en måte å 

”føle seg fram” sosialt med en sikkerhetsutgang tilgjengelig. Dette kan være nyttig i kontekster 

der det formelle ikke er så ”absolutt” og det i starten er litt diffust hvordan den uformelle 
                                                 
201 ”A mal tiempo, buena cara” 
202 Situasjoner hvor de involverte ”skuespillerne” blir konfrontert med ulike folks forventninger og statuser blir 
spesielt vanskelige. I en slik usikker og smertefull setting har Goffman påpekt humorens fortreffelige evne til å ”løse 
opp” og ”redde” den spente situasjoner. Et typisk eksempel på en slik rollekonflikt er når sjefen, som nyter stor 
respekt på arbeid, kommer i klammeri med sin autoritære kone på firmaets julebord. 
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maktdistribusjonen i en aktuell situasjon kan defineres. En spøkefull atmosfære som åpner en 

form ”tåkelegging” kan kanskje gjøre en slik ”uformell føling” i komplekse problemer lettere? 
 

Venezuelansk tekniker (VT): Her i Venezuela kan utgangen/løsningen [la salida] være 
vanskelig. Derfor, når vi støter på et problem kan det ta lengre tid å løse problemet fordi man må 
ta hensyn til mange faktorer.  
Intervjuer: Mer komplekst? Involverer det kanskje flere menneskelige faktorer?  
VT: Ja. Der [USA] er de mer praktiske.  

 

Den venezuelanske teknikeren mente kompleksiteten i avgjørelsene var store fordi de involverte 

flere menneskelige hensyn. Senere i kapitelet diskuteres ”etikette” i samhandling koblet til et 

aktørsentrert maktperspektiv. I en slik situasjon vil ”etikette” i Venezuela være en spøkefull setting.  

 

”Man gjemmer seg litt i gruppen” 

I begynnelsen av kapittelet ble venezuelanernes forkjærlighet for sosialisering, fest og moro omtalt 

som en form for ”avreagering” i en vanskelig situasjon med mye utrygghet. Men kan spøk, sosial 

arbeidsdag og nevnte ”tåkelegging” også være knyttet til ansvarsvegring? Kan en strategi for å takle 

en lite absolutt situasjon være i mest mulig grad å unngå å påta seg ansvar - alene? 

I kapittel 3 har det vært fokusert på funksjonen sanksjoner har som garantist for abstrakte 

ekspertssystemer; at det er sanksjonene som kan knyttes til lov- og normbrudd som avgjør om folk 

følger lovene, eller normene, og at det er forskjeller i de to hovedgruppene av informanter i deres 

oppfattelse/persepsjoner med base i erfaringsbasert livsverden, av hva som forventes å bli 

sanksjonert. Erfaringene de venezuelanske informantene har hatt med adgangsporter til de 

abstrakte ekspertsystemene,203 indikerer at noen blir belønnet for ting de ikke har gjort, mens andre 

blir straffet for noe de ikke har gjort. I en situasjon hvor ”ingenting er så absolutt” blir det lett å tro 

at det er alliansene og gruppetilhørigheten som aktørene føler ansvar til, og ikke systemet. Hvilke 

erfaringer har de europeiske ansatte vedrørende sine kollegaers forhold til å ta på seg ansvar? 
 

Norsk ingeniør: Ja, stort sett om det ikke fungerer så godt alle disse møtene. Det å jobbe i grupper 
fungerer allikevel. Utrolig nok. Kanskje noe med kulturen? Siden det er så vanskelig å ta egne 
avgjørelser må man ha en gruppe som er ansvarlig for avgjørelsen. ”Det er ikke mitt ansvar. Det er 
gruppens.” Man gjemmer seg litt i gruppen. Man må helt opp på toppnivå for å få tatt viktige 
avgjørelser. 

                                                 
203 Eksemplifisert med ”palanca”-historiene om bilranet, kjørekortet som kom i posten, monsteret fra Palo Grande. 
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Intervjuer: Har du opplevd at avgjørelser er blitt tatt via uformelle kanaler? 
Norsk tekniker (NT): Enkelte er veldig flinke til å bruke kanalene slik vi gjør, mens andre går 
konsekvens utenfor kanalene uten å ha noe skriftlig. De vil ha ryggen sin fri. Noen vil presse fram 
anlegget, tidsplaner, tøye grensene, ofte mot det jeg ser på som sikkert, og da går alt på muntlig 
beskjed. Det skjedde en del da vi hadde problemer med kranene. Det ble bestemt at vi skulle stanse. Og 
så gjør de andre ting enn det vi hadde avtalt. Når neste skift kommer på vakt får de en helsikes jobb og 
han har ryggen fri.  
Intervjuer: Hvis det blir diskusjon blir det da ord mot ord?  
NT: Ja det blir ofte det. Det ble tatt opp på et møte, men de ble ikke presset hardt nok fordi han som 
skulle ha presset dem er litt rund i kanten. De ble helt stille. Det er statistikk på det som skjer i 
anlegget så det er lett å finne ut av, men det blir ikke gjort noe med det. 

 

Hvorfor satt venezuelanerne i møtet helt stille uten å si noe? Hvorfor var han som skulle ha presset, 

litt ”rund i kantene” istedenfor å legge statistiske fakta fra raffineriet på bordet og kreve en 

forklaring? Den norske teknikeren hadde en idé om at ansvarsvegringen kunne henge sammen 

med et ønske om å ”ha ryggen sin fri”; om ikke å bli identifisert som den som var ansvarlig for 

bestemte avgjørelser. Det var også det som ble resultatet. Når det ikke foreligger noe skriftlig, blir 

det en diskusjon om personenes troverdighet; ”ord mot ord”. Den norske teknikeren mente at han 

som omtales i eksemplet ikke ble presset hardt nok. Hvorfor presset ikke den venezuelanske 

lederen hardere? Litt senere i kapittelet skal det fokuseres på hvordan personenes oppførsel, og 

handling, kan kobles til opprettelse av lojalitetsbånd og dermed makteffekter. ”Å være rund i 

kantene” er kanskje etikette for samhandling i Venezuela? Kan det henge sammen med at man i en 

verden som ikke ”er så absolutt” blir svært sårbar om man utsettes for direkte kritikk? At man med 

direkte kritikk gir dem som har mulighet til å tøye lovene et påskudd for å gjøre dette?  

 

Samspillet mellom formelle og uformelle prosesser skal nå kobles til analysen 

Tillit, makt og abstrakte ekspertsystemer har til nå vært teoretisk fokus. Et spesielt blikk er gitt 

betydningen av formelle institusjoner som garantist for tillit i sosiale relasjoner. En form for 

foreløpig konklusjon er at for å kunne garantere for tillit i sosiale relasjoner, må det eksistere noe 

som garanterer mot eventuelle tillitsbrudd. Hva dette ”noe” er kan imidlertid variere. 

Giddens forslag er en teori om at tillit er utleiret til abstrakte ekspertsystemer og at dette 

prinsippet garanterer for tillit i sosiale relasjoner. Sørhaug, derimot, fastholder at det eneste som 

kan garantere for tillit, er et voldsapparat som kan sanksjonere potensielle tillitsbrudd.  
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Samspill mellom formelle og uformelle prosesser skal nå kobles til analysen. Empiri fra 

første feltarbeid (kapittel 3) har sannsynliggjort at institusjoner i Venezuela har lav troverdighet 

blant befolkningen. De kan dermed ikke garantere for tillit på samme måte som i samfunn som 

fungerer mer i tråd med det Giddens beskriver.204 Når formelle prosesser ikke har troverdighet 

som garantist for personers (retts)sikkerhet, og som garantist for tillit i sosiale relasjoner, må 

personene, som aktører, ty til alternative strategier for å oppnå slik garanti. Videre i analysen vil 

det bli fokusert på en alternativ strategi i form av uformell aktivitet, forventninger om oppførsel 

og etikette, for å etablere og vedlikeholde tillit i sosiale relasjoner. Jo skjørere de formelle 

prosessene er, jo viktigere vil det bli å manøvrere seg sosialt via uformelle prosesser; uformelle 

nettverk og allianser. Lojalitetsbånd kan dermed bli etablert på tvers av formelle organisasjoner 

og således påvirke styrken på bindingene, limet, i den krystall-lignende organisasjonsmodellen.  

 

Tillitsrelasjoner kan også produsere makt; såkalte makteffekter  

Giddens begreper er gode til å etablere et begrepsmessig apparat for å analysere de empiriske 

dataene; at det må være forskjell i handlingsrommet mellom europeerne og venezuelanerne. 

Giddens teorier forklarer imidlertid ikke like godt det som det empiriske materialet viser. Med 

andre ord: Empirisk data fra kapittel 3 viser at erfaringene de venezuelanske informantene har 

hatt, enten selv eller andre i omgangskretsen, med adgangsporter til visse abstrakte 

ekspertsystemer ikke gir dem grunnlag for å opparbeide tillit til forvalterne av systemene.205  

Til å forklare empirien kan imidlertid Sørhaug (1996) være mer hensiktsmessig i det han 

mener at forholdet mellom makt og tillit går begge veier: Det at noe, eller noen, har makt er en 

forutsetning for tillit, men tillitsrelasjoner kan også produsere makt; såkalte makteffekter. Dette 

                                                 
204 Og som av analytiske grunner er en kategori som alle de europeiske informantene er samlet under; Samfunn hvor 
statens institusjoner er sterke og dermed kan garantere for tillit i sosiale relasjoner og til abstrakte ekspertsystemer.  
205 Et eksempel er beskrivelsene av biltrafikken gitt i kapittel 3, side 73. Det var ikke først og fremst de formelle 
reglene for hvordan man skal kjøre folk forholdt seg til i trafikken, men heller hvordan personen inne i bilen faktisk 
kjørte. Altså en lav tillit til at personen skulle overholde reglene. Spor etter dårlige erfaringer med adgangsporter 
vises også i åpningssitatet til den venezuelanske teknikeren sitert i kapittel 2: ”Alle har vi hatt dårlige erfaringer 
med folk som lyver, forstår du? Og han fortsetter: ”Derfor går man alltid frem litt defensivt. Vi vil aldri på første 
møtet si ting til personer som vi ikke kjenner”. Han tar det ikke for gitt at han kan stole på dem han møter – selv ikke 
innenfor rammene av en arbeidsplass med de lover som regulerer plikter og ansvar på arbeidsplassen. Mange av de 
europeisk ansatte, som kanskje har hatt mer positive erfaringer med adgangsporter og da mer i tråd med det Giddens 
beskriver, ble imidlertid overasket over at sine venezuelanske kollegaer kunne finne på å lyve i en arbeidsrelasjon.  
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perspektivet er et aktørorientert maktbegrep. Den førstnevnte relasjonen mellom tillit og makt 

er karakteristisk for formell organisering, mens den andre formen er mer knyttet til det uformelle. 

Sørhaug er opptatt av at begge formene opererer side om side i alle situasjoner og 

organisasjoner. Jeg skal komme tilbake til dette senere i kapittelet. Først skal Sørhaugs 

argumenter om forholdet mellom tillit og makt, samt makteffekter, forklares.  

Mekanismen i makteffekter henger sammen med det fenomenet at tillit handler om å 

stole på en gave som ennå ikke er gitt. Dette er risikofylt fordi man da må stole på hendelser 

som ennå ikke har skjedd, samt på andres vilje. Det vil si to forhold som man aldri kan ha 

direkte kjennskap til: ”tillit forutsetter dermed fundamentalt sett seg selv” (Sørhaug1996:23). Det 

siste aspektet er det som åpner opp for at forholdet mellom tillit og makt kan gå begge veier og 

muliggjør at tilsynelatende avmektige personer kan oppnå sterke makteffekter. 

Organisering baserer seg bestandig på en balanse mellom makt og tillit. Videre er makt 

og tillit størrelser som både truer og forutsetter hverandre. ”Det er rimelig enkelt å innse at makt 

alltid truer tillit. Har man makt, kan man alltid overkjøre behovet for tillit og tvinge frem ønskede 

handlinger hos andre” (Sørhaug 1996: 23). Relasjoner kan imidlertid også være en form for 

kontroll: ”Kontroll søkes oppnådd gjennom å etablere og manipulere kontinuiteter mellom personer og 

mellom organisasjonen og personer” (Sørhaug 1996: 29). Det var Latour (1986: 264) som lanserte et 

aktørorientert maktbegrep der makt blir definert som en effekt av vellykkede forbindelser. 

Makteffekter forstås som et resultat av relasjoner mellom grupper og individer. Spørsmålet er ikke 

hvem/hva som ”har makt,” men hvordan noen er i stand til å skape makteffekter; påvirke 

andres handlinger slik at ønskede hendelser skal inntreffe. Makt i dette perspektivet avledes fra 

personers eller gruppers evne til å etablere forbindelser mellom ulike aktører; En persons eller gruppes 

evne til å innrullere andre personer i sitt private prosjekt.  

Knut Nustad (2003) eksemplifiserer bruk av makteffekter med empiri fra Helge Ø. 

Pharo (1986) og Arne M. Klausen (2001) vedrørende et norsk-indisk fiskeriprosjekt i Kerala i 

India på 1960 tallet. Dette er en klassisk antropologisk kritikk av mislykkede bistandsprosjekter 

og viser hvordan tilsynelatende avmektige fikk stor innflytelse via uformelle kanaler. I Kerala 

seiret de lokale fiskeoppkjøpere til tross for at en mektig bistandsorganisasjon gav et 

konkurrerende salgskooperativ økonomiske fortrinn. Nustad viser hvordan de lokale, og 
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tilsynelatende avmektige, fiskeoppkjøperne likevel greide å skape de sterkeste makteffektene 

siden de fra før hadde komplekse bånd til fiskerne.206 Det hjalp lite å ha formell økonomisk og 

juridisk makt, så lenge det var de lokale fiskeoppkjøperne som fortsatt hadde fiskernes lojalitet. 

 

Pisk eller gulrot? 

En mulig analogi av samspillet mellom makt og tillit er samspillet mellom ”pisk og gulrot”. 

Både det å unngå pisk eller få gulrot kan motivere personer til handling. Tradisjonelle og 

formelle mekanisk-rasjonelle samfunnsmodeller tuftet på weberske ideer om rasjonelle 

byråkratier baserer seg på at eventuelle regelbrudd blir sanksjonert av storsamfunnet; altså 

pisk. En aktørs evne til å skape (uformelle) makteffekter vil være mer knyttet til en gulrot 

strategi fordi det ikke direkte involverer straff, men frivillighet fra begge parter; altså belønning.  

La oss ta utgangspunkt i samarbeidet på raffineriet for å se på hvordan samspillet 

mellom formelle og uformelle prosesser, mellom pisk og gulrot, kan ha utarte seg. På side 29 i 

første kapittel blir en uttalelse fra en norsk tekniker kommentert: ”De [sine venezuelanske 

kollegaer] er flinke når du får dem med deg. Engasjerte”. Et viktig fokus i avhandlingen er nettopp å 

forsøke å finne ut hva som gjør venezuelanerne engasjerte og motiverte. Nå skal vi se denne 

uttalelsen i kontrast til andre historier fra den krysskulturelle samarbeidsprosessen i raffineriet. 

 

”Nordmenn er vanligvis veldig snille personer. Innimellom for mye” 

Oppgavens problemstilling tok utgangspunkt i at de europeiske ansatte ble overasket over at de 

venezuelanske kollegaer kunne finne på å ”lyve” i situasjoner som europeerne hadde tatt for 

gitt at folk snakket sant. Flere av de venezuelanske ansatte var imidlertid opptatt av at de syntes 

de europeiske kollegaene ofte, etter venezuelansk målestokk, kunne virke svært naive: 
 

Venezuelansk administrativt ansatt: Nordmenn er vanligvis veldig snille personer. 
Innimellom for mye. For uskyldige. De er ikke veldig defensive personer. Når du ikke kjenner en 

                                                 
206 Tidligere hadde det vært fiskeoppkjøperne som lånte ut penger til utstyr. Det vil være rimelig å anta at flere av 
fiskerne av den grunn stod i spesielt avhengighetsforhold, gjengjeldelsesforhold, til fiskeoppkjøpere. Tradisjonelt 
hadde forholdet fisker – fiskeoppkjøper en spesiell betydning i lokalsamfunnet, samt det å selv bli fiskeoppkjøper 
var en potensiell karriere for fiskerne. Hvis fiskeoppkjøperne hadde blitt utkonkurrert til fordel for salgskooperativet 
ville fiskerne være låst i sin rolle som fisker. Dette var ikke fiskerne særlig interessert i. 
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person må du være forsiktig så personen, ikke utnytter deg. Nei, nei, jeg tror de stoler på ordene 
til folk. Har tillit til folk. Veldig ærlige. Krystallinske.  

 

Til nå har den sosiale atmosfæren og ansvarsfraskrivningen blitt forstått som en strategi for å 

håndtere en utrygg kontekst. Det som rettferdiggjør en slik oppførsel, er at de lever i en meget tøff 

hverdag hvor deres sikkerhet i stor grad er overlatt til dem selv og deres allianser. Vil man ikke i en 

slik situasjon også lære seg å bli kyniske og kalkulerende? Siden vold og urettferdighet skriker mot 

deg daglig, og det råder en nesten apatisk aksept om at ”det er slik det fungerer, dessverre,” blir det 

om å gjøre å komme i en situasjon hvor du er en av dem som får fordeler. Blir normen det å ”snike 

seg unna” der man, kan siden kontroll er forventet? Hvis ikke, ber man om å bli utnyttet.  

Flere av europeerne var opptatt av hvor viktig det var med oppfølging og 

sanksjonsmuligheter overfor sine venezuelanske kollegaer. En fransk ingeniør mente blant annet at 

venezuelanerne bare jobbet for penger. ”De har ikke den yrkesstoltheten vi har.” For å få folk til å 

komme tidsnok hadde han laget en konkurranse. Dem som kom over tre minutter for sent, måtte 

betale 3000 Bs. Etter hans vurdering hjalp dette betraktelig selv om det fortsatt var rundt 30 prosent 

av de venezuelanske teknikerne som aldri kom tidsnok. Andre europeere mente det samme: 
 

Norsk tekniker: Mañana fenomenet da. Noe skal gjøres og så blir det utsatt. Dette skal ikke være 
tillatt i en jobb som dette, men slik fungerer det. Når vi legger inn jobb på likt utstyr tar det lengre tid 
enn det jeg er vant til. Det kan også komme av at de vil tjene mer penger på minst mulig arbeid? Men 
det går også på oppfølging fra vår, SINCOR, sin side. Vi har noen store kraner som vi hadde 
problemer med. Styregreia i kranen ble varme og så ble det kortslutning. Dette hadde de mye 
problemer med. Til slutt måtte vi stanse hele koksanlegget. Da ble firmaet [innleid kontraktør, 
venezuelansk] presentert en regning og fikk beskjed om at om de ikke ordner opp innen tidsfrist vil 
de måtte betale masse dollar. 

 
Fransk tekniker: Når en sjef ber om noe er de fornøyde etter å ha gjort bare 80 prosent. De 
resterende 20 må du be om to og tre ganger. Jeg sier: ”Se her. Jeg ba deg om å gjøre dette og det er 
fortsatt ikke klart.” Og de svarer: ”Jo, men jeg har gjort dette og dette.” Jeg svarer: ”Jo, jeg er 
enig, men det mangler dette og dette.” Det er alltid slik. Etter at 80 prosent er unnagjort 
begynner de med en liten kaffepause, osv.  
(…)  
Annen detalj: når det regner vil ingen gå ut. Jeg sier: ”I Frankrike har vi tre hundre dager med 
regn.” De svarer: ”Jo, men regnet?!” Jeg svarer ”Og så da? Har dere ikke regntøy?” De vil ikke 
gå ut når det regner!?!  
(…)  
Når maten kommer går alle for å spise. Selv om det er arbeid å gjøre ute vil de gå for å spise: 
”men maten er jo kommet”, sier de og jeg svarer: ”Jo, jeg vet det, men pumpen er ikke klar ennå!” 
Alle kan ikke spise på samme tid! 
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Dette er ytringer vedrørende arbeidsmoral.207 Logikken i slike uttalelser fra europeerne er at siden 

venezuelanerne ikke selv har yrkesstolthet og ansvarsfølelse for arbeidet, må de ansatte nøye 

kontrolleres. Å innta en for forstående holdning er altfor naivt: ”Da ber du om å bli utnyttet”. Dette er 

i tråd med Sørhaugs argumentasjon: ”Ansvar uten konsekvenser er meningsløst” (1996: 90).  

Det var flere europeere som var opptatt av at man var pliktig til å arbeide maksimalt, 

siden arbeidsplassen betalte lønn. Det som ble oppfattet som unnasluntring, rot og sløsing med 

tid måtte sanksjoneres. Europeernes erfaringer tilsa at venezuelanske ansatte måtte følges opp 

med hard disiplin. En norsk tekniker: ”Hvis en person er i et anlegg, er det hans ansvar å kontrollere 

anlegget med jevne mellomrom. Selv om du sier de skal gjøre dette og jager dem rundt, hvis du ikke ser på 

dem og spør om de har gjort det etterpå, så gjør de det ikke.” En naturlig reaksjon for flere europeiske 

ansatte var å møte slikt med harde reaksjoner; en pisk. En fransk tekniker fortalte at han 

innimellom hadde ”en temmelig hard måte å gå fram på for å få en gruppe som greier å gjøre noe.” 

Han syntes det fungerte selv om han senere i intervjuet vedkjente at det ikke alltid var alt han 

fikk med seg av det som foregikk, samt at han opplevde at folk ofte gjorde andre ting enn det 

som var avtalt: ”Klokka fem på ettermiddagen tok vi avgjørelser, og neste morgen ser vi at de ikke gjorde 

det vi ble enige om,” og ” Jeg fortsetter å være sur, forsøker å forandre ham, men jeg kjemper ensomt mot 

mange venezuelanere.” Den franske teknikeren kjempet (ensomt) mot venezuelanerne. Hvordan 

var reaksjonene på en slik hard linje? Mange av europeerne som hadde valgt en hard linje, 

pisken, hadde oppnådd en noe uventet reaksjon. De følgende sitatene beskriver reaksjoner som 

begge ansattgruppene har gitt på europeernes oppførsel. Hovedtendensen i serien med sitater 

er at venezuelanerne trakk seg tilbake som respons på europeernes oppførsel. 
 

Norsk ingeniør: Jeg forsøkte [å konfrontere mine venezuelanske kollegaer] en del i 
begynnelsen og det førte bare til at vi rullgardinen gikk ned. Ikke noe kommunikasjon. De trakk 
seg vekk … også i ettertid. 

 

                                                 
207 Kanskje mange av de venezuelanske ansatte var noen festglade og late personer som så sitt snitt til lettjente penger av 
naive utlendinger? At det er både rett og rimelig at de må ”holdes i ørene” fordi de ikke har protestantisk kalvinistisk 
arbeidsmoral basert på samvittighetens indre sanksjoner og plikt-basert makro motivasjon knyttet til verdier innen 
protestantisk religion. Weber (1995) mener dette har vært viktig for den industrielle utviklingen av Europa. Durkheims 
(1964) skille mellom mekanisk og organisk solidaritet, omtalt på side 9, blir også relevant i denne sammenhengen siden 
en slik plikt-lojalitet innebærer at man ser seg selv en del av et større samfunns-/religions maskineri og handler ut fra et 
slikt del-helhet perspektiv. Det blir for omfattende innenfor oppgavens rammer å gå inn på en slik diskusjon.  
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Norsk tekniker: Det var en periode da vi var både franske, venezuelanere, argentinere og 
arubanere. Vi arbeidet med å klarlegge prosedyrer. Det er mange måter å løse oppgaver på i et 
raffineri som fungerer, men du må velge en som er i tråd med dem som konstruerer anlegget. Jeg 
hadde pratet med dem om hvordan prosedyrene skulle være og kom tilbake for å forklare dette 
videre. Da ble det en stor diskusjon. Da banket jeg i bordet og sa at ”slik kan vi ikke holde på!” Vi 
må godta at våre oppdragsgivere ønsker prosedyrene slik, og så kan vi eventuelt lage en 
tilleggskommentar som sier at det også går an å gjøre det på den og den måten. Etter at jeg hadde 
sagt dette ble det helt stille. 

 
Intervjuer: Hvilke råd vil du gi en som kommer og skal overta din jobb?  
Fransk ingeniør: Må være forsiktig med sine handlinger. Kan ikke være så veldig stolt. Må 
passe på hva en gjør. Må innkapsle seg og på den måten får man tillit. Man må unngå å bli sur. 
Best å oppføre seg normalt. Ellers vil de ikke snakke. De vil begynne å få mistillit til deg. 

 
Norsk ingeniør: Du er avhengig av velvilje før de gjør noe. Du må trå varsomt ellers møter du 
veggen (…) De liker ikke at du konfronterer dem med feilene deres. Du må ta kontakt indirekte … 
 
Norsk ingeniør: Det som sjokkerer meg her med nordmenn er at de er så utrolig uhøflige (…) 
Det er en grense mellom å si ifra og rett og slett være uhøflig. De [venezuelanerne] sier ingen 
ting om dette, men de vil ikke akkurat ta kontakt da. Du ser det på dem at av og til. De vi si ”de 
kan jo ikke helt språket, og ..” De vil finne en grunn.  

 
Venezuelansk ingeniør (VI): Hvis du diskuterer med en europeer og han sier du ikke duger. 
Det er hardt, ikke sant? Aldri har folk sagt det til meg. Man sier ikke det her. Du viser dem og 
hinter litt: ”Du trenger å forbedre deg.” Men ikke så hardt! 
Intervjuer: Har dette skjedd?  
VI: Ja 
Intervjuer: Hvordan reagerte venezuelanerne? 
VI: Vel, vi gjør det som må gjøres, men etterpå ønsker vi minst mulig kontakt. 
(…) 
Intervjuer: Så kommer europeeren og lager orden. Hvordan reagerer de på det? 
VI: De blir stille. Folk lukker seg: ”Oisann, her kom han sinnataggen!”, ikke sant? 

 

Når sinnataggen kommer gjør venezuelanerne bare akkurat det de må. Etterpå ønskes minst 

mulig kontakt, rullgardinen trekkes ned og de holder seg unna. Dette rimer dårlig med ideen 

om at ansvar krever sanksjoner? Burde ikke tøffe sanksjoner, pisk, føre til lojale ansatte? 

Kanskje de da glemmer andre aspekter ved uformell organisering? ”Du er avhengig av velvilje før 

de gjør noe. Du må trå varsomt ellers møter du veggen”. Eller at man ”må innkapsle seg og på den 

måten får man tillit. Man må unngå å bli sur.” Du må hinte og ta indirekte kontakt ble det sagt. 

”De liker ikke at du konfronterer dem med feilene deres.” Kan det være noe med måten man gir 

kritikk på som er annerledes? Kan dette forstås ut i fra den usikre konteksten utenfor SINCOR?  
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”Alle de tingene som har skjedd. Du kunne .. ha, ha, ha! Og foran de andre at på til. NEI!” 

Som en introduksjon til neste delkapittel som kobler uformell aktivitet, etikette og oppførsel, til 

tillitskapende mekanismer, skal vi se på en uttalelse fra en norsk ingeniør:208

 
Norsk ingeniør: Folk vil ikke si noe negativt om noen direkte, men alle vet at det fungerer slik 
[systemet med vennetjenester; ”palanca” og ”amiguismo”], og alle vil ha eksempler på at det 
fungerer slik.  Ingenting er så absolutt her. Vi [nordmenn] kommer mer inn direkte, og det er et 
litt sjokk, men så lenge du er ærlige og har et fundament i det du sier, så er for så vidt dette også 
positivt for dem. Ikke slik at de blir sure og ikke vil prate med deg mer. De er veldig 
tilpasningsdyktige. Et stort oppstyr for at noe som har skjedd, og så går det en uke og alt er som 
normalt igjen. Du [nordmenn] er mer direkte … [men det er viktig å si ifra] uten å være 
uforskammet. For det er en viktig ting, noe jeg tror ikke er typisk nordmenn. Det som sjokkerer 
meg her med nordmenn er at de er så utrolig uhøflig - og at de gir ingen ting av seg selv. 
 

I innledningshistorien ble det nevnt at europeernes opplevelser av deres egne reaksjoner ikke 

samsvarte med hvordan de ble oppfattet av deres venezuelanske kollegaer: ”Jo. Hugo … det kan 

innimellom bli oppfattet slik.”209 Sitatet som avsluttet forrige delkapittel viser at enkelte av 

europeerne var klar over dette fenomenet: ”Det som sjokkerer meg her med nordmenn, er at de er så 

utrolig uhøflige.” Før vi begynner å analysere reaksjoner ut i fra teoretiske perspektiver, samt 

konteksten utenfor SINCOR, kan vi se på noen beskrivelser av hvordan de venezuelanske 

ansatte hadde oppfattet sine europeiske ”sinnataggers” framferd. Sitatene har til felles at 

europeernes oppførsel var blitt oppfattet som unødvendig aggressiv. Et viktig aspekt er at 

europeernes oppførsel tydelig utløste sterke følelsesmessige reaksjoner hos venezuelanerne: 
 

Intervjuer: Kan du beskrive en arbeidssituasjon der du har følt deg fornærmet?  
Venezuelansk ingeniør: Vi er i en gruppe og diskuterer og du skriker til meg foran alle. Dette 
aksepterer jeg ikke! Nei, dette er mangel på respekt! Rop meg inn på kontoret. Oss to. Hardt. Det 
er ok. Men foran alle de andre: Nei! Og at folk kaller meg med navnet mitt. Ikke ”lille negeren, 
lille hviting”, osv, foran alle de andre. Nei! Har vi tillit, bra, men det er også respekt. Dette har 
skjedd. Alle de sakene som har skjedd. Du kunne .. ha, ha, ha! Og foran de andre at på til. NEI! 

 
Venezuelansk tekniker: Og han [nordmannen] var svært streng [rigido]. Vel, jeg antar han 
ble sint på oss, fordi, fordi … fordi han ble sint på oss. Han gikk til og med og snakket med sjefen. 
De pratet sammen på norsk. Vi var til stede og vi viste ikke hva de pratet om. Vel, dette kom som 
et sjokk. Forstår du? Vi kom ikke godt overens, og spesielt likte jeg ikke at han sa alle mulige ting 
mot oss andre kolleger. Det er ikke pent gjort mot resten av gruppa, for respekten til en person.  

 

                                                 
208 Øverste delen av sitatet overlapper med sitat gjengitt i slutten av kapittel 2 side 58. 
209 Tittelen på del kapittelet med innledningshistorien som omtaler denne spesielle hendelsen. Side 17. 
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Venezuelansk tekniker (VT): Europeere fokuserer mer på arbeidet og ikke på det som har å 
gjøre med folk. 
Intervjuer: Har du noen konkrete eksempler på dette?  
VT: Ja, har sett noen. Kunne overvære på et skift reaksjonen til en kollega før en ordre. De 
diskuterte. Europeeren ga ordren. Ordren var ikke hastesak. Den som skulle utføre den gjorde ikke 
dette der og da. Gjorde noe annet. Han som ga ordren hisset seg opp. ”Jeg gir ordre og da gjøres 
de!” Og dette gjorde han ofte. I noen av disse tilfellene prøvde jeg å blande meg litt inn. Ikke for 
den andre personen, men jeg ville at personen skulle forstå at han må gi rom i tid, en mulighet, til 
at den andre aktiviteten kunne bli gjort mer i ro. Ikke med dette presset!  
Intervjuer: Hvordan reagerte du og dine kollegaer på så harde reaksjoner?  
VT: I første omgang, første reaksjon, var likedan. Den andre ble sint. ”Vent litt. Jeg vill ikke ha 
rop og kjefting. Jeg liker ikke at du snakker slik til meg! Ro ned stemmen din. Hvorfor begynner 
du slik!?” Den andre begynte. På en måte hard og eksplosjonsaktig. Han sa, ”ikke slik!” og så dro 
han og pratet med sin [venezuelanske] sjef. ”Jeg har det og det problemet, osv”. Situasjonen 
roet seg ned og så ble det bedre. Det var over. Det var mer en måte å være på.” 
Intervjuer: Hva tror du gjorde at han ble sint?  
VT: Første var det en barriere i språk. Det er prinsipielt. Han pratet spansk, men ikke så ekstremt 
bra som andre. Etter språket er neste som kommer måten å være på. Vanene. Personligheten. 
Kulturen. Sjokket kom fordi han andre ventet et svar direkte, umiddelbart, og da han ikke hadde 
det var det i dette en rastløshet, tror jeg, i kulturen fra Europa.  
(…)  
Intervjuer: Fins det noen situasjoner hvor du føler deg fornærmet?  
VT: Ja hvis vi tar for oss det eksempelet som jeg pratet om. I dette øyeblikket vil en latiner føle seg 
fornærmet/ikke-respektert på grunn av måten han/hun blir svart på, å utrykke seg (…) vi forstår 
det slik at en ordre kan bli gitt uten dette presset, uten kraftig stemme, uten vold, uten sinne. 

 
Venezuelansk administrativt ansatt: I en arbeidssituasjon kan man ikke ”være usympatisk 
[antisiparse]. Gjøre et show hvor det er andre folk. For eksempel i et møte må man kjenne 
reaksjonsmønstre for de andre. Hvis en sier noe og en blir svært sint, …  

 
Venezuelansk ingeniør: Når jeg blir fornærmet? Selvsagt. Når noen kommer til meg og 
skriker (…) Venezuelanere er ikke vant til skrik. De føler seg dårlig. Blir sint. 

 
Venezuelansk tekniker: Han andre fransken hadde litt vanskeligere karakter. Ble sint veldig 
fort. Hele tida hadde han raseri. 

 

Sitatene har hittil vært mest fokusert på oppførsel og skal snart bli utsatt for analyse med 

oppførsel som tema. Flere var også opptatt av at europeerne var så direkte med sin kritikk. Dette 

var svært uvant. Når den direkte kritikken dessuten kom sammen med aggressiv språkbruk ble 

det tatt svært ille opp. Aggressiv direkte kritikk som ble gjort i offentlighet – det var utilgivelig.  

En venezuelansk administrativt ansatt fortalte om et møte der hans europeiske sjef 

hadde kastet en rapport han hadde gjort på bordet og sagt at den var for dårlig. Dette ble gjort 
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foran alle andre.210 Han hadde erfaring med å lage slike rapporter før han kom til SINCOR og 

hadde gjort den på sin vanlige måte. Det var tydeligvis ikke en måte som sjefen var vant til. 

Dette hadde gått sterkt inn på han og ham, snakket lenge om denne hendelsen. 
 

Venezuelansk ingeniør: Og en annen sak. Vi liker ikke å bli konfrontert med ting direkte. Alle, 
’he, he, rolig, smil’, men fra europeernes side er det: ’du duger ikke. Du duger ikke. Punktum’. 
Hvis du diskuterer med en europeer og han sier du ikke duger, det er hardt, ikke? Aldri har folk 
sagt det til meg. Man sier ikke det her. Du viser dem og hinter litt ’Du trenger å forbedre deg’, 
men ikke så hardt!  
(…)  
Jeg gjentar: problemet har vært at europeerne sier ting direkte. De er klare og direkte når de 
snakker og dette er vi ikke vant til. Kanskje det ligger i språket eller kulturen, men vi snakker mer. 
Vi er mer joviale. Vi bryter mer opp isen og går litt lengre: ’Hvordan er familien din? Hvordan 
har du det?’ I Frankrike plaget dette meg mye. Vi er veldig familiære. ”Hvordan er det med 
moren din? Barnet ditt? Du sier til en jente ’Hvordan har du det kjære?’ [mi amor], ikke kjære i 
betydning sex, men av omtanke. I Europa når jeg sa noe slikt var de andre svært overrasket. De 
trodde jeg var ute etter sex 

 

Sitatene over er et lite utvalg av uttalelser som var utgangspunktet for beskrivelsen av 

venezuelanernes opplevelser av sine utenlandske kollegaer, gitt i den refererte presentasjonen 

holdt for ledelsen i SINCOR. Den norske ingeniøren som hørte på presentasjonen var ikke enig: 

”Det er ikke sant. Vi har ikke oppført oss slik!? Vi har ikke skreket og banket i bordet på den måten!?” 

Han fikk svar fra en venezuelansk kollega at det kan oppfattes slik. Kan grunnen til at de 

venezuelanske ansatte var såpass ”sensitive” for sine utenlandske kollegaers oppførsel forklares 

ut fra Giddens teorier om utleiring av tillit til abstrakte ekspertsystemer?  

 

Takt og tone for akseptert oppførsel er allmenngjorte måter å opprettholde tillit 

”… vi snakker mer. Vi er mer joviale. Vi bryter mer opp isen og går litt lengre: ’Hvordan har familien din 

det? Hvordan har du det?’” Dette sa den venezuelanske ingeniøren når han forklarte at 

venezuelanerne ikke var vant til å få så direkte kritikk. Kan slike uttalelser, samt det 

følelsesmessige nivået på venezuelanernes beskrivelser av europeernes oppførsel, kobles til 

Giddens bruk av ”ontologisk sikkerhet?” Av mekanismer som skaper ontologisk sikkerhet 

                                                 
210 Dette er uhøflig oppførsel også i Europa og det kan godt hende at hans sjef ikke vil kjenne seg igjen. Men i 
fenomenologisk forstand er det hvordan hendelsen er oppfattet – persepsjonene – som er av betydning.  
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nevner Giddens flere: ”den skjulte lærerplanen,”211 personenes erfaringer med adgangsportene 

til abstrakte ekspertsystemer, samt andre gjeninnleiringsmekanismer212 som for eksempel 

ritualisert samhandling:213 ”Rutinene som er integrert i abstrakte systemer, er helt sentrale for den 

ontologiske sikkerhet under modernitetens betingelser” (Giddens 1997: 85). 

Dette kan kanskje forklare venezuelanernes sterke reaksjoner på europeernes uhøflige 

oppførsel? Giddens henviser til det Goffmann (1963) kaller ”fokusert interaksjon” eller 

”fokuserte møter”. Det er møter med fremmede eller beskjente som rommer allmenngjorte måter 

å opprettholde tillit på. Den grunnleggende tillit som enhver innledning av et møte forutsetter 

hviler på opprettelse av ”etablert troverdighet”. Dette skjer gjennom opprettholdelsen av 

uformelle ritualer. Selv om ritualene kan virke simple kan de likevel være av kompleks art og 

ha en stor praktisk betydning for samhandling, mener Goffmann. Slike allmenngjorte måter å 

opprettholde tillit på vil være bevisste eller ubevisste faktorer i aktørers handlingsrom. Møter 

med fremmede eller bekjente, mennesker som et individ har møtt tidligere, men ikke kjenner 

spesielt godt, er altså en balansegang mellom tillit, takt og makt214 (Giddens 1997: 64). 

Giddens hevder at man gjennom sosialisering lærer en svært sofistikert metode for 

praktisk bevissthet og interaksjon. Disse kodene for hvordan skape ”etablert troverdighet” 

gjennom ritualisert samhandling representerer en vedvarende beskyttelsesmekanisme mot ”den 

angst som selv det mest flyktige møtet med andre potensielt kan fremkalle” (1997: 75). I de fokuserte 

møtene opprettholdes grunnleggende tillit gjennom partenes vedvarende iakttakelse av blikk, 

                                                 
211 Det som overføres til barnet i undervisning i naturvitenskap. Det som undervises, ut fra Giddens, er ikke bare 
innholdet av faglige forskning, men også en aura av respekt for fagkunnskap av enhver art. Denne kunnskapen 
mener han er langt viktigere for de generelle sosiale holdningene. Elevene lærer om ”grunnlegende læresetninger”; 
om viten som er mer eller mindre urokkelig: ”Naturvitenskapene har følgelig lenge opprettholdt et bilde av sin viten 
som pålitelig, noe som har resultert i respekt for nesten alle former for faglige spesialisering” (Giddens 1997: 68). 
212 Giddens skriver at alle utleiringsmekanismer på en eller annen måte interagerer med gjeninnleiringsmekanismer. 
Dette vil si at det Giddens kaller ansiktsløse forbindelser, forbindelser med folk du ikke vet hvem er, tilsvarende er 
knyttet til de forpliktelser som krever ansiktsforankring, forbindelser med personer ansikt til ansikt. Dette er den 
ambivalente og tvetydige situasjonen som personer opplever i møte med abstrakte ekspertsystemer. ”Tillit til 
abstrakte systemer gir en sikkerhet for hverdagens pålitelighet, men kan av gode grunner verken erstatte den 
gjensidighet eller nærhet som personlige tillitsrelasjoner tilbyr” (Giddens 1997: 85). Utleiring etterfølges derfor av 
gjeninnleiring: ”Med dette mener jeg gjentilegnelsen eller omstøpingen av utleirede sosiale relasjoner for å binde 
dem (om enn bare delvis eller midlertidig) til lokale tidlige og romlige omstendigheter” (Giddens 1997: 62). 
213 Dette kommer også frem i sitatet fra kapittel 3 side 78: ”Ontologisk sikkerhet og rutine er intimt forbundet 
gjennom vanens uavvendelige virkning. Det forutsigelige ved hverdagens (tilsynelatende) små rutiner er nært knyttet 
til en følelse av psykologisk sikkerhet. Når slike rutiner av en eller annen grunn bryter sammen, strømmer angsten 
på, og selv svært fasttømrede sider ved individets personlighet kan bli skrelt av og endret” (Giddens 1997: 74). 
214 Det siste aspektet, koblingen mellom tillit, takt og makt, vil bli mer utførlig behandlet i neste del kapittel. 
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kroppsholdning og mimikk, samt konvensjoner for korrekt samtale (1997: 75). Om ikke rituell 

oppførsel blir utført som forventet kan: ”tilliten til den andre som en pålitelig, kompetent aktør 

opphører, og at en bølge av eksistensiell angst skyller over i en form av en følelse av smerte, forvirring og 

forræderi, koblet til mistenksomhet og fiendtlighet” (ibid).  

 I kapittel 2 og 3 ble det sannsynliggjort at abstrakte ekspertsystemer ikke betyr like mye 

for dannelse og opprettholdelse av ontologisk sikkerhet blant venezuelanerne som for 

europeerne. Det er da nærliggende å tro at andre mekanismer, som ritualisert samhandling; takt 

og tone, får relativt sett større betydning for ontologisk sikkerhet. De sterke følelsesmessige 

reaksjonene på europeernes oppførsel kan styrke en slik antagelse; europeerne må ha truffet 

noe hos sine venezuelanske kollegaer som utløste en angstlignende reaksjon. Kan dette bety at 

det er viktig for venezuelanerens følelse av trygghet å ha en god tone med dem han/hun 

omgås, og at god tone i Venezuela er en spøkefull, humørfylt og høflig væremåte?  

 

Maktens estetikk eller makten i estetikken? 

Møtet, de ulike oppfattelsene av europeernes reaksjoner, kan også analyseres ut fra det Sørhaug 

kaller ”maktens estetikk,” samt det Goffmann kaller ”inntrykkskontroll.” Sørhaug var opptatt 

av at tillit også kunne generere makt; makteffekter. Dette er en måte der ”det uformelle” virker. 

Der et formelt legitimt maktapparat har lav troverdighet, og dermed ikke kan garantere for tillit 

i sosiale relasjoner, samt åpner opp for spill med uformelle prosesser av Harts (1992) andre215 

type, blir uformelle mekanismer av relativt sett større betydning. Hvis makt genereres i 

Venezuela i stor grad via alliansebygging, kan man anta at ritualisert samhandling blir viktig. 

Man er rett og slett avhengig av at folk har (til)tro på en og vil samarbeide: ”tillit handler om 

(til)tro. Man kan rett og slett aldri vite om tillit finnes, fordi gjensidige forventninger aldri er 

umiddelbart empirisk tilgjengelige (…) organisatorisk praksis er derfor alltid basert på at det brukes tegn 

som man kan ha tro på” (Sørhaug 1996: 27). Sørhaug kaller slike tegn en organisasjons estetikk.  
 

Særlig makten har alltid sin etikette: eksplisitte og implisitte regler for tiltale og tilgang. 
Underordnete må finne tilstrekkelig akseptable og elegante måter å oppnå nærhet på, for eksempel 
gjennom hvordan man kan be om en avtale, fleipe med en sjef eller når man kan bruke et fornavn. 

                                                 
215 Systemundergravende uformell aktivitet som korrupsjon, system av vennetjenester. Se første kapittel side 4. 
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Regulering av distanse er en av maktens fundamentale teknikker. Skal man oppnå maktens tillit, 
må man beherske dens utrykksformer. Indre verdier som kompetanse og lojalitet får sine ytre 
garantier gjennom at man følger opp (og av og til fornyer) etiketten (Sørhaug 1996: 36). 

 

Støter du noen med en (lokalt sett) uhøflig opptreden, samt at vedkommende ikke må inngå 

allianse med deg, er det sannsynlig at du oppnår svake makteffekter. Som en norsk ingeniør 

sitert tidligere sa: ”Du er avhengig av velvilje før de gjør noe. Du må trå varsomt ellers møter du 

veggen”. Slikt kalles også ”smisking”. Det kan virke som om venezuelanerne er vant til at 

samfunnet fungerer via smisking. Man smisker seg oppover. Ut i fra Sørhaugs begrep kan man 

si at smisking er en del av ”maktens etikette” i Venezuela. En, etter venezuelansk målestokk, 

uhøflig opptreden blir dermed ekstremt sårende; det blir som et slag i ansiktet og blir tatt 

personlig. Spesielt med tanke på det strenge hierarkiet blir en slik oppførsel regnet som svært 

nedverdigende. Det er nesten å regne som en krigserklæring. Min spansklærer fra første 

feltarbeid hadde et venezuelansk ordtak om dette: ”Vil du slå meg, så bare slå meg!”216 Det sa hun 

hvis noen hadde vært spesielt skarpe i stemmen eller frekke når de tiltalte henne. 

 

Inntrykkskontroll 

Sitatene illustrerer at det ikke bare var det at kritikk ble gitt på en etter venezuelansk målestokk, 

uhøflig og aggressiv måte som ble tatt ille opp. Kritikken var svært direkte og dessuten noen 

ganger gitt i full offentlighet. Empiri presentert i kapittel 3 har sannsynliggjort at allianser, 

navn, er viktig i Venezuela. Det inngir respekt fordi et mektig navn signaliserer makt. Sørhaug 

(1996: 28) utrykker dette slik: ”makt og tillit utrykkes alltid gjennom tegn, men tegnene, for eksempel 

offiserens vinkler eller vennens håndtrykk, er i seg selv ikke disse størrelsene. Tegnene signaliserer makten 

og tilliten og varsler om hva som kan komme i forlengelsen av dem.”  

Materielle symboler på status var viktige blant informantene på første feltarbeid; kan de 

være tegn som inngir respekt slik Sørhaug beskriver, fordi symbolene signaliserer penger og da 

makt i en lite absolutt verden? Hvor man bor er et slikt statussymbol.217 Mange venezuelanere 

som jeg møtte var opptatt av dette: klær, klokker, biler, mobiler og tenner (tannregulering218).  

                                                 
216 Hun mener med dette at vedkommende var så frekk i tonen at han/hun like godt kunne ha slått henne fysisk. 
217 Det er svært store forskjeller på pris. En av mine informanter fra SINCOR opplyste at leiligheten han bodde i 
kostet 5000 $ i måneden (~ 40 000 NOK), en annens kostet 3500 $ (~ 28 000 NOK). Leiligheten som hele Germans 
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Oppførsel og ”klasse” i betydningen ”politisk korrekte holdninger” og andre signaler på 

gruppetilhørighet er også viktige i denne betydningen; ”fasade” er stikkordet. Det var vanlig å 

”smålyve litt” i Venezuela. Smålyve på den måten at man prøver å fremstå på visse måter og i 

bedre lys. Jeg oppdaget dette da jeg etter en stund begynte å kjenne personene bedre. Da 

skjønte jeg at de hadde pyntet på sannheten i første omgang. I innledningshistorien var dette 

illustrert med at en relativt lite bemidlet student tropper opp hos SINCOR staselig kledd i dress 

og gullring. I sin teateranalogi kaller Goffman (1992:173-198) slikt for ”inntrykkskontroll”; man 

forsøker å handle slik at man fremstår på spesielle måter i andres øyne. Hvordan man fremstår i 

andres øyne, inntrykkskontroll, er dermed viktige tegn i Venezuela. Slike mekanismer var det 

som fikk noen av intervjuene til å ligne ”jobbintervjuer”, se side 37. 

Kapittel 3 sannsynliggjorde at allianser og gruppetilhørighet har stor betydning for de 

venezuelanske informantenes følelse av ontologisk sikkerhet. I et slikt lys er det mer forståelig 

at direkte kritikk som rått blottstiller feil og svakheter, blir spesielt sårt og vondt. Enda mer 

vondt gjør det om det blir gjort i offentlighet siden det da blir vanskelig å opprettholde fasaden. 

Tidligere ble det spekulert i om en sosial atmosfære kan være et middel til å ”tåkelegge” 

ansvarsforhold? Dette blir da viktig ”etikette” i et samfunn hvor folk er litt redde for å ta på seg 

ansvar fordi sanksjonene som følger ansvar ikke alltid er like rettferdig. Er kritikken direkte blir 

det veldig klart hvem som har, eller burde ha tatt, ansvar for denne situasjonen. Direkte kritikk 

kler folk, som bor i en erfaringsbasert livsverden hvor innpakning ofte betyr mer enn selve 

innholdet, nakne. Det blir vanskelig å spøke bort flauser og blir svært ydmykende. Gruppas 

harmoni, som er viktig for følelsen av ontologisk sikkerhet, kan bli satt på en prøve. 

                                                                                                                                                             
familie bodde i Petaré kostet 190 000 bolivares i måneden (~ 920 NOK). Mitt rom i studenthjemmet i et respektabelt 
middelklassestrøk kostet 90 000 bolivares (~ 440 NOK: delt rom med en, do og dusj med åtte og kjøkken med 24). 
Det er altså store forskjeller mellom hva ulike venezuelanere betaler for å bo. Det er sikkerhet som avgjør prisen. De 
dyre leilighetene er som en bunkers å regne. Med vakt i resepsjonen og flere låste dører. For å besøke min kamerat 
fra Sørafrika måtte en låse opp fire dører; ytterdør, heisdør, gitterdøren utenfor hoveddøren og til sist hoveddøren.  

Jeg spurte en student fra første feltarbeid om hvorfor han flyttet til øst i byens dyrere strøk og ikke fortsatte 
å bo i vest der det var billigere å bo. Han slet nok som det var med å få endene til å møtes med jobb ved siden av 
studier: ”Jeg er redd for å være fattig” [”Tengo miedo de ser pobre”], var svaret. Adresse signaliserer ikke bare 
størrelsen på lommeboka, men også naboer du har som potensielle allierte, hvilke sosiale arrangementer – mulighet 
til alliansebygging – man blir invitert i, osv. Han fortalte videre om hans far som noen år tidligere hadde mistet en 
relativt god jobb og dermed mistet inntektsgrunnlaget, sin sosiale status og store deler av omgangskretsen. 
218 Mange av venezuelanerne var opptatt av sitt utseende og var stolte av at Venezuela med ”bare” 27 millioner 
innbyggere hadde flest missetitler i verden. Bare India (en milliard innbyggere) var på høyde med dem. Industrien 
med kosmetiske inngrep er stor – og dyr. Mange av de som hadde tannregulering smilte derfor ekstra bredt.  
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 Opplevelser av møtet er analysert ut fra tre teoretiske perspektiver; takt, tone og 

ontologisk sikkerhet, maktens estetikk, samt behovet for inntrykkskontroll. Dette har til felles at 

de er en del av en uformell aktivitet som er knyttet til sosiale relasjoner, allianser, og dermed 

makteffekter. ”Spillet om tillit” er omtalt som uformell aktivitet som er viktig for å etablere og 

vedlikeholde tillit i sosiale relasjoner i en kontekst der det formelle (samfunnets institusjoner) 

svikter som garantist for slik tillit. Dette gjelder også i kontraktrelasjoner. I resten av kapittelet 

skal vi se nærmere på begrepsparet ”formell – uformell”, samt koblingen dem imellom. 

 

Uformell sektor 

Antropologen Keith Hart (1973) er kreditert for å innføre begrepsparet ”formell – uformell” i 

økonomiske analyser. Ved å leke med den formelle økonomiens tallmagi påviste han 

eksistensen av økonomiske aktiviteter som ikke kom fram i de tradisjonelle økonomiske 

analysene.219 Senere har forståelsen rundt begrepsparet ”formell – uformell” utviklet seg i 

forskjellige retninger. I starten ble begrepene behandlet som to atskilte sfærer, men etter hvert 

ble forskere mer opptatt av hvordan de formelle og de uformelle prosesser griper inn i 

hverandre. Hart så også først på det formelle og det uformelle som separerte systemer (1973 og 

1985), men kom noen år etter (Hart 1992) med en modifisert modell der han så prosessene som 

en mer integrert virkelighet. I hans nye modell opereres det med tre former for uformell 

aktivitet. Se første kapittel side 4. I tillegg til å utvikle seg fra å se på det formelle og uformelle 

som separerte systemer, til å fokusere på samspillet dem imellom, har feltet for å studere slike 

prosesser også utviklet seg ut over det økonomiske feltet. Et eksempel er Knut Nustads (2003) 

studie referert på side 111. Han benyttet perspektivet for å forstå hvorfor et bistandsprosjekt 

gjennom uformelle prosesser fikk et annet utfall enn først tiltenkt.  

                                                 
219 Et regnestykke basert på formelt tilgjengelige tall fra Accra i Ghana over antall arbeidsledige, arbeidsføre 
personer per husstand, standarder for gjennomsnittlønn, hvor mye nødvendighetsartikler kostet, osv, konkluderte 
med at befolkningen ikke kunne overleve. For å fine ut hvordan befolkningen allikevel greide å overleve 
gjennomførte han et feltarbeid og oppdaget at folk byttelånte varer, satt opp små provisoriske boder, samt gjennom 
andre aktiviteter skaffet seg ekstrainntekter. Alt dette var aktiviteter som ikke ble fanget inn i de offisielle 
statistikkene. I tillegg viste det seg at folk systematisk underrapporterte faktiske forhold for å unngå å bli skattlagt 
eller for å gi inntrykk av forhold som dårligere enn det de egentlig var for om mulig oppnå fordeler (Hart 1973).  
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James C. Scott (1998) har benyttet begrepsparet til å studere lignende prosesser. Hans 

utgangspunkt er hvordan noen stater misslyktes i gjennomføringen av planlagte humanitære 

prosjekter. Ambisiøse reformprogrammer var basert på forenklede modeller som ikke tok 

hensyn til lokal heterogenitet og lokale praksiser utviklet over flere generasjoner. Forenklinger 

og standardisering (formalisering) i stor skala ødela den sosiale tilpasningsdyktighet som 

hadde utviklet seg over tid. I begge studiene består de uformelle prosessene av en form for 

folkelig motstand mot påtvungne strukturelle forandringer. Mens Nustad (2003) fokuserer på 

aktørers komplekse lojalitetsbånd og at noen aktører evnet å bruke disse til å skape 

makteffekter til egen fordel, fokuserer Scott på innvirkningen av det han kaller ukodifisert 

kunnskap. Med dette mener han kroppsliggjorte erfaringer som er knyttet til 

”tommelfingerregler” for hvordan man handler ut fra gitte kontekster, samt rett ”timing” for 

ulike aktiviteter.220 Han sammenligner dette med at store båter må ha en lokalkjent los for å 

greie å manøvrere trygt inn mot ukjente havner.  

Sørhaug (1996) er et eksempel på en forsker som fokuserer på hvordan uformelle 

prosesser virker i moderne organisasjonsliv.221 Før vi går videre med analysen skal vi tilbake til 

Harts første artikkel (1973). Den uformelle sektoren Hart beskriver er knyttet til strategier for 

overlevelse ved økonomisk vanskelige kår. Slik overlevelse er knyttet til begrepet ”livelihood.” 

 

Livelihood 

Et analytisk utgangspunkt har vært et aktørorientert perspektiv. Informantene blir ansett som 

aktører med evne til agency innenfor visse grenser; handlingsrom og intersubjektive realiteter i 

løsningen av problematiske situasjonene de støter på. I en forlengelse av en slik diskusjon vil 

det være fruktbart å bruke begrepet livelihood. Wallman beskriver det slik:  
 

… the idea of individuals and groups striving to make a living, attempting to meet their various 
consumption and economic necessities, coping with uncertainties, responding to new opportunities, 
and choosing between different value positions (…) Livelihood is never just a matter of finding or 
making shelter, transacting money, getting food to put on the family table or to exchange on the 
market place. It is equally a matter of ownership and circulation of information, the management of 

                                                 
220 Han henviser til det greske ordet ”metis” for å forklare den lokalt tilpasset uskreven kunnskap som bare kan 
tilegnes via praksis eller bli akkumulert over tid og gjerne over generasjoner.  
221 Dette har blitt en økende trend i sosiologisk forskning på organisasjoner. Se blant annet Misztal (2000)  
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skills and relationships, and the affirmation of personal significance [involving issues of self-esteem] 
and group identity. The task of meeting obligations, of security, identity and status, and 
organizing time are as crucial to livelihood as bread and shelter (1982: 5, min uthevning; 
sitert i Long 2001: 54). 

 

Wallman innlemmer persepsjon, ferdigheter, symbolske former, organisatoriske strategier, tid, 

informasjon og identitet - i tillegg til det materielle og økonomiske. Wallmans utgangspunkt er 

godt siden det betoner de identitetskonstruerende prosessene ved livelihood; som etablering av 

ontologisk sikkerhet ved ulike gjeninnleiringsmekanismer og alliansebygging.  

Aktørers livelihood-strategier kan dermed knyttes til utvikling av nettverk: både 

formelle og uformelle. Men når en av de problematiske livelihoodssituasjonene som en aktør 

må forholde seg til er at statens institusjoner, det formelle, ikke ivaretar hans/hennes 

rettssikkerhet, vil det være uformelle nettverk som blir sikkerhetsnett og garanti for 

forutsigbarhet i framtiden. Hvis statlige institusjoner svikter, vil ditt nettverk av venner og 

familie være det som kan trå støttende til. Empiri presentert i kapittel 3 sannsynliggjorde at 

dette er tilfelle for mange av de venezuelanske studentene. Sterkest kom det fram i ”auksjons-

historien” over en fattig morders liv fra side 87. I Berlins (1996) sin artikkel om Venezuelas 

businessmiljø var begrepet overlevelse sentralt. Også i en slik kontekst var livelihoodsstrategi 

for karriere og suksess basert på å pleie kontakter. 

Vi har forstått at nettverk kan være essensielt for en persons opplevelse av ontologisk 

sikkerhet og dermed også være en viktig del av personens livelihoodsstrategi. Med slike 

nettverk følger det imidlertid også normative forventninger og forpliktelser. 

 

Gave‐ og moraløkonomi 

I kapittel 3 side 64 ble de emiske termene ”palanca” og ”amiguismo” introdusert. Deretter fulgte 

noen empiriske eksempler på hvordan dette systemet ble brukt. En av studentene sa oppgitt: ”i 

dette landet beveger alt seg med palanca.” Hvis du skal ha noe gjort; få jobb eller komme ut av 

trøbbel, må du ha ”hjelper.” Siden byråkratiet er stort og uoversiktig må man derfor i sosialt liv, 

som i biltrafikken, hele tiden ”ta det med ro”, fordi, ”det som skjer det skjer”? Du må ” se deg for og 

følge med hele tiden”, men samtidig å være ”litt pågående” for ”har du en luke vil det alltid komme 

noen.” Det å bevege seg ”defensivt er det viktigste.” ”Du må alltid tenke før du gjør noe,” men 

 125



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

samtidig må du ” passe på at prosessen fører deg fremover.” Er det slik at siden samfunnet er ”veldig 

fleksibelt” må man ha ”oppmerksomheten på høyspenn hele tiden”? Hvis ikke er folk ” raskt kreative 

og improviserer” siden det er mange som ”forsøker å finne andre veier for å klare å komme fortere 

fram.” Er ”det er smidigheten som gjør” dette mulig? Kan det være at en uformell regel er: ”når du 

slipper folk fram vil folk også slippe deg fram”? Ligner ikke dette på ”organisatorisk gaveøkonomi”? 

Teorier om gavens sosiale betydning for å skape allianser gjennom dens iboende 

forpliktelser om gjengjeldelse (resiprositet) kom tidlig inn i antropologien (Mauss 1995). Gaven 

kan sees som en del av en total presentasjon og kan være et middel både til å forene og splitte 

grupper. I ”The Gift Economy” viderefører David Cheal (1988) disse teoriene og setter de inn i 

en videre moderne kapitalistisk kontekst.222 Cheal hevder at gaver i moderne settinger er preget 

av at de er overflødige. Gaver er noe man kunne ha greid seg uten, og de er klart atskilt fra lån og 

andre økonomiske forpliktelser.223 Men gaver har allikevel en viktig betydning ved at de 

konstruerer visse typer frivillige sosiale relasjoner som han definerer innenfor det han kaller 

”moraløkonomi.”224 Dette er personlige frivillige relasjoner som utgjør en følelsesmessig kjerne 

i individers sosiale opplevelser og som er en del av deres adaptive praktiser for å oppnå 

redusert kompleksitet i et massesamfunn der fraværet av tillit kan oppleves som et problem.225

 
Individuals’ commitments to fulfill their customary obligations to others make their actions 
predictable, and thus keep complexity of social environment at a low level (…) norms of 
beneficence resolve interaction ambiguities and thereby increase the stability of systems of 
relations.    A moral economy consist, in the first place, of a set of normative obligations to 
provide assistance to others so that they can carry out their projects (Cheal 1988: 15). 

 

Nettverk av betydningsfulle relasjoner kan altså være viktig siden de åpner for tilgang til 

ressurser og muligheter for interaksjon. Cheal påpeker imidlertid at det ofte blir oversett at 

båndene som binder de sosiale relasjonene sammen må utvikles og vedlikeholdes.  

                                                 
222 Cheal kritiserer tidligere tilhengere av ”exchange theory” med at de vektlegger for mye konkurrerende 
interaksjon. Gavebytte blir en bytteprosess hvor individer fremmer egen interesse ved at de venter gjengjeldelse for 
gaven. De kan imidlertid ikke forklare relasjonene som oppstår for eksempel mellom en mor og barn ut fra et slik 
konkurrerende og kalkulerende hensyn. 
223 ”If gifts are redundant, what social value could they possible have which account for the great importance with 
most people attach to them?” (Cheal 1988: 14) 
224 ”By moral economy I mean system of transaction which are defined as socially desirable (i.e. moral), because 
through them social ties are recognized, and balanced social relationships are maintained” (Cheal 1988: 15). 
225 Se blant annet Luhmann (1999).  
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Forskjell i forventninger mellom kontraktsrelasjoner og vennskapsrelasjoner 

Et empirisk utgangspunkt for studiets problemstilling var at noen av de europeiske ansatte ble 

overasket over at noen av deres venezuelanske kollegaene ”løy” i situasjoner der det europeiske 

personalet ikke anså dette som tenkelig. Det venezuelanske personalet var på den andre siden 

overasket over det de anså som uhøflig oppførsel av mange av sine europeiske kollegaer og at 

de ga lite av seg selv i arbeidsrelasjonen. Jeg har forsøkt å identifisere forskjeller i forventninger 

til tillit i sosiale relasjoner, samt å knytte slike forskjeller til styrken på samfunnets institusjoner.  

Kan en forklaring på overnevnte situasjon være at det for europeeren eksisterer et 

skarpere skille mellom en arbeidsrelasjon og en frivillig vennskapsrelasjon, enn det som er 

tilfelle for venezuelanerne? En viktig del av argumentasjonen i dette studiet har vært at 

samfunnets institusjoner ikke kan garantere for tillit i sosiale relasjoner i Venezuela i like stor 

grad som de kan i land med sterkere institusjoner og at dette fører til at sosiale relasjoner får en 

større betydning for de venezuelanske aktørenes livelihood, samt følelse av sikkerhet og 

forutsigbarhet. La oss anta at europeeren tar tillit stort sett for gitt i en arbeidsrelasjon fordi 

dette er en kontraktsrelasjon og dermed nært knyttet til samfunnets (formelle) regelverk. 

Europeerens erfaring med ulike abstrakte ekspertsystem og dets forvaltere, adgangsporter, 

tilsier at de skal respektere regelverket. De forventer at de skyldige blir sanksjonert hvis 

kontrakten brytes. De sosiale relasjonene inngås derfor med tillit som utgangspunkt fordi, 

grunnet et formelt regelverk, det er lite som står på spill. For europeeren er frivillige 

vennskapsrelasjoner en annen type sosial relasjon som faller inn under det Cheal definerer som 

”moraløkonomi” og Giddens som ansiktsforankrede gjeninnleiringsmekanismer. De er viktige 

for personens følelse av identitet, men er ikke essensielle for vedkommendes følelse av 

ontologisk sikkerhet siden de abstrakte ekspertsystemene i stor grad har overtatt den rollen. 

Tillit i denne typen sosiale relasjoner er ikke nødvendigvis gitt, men den må baseres på frivillig 

gjensidighet; mikromotivasjon og innebærer forventninger om gjensidige forpliktelser om de 

sosiale relasjonen skal få utvikle seg og vedlikeholdes.  

Hvordan forholder dette seg for de venezuelanske informantene? Kapittel 2 og 3 har 

forsøkt å sannsynliggjøre at de venezuelanske informantene ikke hadde god grunn til å stole på 
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at abstrakte ekspertsystemer, som lovverket, kunne garantere for tillit i sosiale relasjoner. For de 

venezuelanske informantene blir skillet mellom vennskapsrelasjoner og kontraktsrelasjoner 

dermed ikke like skarpt. Selv en arbeidsrelasjon vil være en relasjon som faller inn under 

domenet moraløkonomi på samme måte som andre vennskapsrelasjoner. Som det ble nevnt 

over, er tillit i denne typen relasjoner ikke gitt, men noe som må utvikles og vedlikeholdes.  

”Spillet om tillit” handler nettopp om forventninger til samhandling knyttet til uformelle 

mekanismer involvert i utviklingen og vedlikehold av et nettverk av sosiale relasjoner basert på 

moraløkonomi. Institusjonenes manglende troverdighet for å garantere tillit i relasjoner fører til 

at tillitskapende prosesser blir en viktig del av venezuelaneres livelihood.226 På mange måter er 

det deres sosiale relasjoner som utgjør deres sikkerhet så det står mye på spill, og samtidig vet 

de at de ikke kan ta tillit for gitt i en sosial relasjon. ”Det koster [er vanskelig] å stole på folk” som 

en av studentene i Caracas utrykte seg. Wallmans definisjon av livelihood, som også betoner de 

identitetskonstruerende prosessene, er dermed beskrivende for situasjonen.  

 

Er et slikt spill om tillit det samme som korrupsjon? 

Korrupsjon er noe som er ”der ute,” og er en del av den virkelighet venezuelanerne er født inn i 

og er vant til å forholde seg til; deres handlingsrom. Korrupsjon er uformelle prosesser av Harts 

(1992) andre form; prosesser som undergraver de formelle prosessene. Empiri som er presentert 

i kapittel 3 sannsynliggjør at slik aktivitet florerer. Jeg har ingen data på slik aktivitet innenfor 

SINCOR og SINCOR tar offisielt avstand fra slik praksis. De mekanismene som her blir kalt 

”Spillet om tillit,” handler mer om en konsekvens av at korrupsjon og ”amiguismo” er utbredt i 

samfunnet som helhet. På grunn av skjøre formelle samfunnsinstitusjoner som ikke kan 

garantere for tillit i sosiale relasjoner, er det ikke nødvendigvis gitt at lojalitet, limet, vil følge de 

formelle organisasjonskartene og planlagte sosiale relasjonene, selv innen kontraktsrelasjoner.  

                                                 
226 Nå skal det sies at ansatte på raffineriet ikke levde under så trange økonomiske kår at de ble presset til å drive 
med uformelle aktiviteter for å overleve, men kapittel 2 og 3 har forøkt å argumentere for at det venezuelanske 
samfunnet i helhet er gjennomsyret med mistillit. Et utgangspunkt for analysen er at venezuelanerne deler dette som 
kroppsliggjorte erfaringer, samt at dette påvirker folks forventninger til tillit i sosiale relasjoner. Berlins (1996) 
artikkel, se side 55, viser at dette også er aktuelt for over- og øvre middelklasse i Venezuelas businessmiljø. 
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De ansatte på SINCOR har en del av sitt liv knyttet til sin tilstedeværelse i SINCOR, del 

av en organisasjon, og den andre er tilstedeværelse i samfunnet utenfor SINCOR kontekst, deres 

livsverden. Alle er imidlertid ”hele mennesker” i den betydning at viktige deler av deres 

livsverden tar de med seg også inn i SINCOR konteksten. Abner Cohen uttrykker det slik: ”It is 

true that the worker is involved in his job by virtue of only one contractual role. But hat role can only be 

played effectively if the worker brought into it the whole of his personality” (Cohen 1976: 54). 

 Det kan være vanskelig å holde ”Spillet om tillit” og ”korrupsjon” fra hverandre. I flere 

situasjoner vil de overlappe. ”Spillet om tillit” er en uformell aktivitet som evner å skape tillits- 

og lojalitetsbånd. I svakere stater kan slike bånd som går på tvers av de formelle modellene for 

sosiale relasjoner, lett bli sterkere enn det som er formelt definert. Dette skjer fordi i en svak stat 

vil ikke folk føle samme forpliktelse og lojalitet til det formelle som de føler for andre sosiale 

kontakter. Resultatet kan være at folk utfører vennetjenester og annen korrupsjon: Altså 

uformelle systemundergravende handlinger. Et viktig poeng er at formelle bånd, i større grad 

enn i sterkere stater, derfor må styrkes med tillitskapende aktivitet fordi en svak stat lett fører til 

lojalitetskonflikter som gjør at man ikke kan ta tillit for gitt, selv innenfor kontraktsrelasjoner.227  

 

”De er flinke når du får dem med deg. Engasjerte” 

La oss snu rundt på argumentasjonen. La oss akseptere som en realitet at samfunnet ”der ute” 

kan beskrives som lite absolutt. Men inne på raffineriet må ting uansett være absolutte siden det er 

teknologi og industri det er snakk om. Da jeg spurte en norsk ingeniør om han var vant til at 

avtaler måtte forandres, slo han hånden ut mot vinduet og sa: ”Selvsagt. Det er det dyret der ute 

som setter min dagsorden.” Et stort teknisk komplekst raffineri krever presisjon, nøyaktighet og 

alle som jobber der må sammen forholde seg til ”dyrets” luner. Raffineriet opererer under høyt 

trykk og med påfølgende farer for ulykker. I tillegg er det mye penger i omløp. Minutters tap i 

produksjon kan fort koste SINCOR store summer i tapte inntekter. En ulykke kan fort komme 

opp i svimlende summer i tillegg til menneskelige og miljømessige omkostninger. Kan man da 

                                                 
227 Fra Berlin (1996: 849 med referanse til Naím 1989) sin artikkel om venezuelansk businessmiljø: ” … a 
multiplicity of roles is common, and because people are engaged in various roles this implies that, at times, they are 
subject to conflicting demands and loyalties. As a result, there is often a conflict of interests, which makes it hard to 
be impartial and have clear criteria on justice and administrative purity” 
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ta hensyn til det som oppfattes som rot, tidssløsing og unødvendig spøk og vitsing? SINCOR 

betaler mye for at en jobb skal gjøres og da kan man kreve at den gjøres effektivt og godt. 

Dette illustrerer en type holdning som mange av de europeiske ansatte indirekte la for 

dagen i sine uttalelser. I første kapittel, side 15, ble studiet introdusert som en del av et større 

program om flyt av substanser og konsepter over lande- og kulturgrenser. Det er spesielt det 

analytiske fokuset på grensesnitt mellom livsverdener og handlingsrom, som gjør studiet 

relevant i en slik sammenheng. På hvilken måte kan kommunikasjonsprosesser påvirke 

hvordan teknologi og organisatoriske prinsipper implementeres i kontekster som er annerledes 

enn der hvor teknologien og de organisatoriske prinsippene opprinnelig ble utformet? 
 

Uansett hvor godt et system er designet og hvor effektivt det opereres, lar det seg ikke gjøre 
fullt ut å forutsi hvilke konsekvenser det vil ha at systemet introduseres og fungerer i 
sammenhenger der andre systemer opererer, og i sammenheng med menneskelig aktivitet i sin 
alminnelighet. Det skyldes bla den kompleksitet som preger verdenssamfunnets systemer og 
handlinger. (Giddens 1997: 111, min uthevning) 

 

Som Giddens påpeker blir det spesielt interessant å se hvordan slike systemer fungerer i 

sammenhenger der andre systemer opererer. ”Spillet om tillit,” eller et behov for tillitskapende 

uformell aktivitet som supplerer organisasjonens formelle aktivitet, kan være et eksempel på 

slike ”andre systemer.” Kan det være situasjoner der europeerne viste tiltro, mens situasjonen 

for venezuelanerne kom inn under kategorien tillit; det vil si situasjoner som involverer risiko?  

Når Giddens forklarte de ulike tilpasningsreaksjonene brukte han trussel om atomkrig 

som et eksempel. Men han nevnte også trusler som atomkrig kan være et bilde på: ”Ta en som 

konstant pines av spørsmålet om andre har ondsinnede hensikter overfor vedkommende (…) og ikke er i 

stand til å skyve tanken om denne risikoen fra seg” (Giddens 1997: 71). Kan det være situasjoner 

hvor ekspertene [her i betydning av europeerne] ikke er klar over hvilken fare de utsetter andre 

[her i betydning sine venezuelanske kollegaer] for? Giddens skriver: ”Langt mer skadelig enn at 

vanlige mennesker avdekker at ekspertene skjuler risiko for dem, er situasjoner der det fulle omfanget av 

bestemte farer og risikoene forbundet med dem, ikke er erkjent av ekspertene” (1997: 96). Overført på 

situasjonen i raffineriet vil dette si at europeerne kanskje ikke var klar over hvilken virkelighet, 

og risikoprofil, som de venezuelanske kollegaene må forholde seg til i livet utenfor raffineriet, 

samt hvordan dette påvirker deres persepsjoner av situasjoner som oppstår? De var kanskje 
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ikke klar over hvor viktig det kan være for venezuelanere å få tilfredsstille forventninger om 

sosial oppførsel, her i betydning av bekreftelse av lojalitet, av sosiale relasjoner og allianser? At 

de ikke var klar over hvor angstutløsende det kunne være å bli ydmyket i all offentlighet, når 

etikette og inntrykkskontroll står så sentralt i sosial samhandling? Eller at de europeiske 

kollegaene ikke var klar over rollen som mekanismer knyttet til rituell samhandling, takt og 

tone, kunne ha for de lokale kollegaers følelse av ontologisk sikkerhet? 

 Nå begynner vi å sirkle oss inn mot det som var ment å være kjernen i oppgaven; 

”Spillet om tillit:” Et samspill mellom formelle og uformelle mekanismer i organisasjoner. For at 

folk skal kunne arbeide bra sammen, det vil si at krystallens egenskaper skal fungere som 

tiltenkt, må visse forutsetninger være gitt; gjensidig tillit, respekt og lojalitet i bindingene 

mellom personene. Hvis ikke dette fungerer, blir resultatet fort ”slaps-” og kladdeføre 

istedenfor spenstig stålis. Kapittel 2 og 3 har sannsynliggjort at virkeligheten i Venezuela ikke 

alltid er så ”absolutt” med det som konsekvens at sanksjoner og forfremmelser ikke alltid 

oppfattes som spesielt rettferdige. Samfunnet tar dermed ikke vare på alle individers sikkerhet.  

 En viktig teoretisk inspirasjonskilde har vært fenomenologiske tilnærminger basert på 

individers subjektive persepsjoner av observert virkelighet. Referanser for persepsjoner i deres 

subjektive livsverden er basert på deres erfaringer som deltager i den samme (livs)verden. Den 

todelte sosiopolitiske situasjonen i Venezuela, presentert i kapittel 3, eksemplifiserer slike 

prosesser. Denne empirien viser at en intensjon (bevissthet om) om at personer som har viktige 

posisjoner (adgangsporter) i samfunnets abstrakte ekspertsystemer (politikere) bevisst lyver i det 

venezuelanske samfunnet. Mistillit kan altså spores helt opp på det politiske topplan. I tillegg er 

presentasjonen av den todelte sosiopolitiske virkelighetsoppfattelsen i Venezuela et treffende 

eksempel på hvor forskjellig oppfattelser av den tilsynelatende samme virkeligheten kan 

fortone seg på grunn av de overnevnte fenomenologiske persepsjonsprosessene.  

Med dette eksemplet som referanse, blir det ikke så vanskelig å forestille seg at ansatte 

fra Europa og Venezuela, gitt de forskjeller som er skissert i kapittel 2 og 3 i forhold til 

erfaringer med adgangsporter til abstrakte ekspertsystemer, også kan ha en noe ulik persepsjon 

av de samme situasjonene, samt ha en ulik forventning til tillit i kontraktbaserte relasjoner. 

Beskrivelsene av hvordan europeernes oppførsel ble oppfattet sannsynliggjør også dette.  
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En ”lite absolutt verden” har som en konsekvens at tillit i sosiale relasjoner ikke kan tas 

for gitt. Spesielt ikke i en kontraktsrelasjon siden det nettopp er det abstrakte ekspertsystemet 

som kontrakten er forankret i, som har lav troverdighet blant involverte aktører. Det som gjelder 

er å ha grep på personen i organisasjonen. Normer og mekanismer for samhandling, som i samfunn 

i tråd med de Giddens beskriver, er innsnevret til moraløkonomisfæren, vennesfæren, har i 

venezuelansk kontekst infiltrert også de kontraktsbaserte relasjonene.  

Disse normene og mekanismene er knyttet til prosesser for å garantere for tillit der tillit i 

utgangspunktet ikke er tatt for gitt. All læring og samarbeid mot et felles mål involverer å 

kunne gi og motta kritikk, bidra i diskusjoner og kommentere forslag til hvordan ting kan 

gjøres bedre: Kommunikasjon. Empirien har sannsynliggjort at det er forskjeller i forventninger 

til måten å kommunisere på mellom de venezuelanske og de europeiske ansatte på raffineriet. 

Som den venezuelanske ingeniøren sitert på side 118 sa: ”Du viser dem og hinter litt ’Du trenger å 

forbedre deg’, men ikke så hardt!(…)Vi er mer joviale. Vi bryter mer opp isen og går litt lengre.” Det er 

dermed mer snakk om måten kritikk gis på, enn at kritikk ikke er ønsket.  

Man kan bli frustrert og forsøke å løfte pisken mot det man oppfatter som 

uregelmessigheter, unødvendig mye sosialt spøk og uro. Sitater gjengitt i kapittelet viser at den 

måten pisken ble svingt på skapte sterke reaksjoner blant venezuelanerne. At reaksjonene ble 

såpass sterke indikerer at man må ha truffet ømme punkter hos sine kollegaer. Utløser dette tillit?  

Kanskje det ville være mer fruktbart å skjelne til den andre mulige strategien; gulrot? 

Spørsmålet vil da være: Hva inngir respekt hos venezuelanere? Hva kan være involvert i å skape 

lojalitets- og ansvarsfølelse? Den norske teknikeren, sitert i overskriften på dette delkapittelet, 

hevdet at de venezuelanske kollegaene kunne jobbe bra. Hva skal imidlertid til for å ”få dem med 

seg? Dette er tema for neste kapittel som tar for seg mekanismene involvert i ”Spillet om tillit”. 
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Kapittel 5: Pragmatisk aksept; ”Spillet om tillit”  
Vi skal i dette kapittelet ta opp tråden med ”hva engasjerer?” I kapittel 2 side 37 ble det reflektert 

over venezuelanernes reaksjoner på selve intervjusituasjonen. Flere venezuelanere med relativt 

lav rang var tydelig skeptiske til mine intensjoner og inntok en forsvarsposisjon. Andre anslo 

meg som en person det var viktig å gi et ekstra godt inntrykk. Teknikere fra Europa, samt 

ingeniører og administrativt ansatte med høy rang, oppførte seg ikke slik.  

Vi skal ta opp tråden til Giddens om at det kan finnes situasjoner hvor ekspertene 

(europeerne) ikke selv er klar over hvilken fare de utsetter andre (sine venezuelanske kollegaer) 

for. For å forstå hva som skaper ansvarsfølelse og utløser engasjement kan vi starte med å gå til 

den andre ytterfløyen: Hva oppleves som trussel og hvordan løses disse trusselsituasjonene?   

 

Onkel politi 

Igjen vil vi starte med en historie fra første feltarbeid blant venezuelanske studenter i Caracas. I 

kapittel 3 og 4 har de emiske begrepene ”palanca” og ”amiguismo” blitt introdusert. Det ble vist 

hvordan dette vennetjenestesystemet undergraver troverdigheten til statens institusjoner og er 

med på å etablere en sosial kontekst hvor allianser og uformelle bånd betyr svært mye i for 

eksempel jobbsøk- og byråkratiske prosesser. Men det er ikke bare for å få ting gjort raskere, 

sno seg ut av klammeri med politi eller oppnå andre goder, at kontakter og vennetjenester kan 

brukes. Nå skal vi se at det også går an å trekke på kontakter ved opplevelse av fare. En 

hendelse på studenthjemmet fra første feltarbeid belyser en reaksjonsmåte på trusler.  

I løpet av juleferien forsvant 200 dollar og 100 000 Bolivares (ca. verdi 3000 NOK), samt 

en diskman og et kamera fra skapet mitt. Det var ingen tegn til skader på døren. Mange tegn 

tydet på at det var hybelsamboeren som hadde tatt tingene.228 Skyldspørsmålet er for så vidt 

uinteressant for det som skal diskuteres her. Hybelsamboeren og huseiers måte å reagere på 

anklagene, derimot, er høyst relevant. Huseier kalte oss begge to inn og klargjorde at det bare er 

oss tre som har nøkkel til rommet, og at det derfor må være en av oss tre som hadde tatt sakene. 

                                                 
228 Nøkkelen til skapet var det bare jeg som hadde (hengelås fra Norge). Det viste seg imidlertid at det gikk an å 
komme inn i skapet ved å trekke ut en skuff og ta armen inn i åpningen. Du får da bare tilgang på det som er innen 
en armlengdes avstand og som du fra før vet hvor ligger. Dette er en indikasjon på at det må være hybelsamboeren 
som hadde tatt sakene siden han er den eneste som visste hvor jeg hadde diskman, kamera og penger plassert.  
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Hybelsamboeren henvendte seg med en gang direkte til meg og sa: ”Du må bare kontakte meg om 

du vil ha hjelp. Jeg har en bror som jobber i PTJ [avdeling i politiet, se side 48 og 94] og som du vet 

jobber jeg jo selv i utenriksdepartementet.” Implisitt signaliserte han et sterkt kontaktnett. 

Huseieren sa klart ifra at uansett hva vi valgte å gjøre ville ikke hun blande seg. Litt senere sier 

hybelsamboeren at han tenkte på å flytte. Da sa huseier, litt lettet og lavt, at det er nok det beste.  

Jeg valgte å anmelde forholdet. Politiet sa rett ut at de ikke kom til å gjøre noe. Siden 

politiet så klart hadde sagt at anmeldelsen ikke ville få noen konsekvenser for hybelsamboeren, 

valgte jeg, litt sur og bitter, å oppsøke arbeidsstedet hans. Jeg spurte i resepsjonen om jeg kunne 

få prate med hans sjef, men blir satt i kontakt med hybelsamboeren direkte. Han virket tydelig 

overrasket over å se meg. Jeg forteller i hvilken hensikt jeg har kommet. Mens jeg hører på, 

ringer han først sin bror i PTJ. Deretter to andre som jobbet i utenriksdepartementet:  
 

Han: Jeg har problemer med en venn jeg bor sammen med. Kan jeg få litt personlige råd fra 
deg?[Deretter snur han seg mot meg] Vet du hvilket land du har kommet til?  
Jeg: Ja [sier jeg rolig] Det er derfor jeg er her. Jeg vil snakke med sjefen din. Jeg har 
forstått at politiet ikke vil gjøre noe og derfor vil jeg handle selv. Jeg vil at sjefen din skal 
vite at du er politianmeldt for tyveri av en turist. 
Han: [litt oppskaket] Vet du hvilket kontor du sitter på? Dette er utenriksdepartementet. Er du 
klar over hvor mye trøbbel jeg kan lage for deg?  
Jeg: Vel, jeg har mine kontakter [jeg brukte ordet “palanca”] jeg også. Som du jo vet 
kjenner jeg flere i Den Norske Ambassade, samt i Statoil, som vil kunne hjelpe meg.   

 

Han var nå svært oppskaket. Dette er en delikat anklage som lett kan gjøre at han mister jobben. 

Han jobber i avdelingen for turistnæringen. Jeg bløffet litt, men han visste om mine turer til Den 

Norske Ambassaden og Statoil.229 Vi hadde pratet om dette tidligere på hybelen. Diskusjonen 

fortsetter på denne måten. Jeg valgte til slutt å la alt bare ligge etter en halv time på kontoret 

hans. Han hadde “svettet” bra og jeg følte jeg hadde fått litt “hevn.” Som sagt visste jeg jo ikke 

100 prosent sikkert om det faktisk var han som hadde vært inne i skapet. Det som er spesielt 

interessant, er at han tydde direkte til ”min onkel er større enn din onkel argumentasjon.” Det var 

ikke viktig for ham å forsøke å motbevise at det var han som hadde stjålet sakene. Han tydde 

direkte til sitt kontaktnett og trodde kanskje at han satt såpass trygt i utenriksdepartementet at 

                                                 
229 På dette stadiet hadde jeg ennå ikke kommet i kontakt med SINCOR, men jeg hadde hatt noen møter med 
Ambassaden og Statoil angående innpass på en tverrkulturell arbeidsplass (Sæther 2004). 
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jeg ikke ville tørre å konfrontere han? Jeg hadde imidlertid tillit til at mine norske kontakter, og 

norske myndigheter, ville støtte meg dersom jeg får alvorlige problemer, samt at utlendinger 

generelt har mye respekt og autoritet. Og jeg var sint. Huseieren, derimot, hadde ikke slike 

kontakter. Hun visste kanskje godt hva kontaktene hans kunne forårsake for henne og ville 

heller kvitte seg med problemet ved å be ham flytte ut. Hun virket redd ham.  

Hvordan ville en nordmann i en tilsvarende situasjon ha reagert? Ville han fokusert på å 

bevise sin uskyld? Nordmenn kan stole på rettsystemet, det abstrakte ekspertsystemet, og vil 

regne med at en person blir ”dømt” som skyldig hvis han ikke greier å bevise sin uskyld. Å 

bevise eventuell uskyld var ikke min hybelsamboer opptatt av i det hele tatt. For ham var det 

viktigere å få klart fram at han er en ”mektig” person og at han har sterke kontakter som vil 

kunne påvirke ”prosessen.” Denne meldingen tok huseieren temmelig raskt og handlet deretter 

fordi hun ikke hadde tilsvarende kontakter. Jeg, derimot, valgte å ta fram min egen “onkel.” 

Som denne lille historien har vist, betyr ”onkel politi” noe annet i Venezuela enn den 

snille ”Kardemommeby politikonstabelen” som norske barn lærer om i barnehagen. Slike 

erfaringer og handlingsstrategier påvirker forventninger til tillit i sosiale relasjoner. Sosiale 

relasjoner blir viktige for ens følelse av sikkerhet, men samtidig ikke noe man kan ta for gitt.  

 

Det ble mer og mer klart hvor viktig det var å ”kjenne folk” 

Den nevnte historien fra studenthjemmet, spesielt huseiers reaksjon, forteller dessuten om en 

generell frykt for personer med potensielt sterkt kontaktnett. Det å ”kjenne folk” blir en viktig 

del av en ”føre var” strategi. Historien som nå kommer skal forsøke å illustrere dette. Selv om 

kontakter er viktige, som for eksempel gode referanser, er for sterke kontakter også noe folk 

frykter. For å få bo i studenthjemmet måtte man ha to referanser.230 Det var en lang prosess før 

man fikk lov til å flytte inn. De gjorde noen avvik fra vanlig prosedyre for meg siden jeg var 

utlending, men fortsatt ville de ha kopi av anbefalelsesbrev fra veileder, brev fra universitetet i 

                                                 
230 En annen måte man kan se skepsisen til det abstrakte ekspertsystemene lovverket, politi og byråkrati er den 
sentrale rollen referanser får i Venezuela. Avhengigheten av referanser er på den ene siden systemet med 
vennetjenester ”institusjonalisert” inn i byråkratiet. På den annen side en helt nødvendig sikkerhetstiltak. Som 
tidligere nevnt florerer det mange falske dokumenter. Referansene er en måte å kontrollere gyldigheten. 
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Caracas som definerte min gjestestatus, navn og telefonnummer til både mor og far, samt deres 

arbeidssted. I tillegg ville de møte og prate personlig med en kontaktperson fra Caracas.  

Da han som hadde stjålet ting på studenthjemmet flyttet ut, forsøkte jeg å anbefale at en 

av mine venezuelanske kamerater flyttet inn. Det var sikrere å ha en bekjent til å dele rommet. I 

begynnelsen likte huseierne ideen. De forandret imidlertid fort mening da de forsto at han ved 

siden av å studere også jobbet i militæret. De fortalte meg at de ble spesielt skeptiske fordi han 

ikke hadde sagt at han var befal med en gang. Han hadde sagt han studerte uten å nevne 

militærjobben ved siden av. At han var befal (sersjant) hadde kommet for dagen da han ble bedt 

om å vise legitimasjon hvor det står skrevet. Husvertene fortalte at en sak var at han ikke hadde 

sagt hele sannheten med en gang, men en annen sak var at han jobbet i militæret. Det var i seg 

selv problematisk. ”Vi vil ikke ha folk fra militæret her”, sa de. ”Det kan føre med seg trøbbel.”  

Jeg forsto ikke denne kommentaren fra husvertene før jeg koblet den til opptrinnet i 

utenriksdepartementet. De er redd kontaktene i militæret. Husvertene hadde innført strenge 

husregler. Det bodde bare gutter der, og det var et absolutt forbud mot å ha med folk inn som 

ikke var del av huset; kjærester og familie inkludert. Det eneste de tillot, var at mødrene kunne 

komme på besøk på dagtid. Dette ble brutt innimellom. Som regel ved at en student hadde 

smuglet inn (en av) kjæresten(e) sine i løpet av natta. Sanksjonen på slike regelbrudd var 

beinhard; nemlig at de måtte flytte ut av studenthjemmet med øyeblikkelig virkning. Hvis noe 

slikt skjer i studenthjemmet, og husvertene krever at vedkommende flytter ut med øyeblikkelig 

virkning, kan en anta at en person fra militæret kan være i stand til å lage mye trøbbel for dem 

siden husvertene ikke har samme kontaktnett til å hjelpe seg. Hvordan får de ham ut?  

Jeg spurte han hvorfor han ikke hadde nevnt at han jobbet i militæret med en gang. Han 

fortalte at han ofte unnlot å si det fordi han har opplevd at folk da trekker seg unna. For ham 

var det et problem. Det ble mer og mer klart for meg hvor viktig det var å ”kjenne folk.”  

I perioden på universitetet opplevde jeg flere ganger at de jeg var sammen med mye 

småløy og overdrev ofte. De ”pyntet” litt på sannheten. Dette forsto jeg fordi jeg etter hvert 

kjente dem bedre og kunne sammenligne det de sa i en kontekst med det de sa og gjorde i en 

annen kontekst. Da jeg konfronterte dem med det, lo de det vekk med: ”Det gjør da alle.”   
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”Franskmenn er også latinere, men vi har ikke dette problemet” 

Denne historien sier noe om betydningen av, frykten for og forventningene til sosiale relasjoner 

i det venezuelanske samfunn. Kapittelet skal, i tillegg til å beskrive mekanismene som er 

involvert i ”Spillet om tillit,” dreie seg om hva som kan motivere venezuelanere. Studiets 

overordnede problemstilling har vært hvordan kulturelle forskjeller knyttet til forventninger 

om tillit i sosiale relasjoner kan ha påvirket samarbeidet på raffineriet. Vi så i kapittel 4 at hard 

og direkte tone (pisk) fra europeerne ikke virket særlig motiverende for venezuelanerne. Slik 

oppførsel utløste angstlignende følelse, ubehag og usikkerhet. Dette ble sett i sammenheng med 

deres erfaringsbaserte risikoprofil. Historien om ”onkel politi” illustrerer en slik risikoprofil der 

sosiale relasjoner og menneskelig samhandling har en viktigere rolle enn det som er tilfelle for 

europeerne. Hvordan kommer slike forskjeller til utrykk i raffineriet?  

”Alle smålyver” sa studentene fra første feltarbeid. Flere på raffineriet kom med 

tilsvarende uttrykk:231 ”Det som skjer er at her er vi vant til at alle personer er på defensiven. Alle har 

vi hatt dårlige erfaringer med folk som lyver, forstår du?” I forbindelse med avgrensing av studiets 

problemstilling, side 29, ble en norsk ingeniør sitert: ”I starten overasket det meg at alle 

[venezuelanske kollegaer] sa ’ja’ når de mente ’nei.’ Det satt litt dypt.” Også i Norge vil de fleste 

hevde at folk jobber ulikt og kommer ulikt overens med hverandre. En metafor på dette er om 

”kjemien” stemmer.232 Svik og løgn forekommer, men svik av den sorten som blir nevnt i 

sitatene under er først og fremst begrenset til privatsfæren, moraløkonomien, i Norge. Opplagt 

svik og løgn i en kontraktbasert relasjon, som for eksempel en arbeidsrelasjon, vil med 

sannsynlighet bli sanksjonert. I denne sammenhengen må vi være klar over at graden av ”løgn” 

vil kunne være relativ; det er forskjell på å ”glemme seg;” gjøre feil på grunn av manglende 

kunnskap, enn det å systematisk og bevisst lyve om aktuelle forhold. La oss illustrere med en 

serie sitater fra europeisk personell på raffineriet. Sitatene indikerer en forskjell i hvordan 

europeerne og venezuelanerne forholdt seg til tillit og kommunikasjon. Den norske teknikeren 

sitter ved kontrollpanelet og kommuniserer via radiosamband med en tekniker i raffineriet:233

 

                                                 
231 Dette er den venezuelanske teknikeren som ble sitert i forbindelse med problemstillings definering i kapittel 1. 
232 ”Kjemien temmer” metaforen faller godt inn sammen med metaforen om styrken på bindinger i krystaller som er 
blitt lansert i starten av avhandlingen. ”Stemmer ikke kjemien” blir tiltrekningen mellom delene svake. 
233 Slik som på bildene 5 og 6 på side 33. 
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Norsk Tekniker (NT): Vi har noen vifteseksjoner. Da jeg så på temperaturene da jeg var inne 
så jeg at to av viftene måtte ha gått tett. Og så bad jeg en om å kontrollere dem der ute. Så 
rapporterer han inn at de er like gode og varme. Da sier jeg at det er jo rart for her på måleren 
viser de at viftene er kalde. ”Er du sikker på at du tar på de rette?” Da blir han nesten sur på 
meg, på radioen, ”Nei, de er gode og varme. Tror du meg ikke?” Så lar jeg diskusjonen ligge og 
snakker med en annen utlending som jeg vet forstår hva han skal se etter. Han går, kommer 
tilbake og sier at de er kalde. Da roper vi han [venezuelaneren] opp en gang til og sier: ”Hør her 
slik er det, hvordan kan du si at disse er varme?” Da bare står han der a og skjønner ingen ting. 
Intervjuer: Gjentok dette seg?  
NT: Nei dette var et enkelt tilfelle. Men det er ofte slike småting som du kommer borti. De 
ødelegger resultatet. Under en nedkjøling var det en som ikke greide å stenge ventilen og sa ikke i 
fra, så det sto oppe bare til ”slups.” Hvis du ikke greier å gjøre en ting må du i alle fall si ifra slik 
at du får hjelp til å gjøre dette, men det ble ikke gjort og en tank ble ødelagt på denne måten. 
 

”Da bare står han der og skjønner ingen ting,” sa teknikerens oppgitt. Dette er et eksempel på 

direkte løgn i en arbeidsrelasjon; teknikeren sa han hadde kontrollert en ventil som han 

tydeligvis ikke hadde kontrollert. En annen form for ”løgn” ser vi eksempel på i andre del av 

sitatet; ”en som ikke greide å stenge ventilen helt og sa ikke i fra.” Det å tie stille når du egentlig 

burde ha pratet, er også en form for ”løgn.” Flere europeere hadde lignende erfaringer: 
 
Norsk ingeniør: Min erfaring som supervisor [skiftsjef] er at folk er bra motivert for å gjøre 
arbeid. De er mer disiplinert i forholdet til overordnet. Problemet kommer når man er på samme 
nivå. Man er på forskjellige avdelinger, og der sier man gjerne ”ja” for å slippe unna på en eller 
annen måte. Man sier ”ja,” og så skjer det ikke noen ting allikevel. Man er ikke flink til å si nei og 
feiltolker gjerne det vi sier. 

 
Fransk ingeniør: Du må sjekke kommunikasjonen. En venezuelaner sier aldri ”nei”. Skjønner 
de ikke noe sier de allikevel ”ja”. Når jeg tar avgjørelser her i Venezuela, må jeg ha det på papiret. 
Ikke som i Europa. Alt er relativt. Et ord fra en venezuelaner er ”mindre” enn ord fra en 
europeer: Ord er ikke et ord. 
 
Fransk ingeniør: Punktlighet er ett aspekt. Et større problem er at de alltid sier ”ja”. De sier ja 
til mer og mer og til slutt greier de ikke å fullføre. De hopper på andre prosjekter mens et annet 
prosjekt ennå ikke er avsluttet. (…) Når jeg forklarer noe sier de hele tiden: ”Ja, ja, ikke noe 
problem”. Senere fant jeg ut at de ikke hadde forstått. Men de stoppet oss ikke da vi holdt på. 
Dette er det viktigste. De er veldig stolte. De vil ikke si at de har problemer med å forstå. Jeg må 
involvere meg i hans person. Kontrollere alt: 1) identifisere om folk virkelig vet det de sier de vet 
og 2) om prosjekter er avsluttet (...) Franskmenn er også latinere, men vi har ikke dette problemet. 

 

Den franske ingeniøren, sitert over, hadde ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på 

raffineriet. Mye av hans arbeid gikk derfor ut på å undervise for å forebygge ulykker. Det ble 

spesielt viktig for ham at venezuelanerne ”ikke vil si at de har problemer med å forstå.” For å være 
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sikker på at de har forstått lager han ”feller” for å kontrollere om de virkelig har forstått 

budskapet. ”De er veldig stolte,” sier han. Dette kan ha noe å gjøre med inntrykkskontroll som 

nevnt på side 121; at det er viktigere hvordan man presenterer seg og hvordan man oppfattes av 

andre, enn de faktiske forhold. En norsk ingeniør reflekterte tilsvarende: ”Venezuelanere mister 

kanskje ansikt hvis man sier at man ikke får til noe?” Uansett er dette en form for ”løgn” som ikke 

ble akseptert blant europeerne: ”Franskmenn er også latinere, men vi har ikke dette problemet.” 

Den andre franske ingeniøren som ble sitert over var også opptatt av at han ikke helt 

kunne stole på sine venezuelanske kollegaer. Han vil ha avgjørelser ned på papiret fordi han 

opplever at ”et ord er ikke et ord.” Vi snakket tidligere på side 108 om europeernes uttalelser om 

ansvarsvegring. Disse uttalelsene kan henge sammen med det. Likevel, ikke alt som skjer på 

raffineriet er sauset ned i ”løgn”, ”svik” og uhøflig oppførsel, noe dette sitatet illustrerer: 
.  

Intervjuer: Husker du spesiell situasjon? Noe som fungerte tilfredsstillende?  
Norsk tekniker: De er flinke når du får dem med deg. Engasjerte. For eksempel i 
oppstarten. Da var alle gira. Da passet alle jobbene sine. Når alt blir en vane, og alt kommer i 
gjenge, har folk en tendens til å slappe av. Det gjelder jo hjemme også. Det gjelder generelt. Dette 
kan du ikke gjøre i et oljeselskap. 

 

”De er flinke når du får dem med deg. Engasjerte.” Men hva skal til for å få venezuelanerne med 

seg? Historien om ”onkel politi” sier ikke bare noe om frykt for andres sterke kontakter, men 

også hvilken styrke det ligger i alliansebygging i Venezuela. Styrke i betydning en evne til å 

skape makteffekter som igjen er knyttet til ens evne til å etablere og vedlikeholde tillit i sosiale 

relasjoner; mikromotivasjon. Evne til å forstå den lokale konteksts (uformelle) ”makt-etikette.”  

 Hittil har vi vært mest fokusert på å sannsynliggjøre et behov for slike uformelle prosesser 

for å etablere og vedlikeholde tillit i sosiale relasjoner i en venezuelansk kontekst. Nå skal vi gå 

nøyere inn på selve mekanismene som er involvert i ”Spillet om tillit” i Venezuela. 

 

Hva innebærer ”Spillet om tillit” i praktisk samhandling? 

I det følgende vil ulike aspekter ved ”Spillet om tillit” bli presentert slik det har manifestert seg 

i praktiske samhandlingssituasjoner. Så langt det lar seg gjøre skal momentene eksemplifiseres 

med empiri fra SINCOR-intervjuene. Til nå har ”Spillet om tillit” blitt forstått som ”uformelle 
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prosesser som et nødvendig supplement til formelle prosesser, der de formelle prosessene ikke kan 

garantere for tillit i sosiale relasjoner.” Dette er en generell beskrivelse av ”Spillet om tillit”. 

Mekanismene i ”Spillet om tillit” er klart formulert i sitatet fra første kapittel side 28 der en 

venezuelansk tekniker blir bedt om å forklare hva han mener er viktig i en sosial relasjon. 

Kjernen i en intersubjektiv logikk som er involvert i ”Spillet om tillit,” både slik den 

arter seg blant studentene i Caracas og venezuelansk ansatte hos SINCOR, kan grovt deles i fire: 

 

1. Utgangspunktet for ”Spillet om tillit”: Siden de sosiale relasjonene er den viktigste 

sikkerhetsgarantister for en venezuelaner, samtidig som han vet at de formelle systemene 

ikke garanterer for at vedkommende som eventuelt sviker deg, vil bli sanksjonert, vil han i 

utgangspunktet ha mistillit til en person inntil det er bevist at han/hun fortjener å motta ens 

tillit. ”Det koster [er vanskelig] å stole på noen”, som en av studentene uttrykte seg. Den 

venezuelanske teknikeren, sitert i første kapittel, utrykker det samme: ”Alle har vi hatt dårlige 

erfaringer med folk som lyver, forstår du? Derfor går man alltid frem litt defensivt.” 

 

2. Informasjon om den andre i relasjonen: Jo mer jeg vet om deg, jo mer er du knyttet til meg 

og jo mer er du forpliktet til ikke å svike meg. Det er vanskelig å lyve/svike innen en 

gruppe hvor alle kjenner mye til alle: Man har gjensidige avhengighetsbånd; lojalitet. Man har et 

”tak” på den andre personen, og dette minsker usikkerheten som er involvert. Et eksempel 

på dette fra første feltarbeid er at husvertene på studenthjemmet ville ha lange inngående 

samtaler med nye leietakere, samt personlig møte med referansepersoner. Den 

venezuelanske teknikeren, sitert i første kapittel, sier: ”Det viktigste i en relasjon er 

kommunikasjon, å kjenne personen, for jo mer vi kjenner hverandre, jo mer tillit har vi, og derfra kan 

det komme mange gode momenter sammen siden vi har en god base.” 

 

3. Siden det eksisterer såpass mye mistillit i samfunnet og ”alle vet at alle smålyver,” er det 

bare håndfaste handlinger som duger: En må vise lojalitet i handling. Bare ved å ha vist 

lojalitet i handling, vil man over tid bygge opp et tillitsforhold. Og en slik lojalitet må 

vedlikeholdes via handling: man må vise interesse for å opprettholde relasjonen. Fra første 
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feltarbeid ble dette illustrert ved at hybelsamboeren valgte å flytte ut etter at han var 

oppdaget for tjuveri. Tilliten var brutt. Den venezuelanske teknikeren (VT) uttrykker seg på 

denne måten: Intervjuer: ”Og dere må hele tiden vise at man kan motta tillit?” VT: ”Ja, 

korrekt!” Intervjuer: ”Hvordan kan man miste tillit. På samme måte?” VT: ”Korrekt!” 

 

4. En konsekvens blir at man får et moralsk univers delt i inn- og utgrupper, der man er lojal 

mot sin ”inngruppe”. Dette henger sammen med at det er alliansene, inngruppen, som til 

syvende og sist er ansvarlig for ens følelse av sikkerhet og forutsigbarhet. Mye av ”Spillet 

om tillit” går derfor ut på å identifisere i hvilken grad man kan regne den andre parten i en 

relasjon som sin ”allierte” eller ”fiende”; vil vedkommende stille opp eller svike? 

 

De fire punktene gjelder for mekanismene til ”Spillet om tillit” i Venezuela. Det vil selvsagt 

være situasjoner der betydningen av punktene blir relativt sett sterkere og svakere: Det vil si at 

man har relativt sett mer eller mindre grunn til å sette lojaliteten til den andre parten i tvil. Som 

nevnt i første kapittel, er det også tatt som en selvfølge at innenfor alle grupper vil det eksistere 

heterogenitet som en konsekvens av ulike erfaringshorisonter, samt individuell agency.  

Påstanden i oppgaven er at en slik intersubjektiv logikk er en integrert del av de fleste 

venezuelaneres livsverden og at dette skiller dem fra deres europeiske kollegaer. En europeer 

vil i større grad gå inn i en (kontrakts-) relasjon med en forventning om tillit som utgangspunkt 

siden han/hun vil ha en visshet om at lovverket, et abstrakt ekspertsystem, trolig vil gripe inn 

og sanksjonere den andre parten om vedkommende misbruker ens tillit; tillit er utleiret til 

abstrakte ekspertsystemer og erfaringer med adgangsportene bekrefter systemets troverdighet.  

”Spillet om tillit” tar utgangspunkt i at man ikke kan ta tillit for gitt når man inngår en 

sosial relasjon. Man forventer at tillit, og gjensidig følelse av ansvar, lojalitet og respekt, er noe 

begge parter ønsker å opparbeide i felleskap. Et slikt ønske er egoistisk mikromotivert for å bruke 

Williams (1988).234 Man møter nye potensielle relasjoner med høflig imøtekommenhet, men er 

                                                 
234 Til sammenligning kan vi si at europeerne er egoistisk makromotivert. Se side 12. De følger en pliktlojalitet til 
systemet som de selv er en del av; Etter Durkheims (1964) begreper føler europeerne mer mekanisk solidaritet. 
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forberedt på at muligheten for å bli sveket er stor235. Du vil heller ikke være uhøflig for å unngå 

å støte fra deg noen som kanskje kan være en nyttig kontakt i fremtiden.  

Erfaringer som avgjør om du kan stole mer på vedkommende, er i hovedsak av tre 

typer: For det første er det snakk om gjensidig informasjon om vedkommende som gjør at dere 

”står hverandre nærmere,” og da også har et gjensidig ”tak” på hverandre. Det vil ikke være så 

lett å slippe unna med svik. Flere av SINCOR intervjuene blottla et behov for å bli kjent med 

arbeidskollegaene. Det var tydelig noe venezuelanerne hadde savnet sammen med europeerne: 
 

Venezuelansk tekniker: Jeg sier deg. I starten for å kunne jobbe sammen trenger man å kjenne 
hverandre. Ved å kjenne personen vinner man, delvis respekt, delvis tillit, og slik vil vi ha en god 
arbeidsrelasjon. 

 
Venezuelansk tekniker: Det første du må gjøre for å initiere en relasjon er å kommunisere, bli 
kjent med personen inntil et punkt der du begynner å forstå hvordan prate med personen. Fordi 
jo mer vi kjenner hverandre, jo mer tillit vil vi ha, og derfra og fremover kan det følge mer fordi 
det er etablert et grunnlag. 

 
Venezuelansk tekniker: Alle jobber, men det er tid for å jobbe og tid for kommunikasjon. I 
starten kan man ikke bare arbeide direkte. I starten må man forsøke å lære personen å kjenne og så 
kan man jobbe. Fordi hvis man skal jobbe slik uten å kjenne hverandre, kan det jo hende man 
misforstår hverandre. Først lærer vi å kjenne personene slik at vi integreres som gruppe, for 
deretter å jobbe bedre sammen. 

 

For det andre: Det dukker opp flere situasjoner når lojalitet settes på prøve. Man vil da ved 

handling ha mulighet til å vise om man fortjener å bli vist tillit og ansvar. Dette aspektet ved 

”Spillet om tillit” var også lett identifiserbart i SINCOR-intervjuene. Noen eksempler: 
 

Intervjuer: Hva kan man gjøre for å vinne og/eller miste tillit?  
Venezuelansk ingeniør: Å komme dårlig ut i personlige saker. Tillit er et ansvar. Jeg stoler på 
deg og du stiller opp og gjør det du skal gjøre. Man vinner tillit med handling. 

 
Intervjuer: I hvilke situasjoner kan man miste tillit? Hva er grunn til å miste den? 
Venezuelansk tekniker: Hvis de sier at de skal gjøre noe, jeg kontrollerer og det ikke er gjort. 
Det er slikt som gjør at man mister tillit. Si at noe er gjort som de ikke har gjort. 
 
Venezuelansk tekniker: Her sier man at tillit er noe man oppnår med handling. Men denne 
tilliten som man oppnår gjennom handling, med svar, må ikke forståes så direkte som ordet 
indikerer, nei, men som oppfyllelsen av din plikt, ditt mål. 

                                                 
235 Flere av studentene fortalte at man alltid er høflig også for fremmede man møter i gata rett og slett fordi man 
aldri kan være sikker på hvem – eller hva – vedkommende er eller kan finne på å gjøre. Det er tryggest å alltid være 
høflig imøtekommende, og eventuelt trekke seg raskt unna om det er noen man ikke vil være mer sammen med. 
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For det tredje: Det er viktig hele tiden å vise interesse for å bekrefte fortsatt lojalitet. Dette gjøres 

ved å være interessert i livet til den andre personen, gi den andre oppmerksomhet med jevne 

mellomrom og generelt være høflig og vise respekt i samhandling med vedkommende. Dette 

sitatet fra SINCOR-intervjuene kan illustrere dette poenget: 
 

Venezuelansk tekniker (VT): … for at man ikke skal miste tilliten når man bryter avtaler, 
kreves det en forklaring. Det er fundamentalt: ”Hør her, vi planla å gjøre dette og dette, men jeg 
kan ikke komme fordi det skjedde det og det.” En forklaring, et motiv. Det er ikke viktig om det er 
lite eller stort, men en forklaring. Det viser interesse. Bekymring.  
Intervjuer: Så det er ikke så farlig om forklaringen er sann eller ikke?  
VT: Korrekt! Det er ikke så viktig om du har skyld eller ikke, men det er viktig å vise interesse. 
”Dette skjedde og derfor kunne jeg ikke komme.” Med tiden opprettholder man tilliten. Men om 
du ikke viser interesse vil den andre parten begynne å miste tillit til deg. 

 

Dette utvides i nettverk av slike relasjoner der du har en erfaringsbasert oppfattelse av hvor du 

”har” de ulike personene som du omgås. Du fortsetter å omgå alle på en høflig måte, men du 

har en klar forestilling om graderte forskjeller i lojalitet og i hvilken grad andre vil forvente 

tilsvarende lojalitet fra deg. Jo mindre gjensidig kunnskap om familiære og andre forhold, samt 

opparbeidede forpliktelser ved at dere har vist at dere fortjener tillit via handling, jo mindre 

lojal kan du være236. Utdragene fra intervjuene viser hvordan dette artet seg på raffineriet: 
 

Venezuelansk tekniker (VT): Du har etter hvert en klar forestilling om hvem som kommer, 
hvilket skift som kommer, osv. Man er oppmerksomme på slikt. Ja, det danner seg mønstre. For 
eksempel en åpen ventil. Når neste vakt kommer må han løse problemet, ikke gå direkte til sjefen! 
Det ser vi ikke på som akseptabelt! Det akseptable er at han stenger ventilen og senere sier det til 
meg. I alle fall hvis det ikke er svært alvorlig. Hvis det er noe mellom oss kan vi løse det oss 
imellom på samme nivå. Her er det mellom teknikerne. Ingen grunn å gå opp et nivå. Bare tull!  
Intervjuer: Når blir du fornærmet?  
VT: Når noen forsøker å utnytte deg for å stige! 
 
Intervjuer: Hva er viktig i en arbeidsrelasjon? 
Venezuelansk tekniker: Respekten en har seg imellom. Tilliten. Kameraderiet. Det er viktig at 
du vet du kan stole på denne personen. Hvis du gjør en feil vil han hjelpe deg og ikke utnytte seg 
av situasjonen (…) I starten når du ikke kjenner folk vet du ikke hvem du kan stole på og hvem 
du ikke kan stole på. Hvis du gjør en feil, kan du sjekke ut gruppa. Det er som et hemmelig tegn 

                                                 
236 Dette er i tråd med det Archer og Fitch (1994) skriver i kapittel 3 side 64-65; At graden av kvalitet på de 
personlige relasjonene vurderes i forhold til graden av ”confianza” som eksisterer mellom personene. Archer og 
Fitch beskriver ”confianza” som følelsen av tillit, nærhet, og forpliktelse til delte mål i fremtiden. Når ordet ”tillit” 
nevnes i intervjusitater fra venezuelanere har den venezuelanske informanten brukt ordet ”confianza.” 
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innad i gruppa: Det som skjer innad i gruppa, må man beholde innenfor gruppa. Og hvis det av 
en eller annen grunn skulle skje noe, vil du vite hvem du kan stole på også i fremtiden. 

 
Venezuelansk tekniker: Man leter alltid etter koden i gruppa for å finne ut hvem som du vet 
gjør det bra. Det er forskjeller og du må lære å kjenne gruppa. Folk jobber ulikt. 

 

Mønsteret av vennetjenestesystemet og logikken bak gaveøkonomi; resiprositet, gjør seg 

gjeldende her. Det vil være en kontinuerlig vurdering fra situasjon til situasjon om det fortsatt 

lønner seg for deg å være lojal, eller om du i en gitt situasjon er bedre tjent med å svike for å 

oppnå andre fordeler. Også graden av svik vil være avgjørende og vil hele tiden bli veid opp 

mot den kontekstuelle situasjonen og vil på denne måten kontinuerlig gi deg erfaringsbasert 

kunnskap om i hvilken grad og i hvilke situasjoner du kan stole på den andre personen. 

Lojalitet er ikke snakk om et enten-eller, men noe som kan sies å fungere ut fra en gradvis skala. 

Det kan dermed både stige og synke med tiden, derfor spill-metaforen. Som den venezuelanske 

teknikeren påpeker i sitatet under: ”Man lærer å bli mer kalkulerende.”  
 
Intervjuer: Hva skal til for å miste tillit?  
Venezuelansk tekniker: Her kan tillit gi deg mange muligheter for å gjøre feil. Jeg tror ikke at 
én feil vil gjøre at jeg mister tilliten. Det å gjøre en feil, ja, men hvis dette gjentar seg ofte vil jeg 
miste tilliten litt om litt. Men vi er begge to mennesker og vi kan jo være litt uvenner innimellom, 
men hvis det er veldig repeterende mister man tilliten. Man lærer å bli mer kalkulerende. 

 

Sitatene viser på ulike måter at svik og lojalitet, akkurat som løgn og mangel på tillit, var et 

gjennomgangstema i svarene fra mange av de venezuelanske ansatte. Det kan også virke som 

om svik og lojalitet først og fremst var knyttet til å beskytte den gruppa du føler tilhørighet til. I 

det første sitatet sier den venezuelanske teknikeren: ”Hvis du gjør en feil, vil han hjelpe deg og ikke 

utnytte seg av situasjonen,” og ”det er som et hemmelig tegn innad i gruppa: Det som skjer innad i 

gruppa må man beholde innenfor gruppa.” Denne oppgaven argumenterer for at et sterkt fokus på 

svik og gruppelojalitet i svarene fra venezuelanerne må ses i sammenheng med at 

venezuelanerne opplever en usikker situasjon utenfor SINCOR konteksten. Sitatene indikerer at 

det var viktig å identifisere gruppetilhørighet og lojalitet blant venezuelanerne, og at dette kan 

være knyttet til å sikre forutsigbarhet. Det andre sitatet sier for eksempel: ”Og hvis det av en eller 

annen grunn skulle skje noe, vil du vite hvem du kan stole på også i fremtiden ..” 
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Sitatene sannsynliggjør også at det var aktørers handling, eller mangel på handling, som 

la grunnlaget for å etablere, vinne eller miste tillit i en relasjon: ”Her sier man at tillit er noe man 

oppnår med handling.” Men det å vise interesse ble også nevnt: ”... for at man ikke skal miste tilliten 

når man bryter avtaler, kreves det en forklaring. Det er fundamentalt (…) Men om du ikke viser 

interesse, vil den andre parten begynne å miste tillit til deg.” Det å vise interesse for ikke å miste tillit 

kan være årsaken til atmosfæren med kontinuerlig vitsing, spøking og sosialisering i stort sett 

alle sosiale situasjoner.237 Gitt den usikre situasjonen som mange venezuelanere opplever. En 

situasjon gjennomsyret av en konstant erfaringsbasert redsel for å bli sveket av andre aktører 

som kontinuerlig veier nytten av å være lojal mot deg opp mot nytten av å svike deg til fordel 

for noe annet.238 I kapittel 4 ble ritualers betydning for følelse av ontologisk sikkerhet 

kommentert, samt hvordan oppførsel, etikette, kan være tegn på tillit og indikere forventninger 

om hva som vil komme. En spøkefull omgangstone kan nettopp være en slik etikette. Det kan 

være en måte å bekrefte fortsatt lojalitet innad i inngruppen. I så fall vil det å la være å hilse, 

oppføre seg uhøflig eller overse folk, være med på å skape utrygghet. Et eksempel på dette kan 

være venezuelanernes reaksjoner på noen europeeres oppførsel omtalt i kapittel 4.  

 

Å sosialisere som en del av ”Spillet om tillit” 

En sosial, hyggelig og spøkefull tone venezuelanere seg imellom har fått en rolle ut over 

avreagering i form av kynisk pessimisme. Det virket som om kontinuerlig flom av spøk og 

hilsning, med mye fokus på familiære og personlige forhold som innledning til arbeidsøkten, 

var nødvendig for å etablere og vedlikeholde den base av tillit som er essensielt for å samarbeide 

godt. Hvordan ble europeerne oppfattet av venezuelanerne angående kommunikasjon?  

                                                 
237 Tidligere  på side 103 ble det beskrevet en seanse i en kafé i Norge hvor en venezuelansk venn, nå bosatt i Norge, 
kunne fortelle alle som var i rommet uten å flytte blikket fra meg. Han var alltid meget ”våken” for folk. Da jeg 
diskuterte dette med en annen venezuelaner bosatt i Norge fortalte han at selve ordet ”ikke-sosial” hadde han først 
lært da han kom til Norge. Man er alltid sosial i en offentlig situasjon i Venezuela, mente han. Har man en dårlig dag 
holder man seg hjemme. Det er altså store forventninger om å være sosial blant venezuelanerne.  
238 Fra kapittel 3 side 95: ”Ta en som konstant pines av spørsmålet om andre har ondsinnede hensikter overfor 
vedkommende (…) og ikke er i stand til å skyve tanken om denne risikoen fra seg” (Giddens 1997: 71). 
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Sitatene under er fra intervjuets åpne del og svar er på spørsmål om de kan beskrive 

deres inntrykk239 av utenlandske kollegaer og deres oppførsel. Det var tydelig at mer 

kommunikasjon fra kollegane var et savn blant venezuelanerne.240 Når de var vant til mye 

hilsning, klapp på skulderen og småprat, ble svaret ”’bra’ … slik raskt uten noe mer,” litt stusselig: 
 

Venezuelansk tekniker: Nordmennene er også veldig lukkede. Vi spør vanligvis: ”Hvordan 
har familien det?” og svaret vi får tilbake er ”bra” … slik raskt uten noe mer 

 
Venezuelansk administrativt ansatt: Nordmenn er svært enkle. Også svært reserverte. De 
prater ikke mye om familien. Du føler det som om de aldri vil fortelle om livet sitt. Det er is. En 
separasjon. Ikke sant? 

 
Venezuelansk tekniker: For eksempel om morgenen var hilsningen hans [nordmann] svært 
tørr. Vi sier mer ”hei, hvordan har du det?” selv om det er en person som er helt ukjent. Men når 
man har et samarbeidsforhold begynner man å interessere seg i den andre parten mer. I om den 
andre har det bra. Det familiære, osv. Dermed er det også ofte en fysisk kommunikasjon. Hilse 
med armen, osv. Dette etablerer på en måte en situasjon med ”å bryte isen” i relasjonen. For å 
kommunisere. Hvis du er veldig tørr, veldig rolig og stille, begge personene kan være nære 
hverandre, men de kommuniserer ikke. Det fins ikke et utgangspunkt for tillit (…) Det at du er 
blitt oppdratt til å sosialisere fra du var liten, hjelper deg til å bryte isen.  

 
Venezuelansk ingeniør (VI): Det er store forskjeller. [navn norsk ingeniør] er for meg ikke 
norsk [har latinske røtter, men bodd mesteparten av livet i Norge] Han snakker godt 
spansk, og dette river ned mange murer for oss. Han prater spansk raskt. [En annen norsk 
ingeniør], for eksempel, han er mer stille. Han deler ikke mye med oss. Jeg personlig anser meg 
som svært åpen, og en som kommuniserer bra. Å møte en som ikke prater noe særlig er da 
vanskelig. Men den andre som er mer beskjeden, kanskje? Eller stille. 
Intervjuer: Hvordan løser man dette?  
VI: Det er to veier, ikke sant? Den ene veien er at vi ikke gjør noe, vi snakker lite, og ja, eller, den 
andre veien, at jeg på min side kanskje gjør det forstått at vi er vennlige, du kjenner meg ikke, 
men litt om litt kan vi lære hverandre å kjenne … Han har også personalansvar og må gi sin del. 
Fordi han har folk, ikke sant? Folk må stole på han og hvis du ikke kommuniserer noe som helst, 
da er det litt vanskelig da, ikke sant? 

 

                                                 
239 Vi bør ha i bakhodet den lille introduksjonshistorien på side 17 om kjeklingen mellom toppledelsen i SINCOR og 
forholde oss til uttalelsene som opplevde persepsjoner av det som skjedde. Trolig har det europeiske personellet 
generelt oppført seg slik som det er forventet at de oppfører seg i sine hjemlige omgivelser og vil sikkert reagere på 
de beskrivelsene som er gjengitt over. Det er her snakk om nyanseforskjeller, men slike små nyanseforskjeller kan 
via mekanismene som er involvert i persepsjon føre til store forskjeller i oppfattet virkelighet. Et eksempel kan være 
turbostyring på en bil. Sjåføren vrir rattet noe. Effekten bevegelsen får for bilen blir imidlertid mye kraftigere enn 
det som sjåførens kraftbruk på rattet skulle tilsi; turbostyringen – persepsjon - forsterker effekten. 
240 Og ikke bare av venezuelanerne. Den norske ingeniøren sitert på side 115 i kapittel 4 kommenterte det samme: ”Det 
som sjokkerer meg her med nordmenn er at de er så utrolig uhøflig - og at de gir ingen ting av seg selv.” 
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Hvis vi følger Long (2001)241 vil uttalelser som dette sannsynliggjøre at det å fortelle mye om 

familiære forhold, samt være en del av en sosial og inkluderende atmosfære er viktig for 

venezuelanerne.242 I kapittel 4 ble et slikt behov koblet opp mot følelse av ontologisk sikkerhet. 

Dette forsterker antagelsen om at tillit i sosiale relasjoner må etableres og vedlikeholdes, samt at en 

av mekanismene består i å sosialisere og gi informasjon om seg og sine.  

Et gjennomgående argument i studiet har vært at svake formelle institusjoner fører til at 

(uformelle) allianser og felleskapsfølelse blir viktige for venezuelanernes opplevelse av 

ontologisk sikkerhet. Men hvordan skapes og opprettholdes en slik felleskapsfølelse? Tidligere 

sitater har vist at det å få rom til å vitse og spøke, var noe de venezuelanske teknikerne var 

opptatt av da de snakket om opplevelser fra samarbeidet på SINCOR. En av dem forteller:  
 

Venezuelansk tekniker: Vi sier morsomme saker i radioen, for eksempel å forandre trykket, 
men sjefen som er norsk, likte det ikke. I feltet er alle i hvert sitt område og vi får ikke tid til å 
snakke sammen i lunsjen heller. Det er vanskelig å opprettholde en relasjon mellom alle dem som 
jobber på den måten. Hvis vi ikke står sammen, får vi ikke til noe som helst.243  

 

En venezuelansk tekniker sitert i forrige kapittel,244 side 105, var også opptatt av å finne rom for 

kommunikasjon og på den måten skape samhold. Det vil si å investere tid til å sosialisere og 

komme med personlige opplysninger for gjennom en slik uformell aktivitet å etablere eller 

vedlikeholde tillitsrelasjon(er). Hvis tillit i en (kontrakts)relasjon var garantert av velfungerende 

formelle rammeverk245 som sikrer folks rettsikkerhet, vil man ikke ha samme behov for å styrke 

lojaliteten – bindingen - med uformell tillitskapende aktivitet, som tilfelle er i Venezuela. 

 

                                                 
241 Long (2001) har argumentert for bruk av kulturelle ”interface,” kulturelle grensesnitt, mellom personer med 
ulike referansegrunnlag som gode innfallsporter til forståelse av sosialt liv og samhandling. Grensesnitt, eller 
kritiske hendelser, synliggjør motsetningspunkter og diskontinuitet mellom ofte ulike, og noen ganger direkte 
motsetningsfylte, aktørers livsverdner. Innen et aktørorientert perspektiv blir de fenomenologiske begrepet 
livsverden og handlingsrom viktige. Se ellers delen om fenomenologi i første kapittel side 21-22. 
242 Den venezuelanske ingeniøren sitert på side 106 sa: ” …, nei, jeg vil ikke greie å leve slik uten kontakt! I Europa 
gjør de det. Jeg følte meg ofte alene der. Hvorfor kom det aldri noen og spurte meg hvordan jeg hadde det?” 
243”Desunidos, no podemos” 
244”Ja, vanligvis når vi skal spise lunsj setter venezuelaneren seg for å spise, men også for å konversere med sine 
kollegaer. Mens vi spiser snakker vi. Nordmenn er ikke slik. De setter seg ned, spiser og går ut igjen for å jobbe. Vi er 
mer sosiale. Vi prater om situasjonen i raffineriet sammen med andre saker.” 
245 Analogien til New Institutional Economics er åpenbar. Se side 5 til 6 i første kapittel. 
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Lojalitet til sin gruppe 

Venezuelas situasjon slik den er beskrevet i kapittel 2 og 3: Et samfunn karakterisert av 

manglende tillit, hard virkelighet, mange historier om svik, samt at det som er forankringen for 

en følelse av ontologisk sikkerhet og forutsigbarhet, er dine sosiale relasjoner. Det antas at slike 

erfaringer vil prege en persons livsverden i så høy grad slik at denne erfaringsbaserte 

kunnskapen forplanter seg som kroppsliggjort ubevisst kunnskap. Burde man ikke i en slik 

situasjon kunne forvente en sterk gruppefølelse siden tilhørighet til ulike grupper utgjør ens 

sikkerhetsnett? Er det realistisk å forvente at en person kan ”legge fra seg” merkene etter slike 

erfaringer og ikke ta denne kunnskapen med seg inn på en internasjonal arbeidsplass til tross 

for en profesjonell karriere og utdanning? Vil et skille mellom livsverden og dens kobling til 

livelihood-strategier246 i miljøet utenfor raffineriet være irrelevant for måten personene i det 

internasjonale, profesjonelle høyteknologimiljøet oppfatter ulike situasjoner som oppstår i 

raffineriet og handler som respons på disse?  

Eksempel på empiri som sannsynliggjør et nei på spørsmålet over, er venezuelanernes 

kraftige reaksjoner på europeernes oppførsel beskrevet i kapittel 4. Andre eksempler på dette er 

hvor viktig gruppetilhørighet viste seg å være for de venezuelanske ansatte. Nesten alle som ble 

intervjuet, snakket om dette. Her følger et utdrag fra noen av intervjuene med venezuelanske 

ansatte hos SINCOR. Alle sitatene har det til felles at de understreker sterkt betydningen av 

gruppetilhørighet (uthevet i teksten). 
   
 Intervjuer: Hva er viktig i en relasjon? 

Venezuelansk tekniker: Respekt oss imellom. Det er viktigst, men også ansvar. Må være 
ansvarlig. Og kameraderiet. Hvordan forklare dette: Du må hjelpe kollegaen din om du har 
mulighet til dette. Det fins folk som ikke liker å hjelpe. De er late. Når han har et problem, hjelper 
jeg ham, men jeg har lagt merke til at denne fyren alltid ordner seg slik at jeg må hjelpe ham med 
jobben hans. Dette er viktig også. Å kunne hjelpe en annen kollega. Disse fire sakene er viktige.  

 
 Intervjuer: Hva involverer en vellykket arbeidsdag for deg? 

Venezuelansk tekniker (VT): Når du drar hjem, tar deg en dusj og tenker: ”Herlig! Alt gikk 
jo bra!247 ”Vi var alle samlet. Vi hjalp hverandre. Veldig tilfredsstillende.  
Intervjuer: Dere hadde oppnådd et felles mål?  

                                                 
246 Ut fra Wallmans (1982) definisjon som også innlemmer persepsjon, ferdigheter, symbolske former, 
organisatoriske strategier, tid, informasjon og identitet, i tillegg til det materielle og økonomiske. Se side 124.  
247 ”Concale, salio bien todo!” 
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VT: Ja, nesten alltid. I dette raffineriet gjør vi alle ting sammen. Hvis vi ikke jobber sammen, 
oppnår vi ingenting.  
Intervjuer: For eksempel med kompressoren? [En historie fra tidligere i intervjuet] 
VT: Ja! Vi var alle sammen!  

 
Intervjuer: Hva involverer en vellykket arbeidsdag for deg? 
Venezuelansk ingeniør: Begynner med at man om morgenen har et mål. I dag skal vi gjøre 
dette og dette målet er felles for alle. Alle er klar over hva vi skal gjøre og hvorfor vi vil gjøre 
det. Og at vi til slutt får det til. 

 
Venezuelansk ingeniør: Generelt her i Venezuela er vi vant til å jobbe i grupper. Jeg så 
ikke så mye av det i Frankrike. Jeg følte ikke dette da jeg var student der. Når vi skulle gjøre noe i 
en gruppe, delte de seg opp og til slutt samlet de sammen det alle hadde gjort hver for seg og 
punktum! Men det å dele meninger alle sammen var ikke lett!  

 
Intervjuer: I hvilken situasjon føler du deg fornærmet?  
Venezuelansk tekniker: En europeisk kollega hadde en gang et problem, og det var bare han 
som hadde løsningen. Han hørte ikke på noen andre. Vi hadde gitt han tillit, men han gav det ikke 
tilbake. For meg var dette en fornærmelse.  
Intervjuer: Reagerte dere på dette?  
VT: Ja, vi kommenterte dette, men bare oss imellom. Vi forsøker alltid å holde på harmonien 
i gruppa. For at det ikke skal oppstå noe verre, holder vi slikt skjult innad. 

 
Intervjuer: Hvilke egenskaper ønsker du at dine kollegaer skal ha?  
Venezuelansk tekniker: Mine kollegaer er fabelaktige! Vi er veldig lojale oss imellom. Vi 
forsvarer alltid hverandre. Hvis en har et problem, vil de andre hjelpe til. Mye tillit  

 
Intervjuer: Har det vært noen konfrontasjoner?  
Venezuelansk tekniker: Ja, en gang en nordmann hisset seg opp. En venezuelaner hadde 
kommet for sent for tredje gang. Etterpå dro hele gruppen sammen for å prate med nordmannen: 
”ok, det var leit, han gjorde dårlige ting, men gi han litt tid”. Men han sa at nå var det tredje 
gangen, men vi sa ”men la oss forsøke å gjøre så han ikke gjentar det, fordi hvis du hisser deg 
opp vil vi ikke greie å gjøre noe. Vi jobber. Vi er en gruppe. Vi er alle sammen. Hvis du 
oppfører deg dårlig, vil vi alle føle oss dårlige.” Han forstod og venezuelaneren unnskyldte 
seg også. Blant venezuelanere oppstår slike situasjoner vanligvis på grunn av noe familiært.  

 

Gruppelojalitet var altså viktig i betydningen å beskytte hverandre. Spesielt det siste sitatet 

viser dette. Og lojalitet var gjensidig. Det var tydelige forventninger til at man skulle stille opp 

for å hjelpe hverandre: ”Du må hjelpe kollegaen din om du har mulighet til dette. Det fins folk som ikke 

liker å hjelpe. De er late.” Det er også tydelig at det å opprettholde harmonien i gruppa er viktig, 

samt at alle får komme til ordet: ” En europeisk kollega hadde en gang et problem, og det var bare han 

som hadde løsningen. Han hørte ikke på noen andre. Vi hadde gitt han tillit, men ham ga det ikke tilbake. 

For meg var dette en fornærmelse.”  
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 Fram til nå har europeernes oppførsel blitt fremstilt i et litt dårlig lys av det 

venezuelanske personellet blitt fremstilt i et litt dårlig lys. Likevel, til tross for de ulike 

aspektene ved samarbeidet som har kommet fram i denne presentasjonen, så har samarbeidet 

alt i ett fungert bra. SINCOR er regnet som et meget vellykket prosjekt. Mange venezuelanere 

snakket om at kollegaene deres hadde ”slappet mer av” etter en stund i raffineriet; de hadde 

blitt ”tropikalisert.”248 Kunnskap om betydningen av små uformelle regler for etikette er noe 

man lærer best gjennom praksis, samt egen prøving og feiling. Forhåpentligvis kan en oppgave 

som denne være med på å åpne lesernes øyne for hvilken interkontekstuell logikk, samt 

oppfattede risikoprofiler, som kan ligge bak oppførselen til deres kollegaer. Oppførsel som ved 

første øyekast kan virke kaotisk og ulogisk. Sekvensen om bilkjøring, side 73, illustrerer et slikt 

poeng. I neste delkapittel kommer eksempler på situasjoner der samarbeidet har fungert bra. 

 

”Dere er mine øyne” 

De fleste informantene var opptatt av språkkunnskap. De kunne begynne slik: ”foruten den 

opplagte språkforskjellen, var det ….” I dette studiet er det viktigere med ulikhetene som påvirket 

samarbeidet utover det rent språklige. At det kreves en viss språkbeherskelse for å 

kommunisere, er tatt som en selvfølge. Å beherske språket dårlig kan selvsagt ha ført til flere 

spente situasjoner siden utlendingen ikke vil ha mulighet til å forstå hva de andre prater om og 

blir nødt til å tolke kroppslige kommunikasjonssignaler. Muligheten for å misforstå situasjoner 

er åpenbar. Språk og kommunikasjon er altså mer enn bare uttalte ord, og det var først og 

fremst denne ”tause” delen av kommunikasjonen som opptok venezuelanerne. Et utdrag fra 

intervjuet med en venezuelansk tekniker fra side 117 kan fungere som et godt eksempel: ”Først 

var det en barriere i språk. Det er det viktigste. Han pratet spansk, men ikke så ekstremt bra som andre. 

Etter språk kommer måten å være på; vanene, personligheten og kulturen.” 

I kapittel 4 ble Sørhaugs teorier om makt som estetikk, introdusert. Slik nonverbal 

kommunikasjon, samt spesiell ordbruk, er nettopp eksempler på det han mener med estetikk i 

                                                 
248 En slik ”tropikalisering” kan foregå på mange måter. Fra bilsitatene side 73: Fransk tekniker (FT): ”Ho, ho! 
Mangler disiplin! Sjåførene mangler disiplin. Det er min mening. Kaster søppel ut av vinduet. Det fins regler, men 
det er ingen som følger dem. Jeg har vent meg til dette. Min oppførsel i trafikken har også forandret seg. Hvis jeg 
hadde skjørt slik i Frankrike hadde de gitt meg mange bøter!” 
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forhold til samhandling og kommunikasjon. Historien til den venezuelanske teknikeren som 

gjengis under, illustrerer dette poenget. Han beskrev et samarbeidsforhold han mente hadde 

vært svært vellykket, til tross for at europeeren ikke hadde behersket spansk svært godt. Men, 

den norske teknikeren hadde tydeligvis forstått andre viktige sider ved det å kommunisere i 

Venezuela, som gjorde at han fikk opparbeidet respekt. Han hadde blant annet imitert en 

kjælen måte å snakke; ”dere er mine øyne,” samt investert tid til hilsning og småprat. 
  

Venezuelansk tekniker: Vel, vi hadde en person på panelet som snakket mye med oss og en 
”hund”249 som pratet lite med oss. Han ville bare jobbe. Han hilste ikke engang om morningen. I 
morgenen til han andre som kom og sa ’hei, hvordan har du det?’ osv. For på den måten å ha mer 
tillit. For bare å gå direkte til arbeid føler man seg som … luft. Nordmennene er litt mer slik. 
Franskmennene også. Veldig direkte på arbeidet uten å bry seg om å etablere mer kontakt. Mitt 
inntrykk. Min erfaring. Han på panelet [som de pratet en del med] kunne ikke snakke veldig 
godt spansk, men han forsto godt. Vi jobbet godt sammen. Han stolte mye på oss. (…) Han hadde 
ikke noen grunn til å ikke stole på oss. Derfor gjør gutta en god jobb. ”Dere er mine øyne”, pleide 
han alltid å si, ”det dere ser der ute, er det jeg ser” Vi hadde en svært god tid med ham. 

 

Han ble satt i skarp kontrast til en annen ansatt som blir omtalt som en ”hund” og en person 

som bare ville jobbe: ”Han hilste ikke en gang om morgenen (…)For bare å gå direkte til arbeid føler 

man seg som … luft.” Denne historien er enda en indikasjon på hvor viktig det å vise interesse 

ved å kommunisere og sosialisere er for å danne en base av tillit i et venezuelansk 

arbeidsforhold. Tidligere ble det sagt at et viktig fokus i kapittelet skulle være hva som får 

venezuelanerne engasjerte. Denne historien har vært et eksempel på en som fikk dette til: ”Han 

hadde ikke noen grunn til å ikke stole på oss. Derfor gjør gutta en god jobb .” En annen historie om en 

utenlandsk tekniker som investerte tid i sosiale relasjoner, er gjengitt i sitatet under: 
 

Intervjuer: Hvilke egenskaper er det viktig at dine kollegaer har? 
Norsk tekniker (NT): Det er det at jeg kan stole på dem. Hvis jeg ber dem om å kontrollere en 
ting, så gjør de det. Dette er noe som du må venne deg til. På første gruppa der jeg jobbet, viste 
jeg godt hva alle var gode til fordi dem hadde jeg lært opp selv. [Før produksjonsstart da 
europeerne drev med opplæring.] Da jeg ble flyttet til neste gruppe, måtte jeg begynne på 
nytt. Føle meg fram. Det kommer an på hvor godt du kjenner dem. Du må ha tid sammen med 
dem. Det hjelper alle veier. I Norge også. Det er jo enkelte som er flinkere til å bruke fritid og ikke 
bare arbeidstid. På første gruppa jeg var på, var de svært flinke til dette. Møttes for en øl etter 
arbeidsdag. Dro på stranda. De her er ikke like flinke til dette. Og ikke gruppa før det heller. Da 
gjorde jeg også mye. Da var jeg leder. En fredag innimellom, siste timen, så hadde jeg kjøpt inn 

                                                 
249 ”Perrador” 
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litt brus og kaker og så satt vi oss ned og koste oss litt. Vi hadde jobbet bra hele uka og fortjente 
dette. Det er slike ting som lager samhold i gruppa. 
Intervjuer: Dette kan du ikke gjøre på samme måte nå? 
NT: Det er riktig. Nå er vi i produksjonen så nå har vi ikke samme muligheten til dette. 

 

Begge historiene illustrerer nytten av å investere tid i tillitskapende aktiviteter for å etablere en 

atmosfære av lojalitet og gjensidig respekt. ”Det er slike ting som lager samhold i gruppa,” avslutter 

den norske teknikeren. Han henviser til behovet for å sosialisere og bli kjent også utenfor 

arbeidskonteksten. I metodekapittelet, side 33, ble det kommentert at de norske teknikerne ikke 

bodde i samme område som de venezuelanske. De norske teknikerne bodde i rikmannsstrøket 

Lecherias der også alle ingeniører og ledere bodde. De venezuelanske teknikerne bodde i en by 

en times kjøring fra Lecherias. I tillegg var sikkerhetstiltakene så store at utlendinger måtte bo i 

leiligheter som lignet ”bunkers.”250 Det var ikke tilrettelagt for sosialt samvær med kollegaene 

etter arbeidstid251. En norsk ingeniør reflekterte over dette:  
 

Intervjuer: Hvis du skal forberede en ny person til å gjøre samme jobb som du har gjort 
nå. Hvilke råd ville du gitt?   
Norsk ingeniør: Prøv å lær deg spansk da, først. Finn deg en plass å bo så du bor sammen med 
venezuelanere. Hvis du ikke har noen forutsetninger fra før, kan du ellers bare glemme det. Du 
vil bli mer og mer nervøs av å lese avisa, og du vil få et veldig kjedelig liv. Ellers kunne du like 
gjerne vært i Miami eller Bahamas eller sittet hjemme i Oslo. Hvis du virkelig er interessert, må 
du passe på å få omgang med folk fra landet her. Får ellers aldri vite hva som skjer og har skjedd i 
Venezuela på annen måte. Mye kritikk også da. Hvis en bevisst vil satse i et land, må en prøve at 
en i dagliglivet bor sammen med noenlunde vanlige folk. For ellers har det ingen hensikt. Du kan 
jo komme med bare teknisk erfaring, men det er jo ikke bare det; du skal jo bo her også. 

 

”Du kan jo komme med bare teknisk erfaring, men det er jo ikke bare det; du skal jo bo her også,” 

avsluttet han, og var spesielt opptatt av mangelen på informasjon om det venezuelanske 

samfunn som en slik isolering fører med seg: ”Du vil bli mer og mer nervøs av å lese avisa og du vil 

få et veldig kjedelig liv (…) du må passe på å få omgang med folk fra landet her. Får ellers aldri vite hva 

som skjer og har skjedd i Venezuela på annen måte.” Dette studiet sannsynliggjør at en slik isolering 

har hatt en uheldig effekt for samarbeidet siden det å sosialisere og bruke tid sammen er 

                                                 
250 Jeg besøkte hjemmet til to norske ingeniører. I begge tilfeller var det væpnet vakt (pistol) ved inngangspartiet og 
jeg måtte legitimere meg for å slippe inn. Statoil har en regel om at ingen får bo nærmere bakken enn tre etasje. En 
fortalte at han hadde lurt på å flytte et sted i nærheten av de venezuelanske teknikerne, men at han hadde blitt nektet. 
251 Noen ville helst ha det slik også. Sitat av norsk tekniker, side 106: ”Jeg gjør ikke noe sosialt på kveldstid. Det er 
godt å slappe av etter jobb og ikke gå oppi kollegaene. Vi skiller mye mellom jobb og fritid. Det gjør de ikke her.” 
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spesielt viktige deler av (uformell) tillitskapende aktivitet: Den type systemstøttende aktivitet 

som i Venezuela er viktig for at den planlagte (formelle) sammensetningen av sosiale relasjoner; 

organisasjonskartet – organisasjonskrystallen, skal fungere slik den var tiltenkt. 

 

Kvalitativ organisering og behov for goodwill 

Er det ikke naturlig å anta at i et samfunn som er såpass avhengig av allianser, det vil si 

maktutfoldelse som i stor grad foregår gjennom ens evne til å skape makteffekter, vil gulrot 

metoden ha større påvirkningseffekt enn (bare) bruk av pisk? Tidligere er det blitt påstått at 

venezuelanere er vant til ”smisking”. Dette ble blant annet brukt som en forklaring på hvorfor 

de (etter venezuelansk målestokk) harde reaksjonsmåtene fra europeiske ansatte hadde blitt så 

ille mottatt blant deres venezuelanske kollegaer: ”Vil du slå meg, så bare slå meg!” Kan 

forventningen om smisking også knyttes til samspillet mellom betydningen av formelle og 

uformelle prosesser? At i samfunn der formelle prosesser har lav troverdighet vil ”smisking,” i 

betydning alliansebygging, bli relativt sett viktigere som maktfaktor? Også for å oppnå en 

følelse av engasjement, respekt og lojalitet, er dette viktig  

Den omtalte forventningen om ”smisking” som en del av samhandlingsetikette, henger 

sammen med det som i studiet vil bli kalt ”kvalitativ organisering.” Det er kvalitativ 

organisering som nødvendiggjør et behov for ”smisking”; å opparbeide seg ”goodwill.” Med 

kvalitativ organisering mener jeg at rommet er organisert slik at du er nødt til å spørre deg 

frem, eller vite på forhånd hvor du skal. Dette kan illustreres med empiri fra første feltarbeid.  

Ofte var den romlige organiseringen av hus/kontorer i Venezuela svært kvalitativ i 

betydningen av ingen navn/nummer på kontordørene og bare husnavn som adresse.252 På de 

fleste steder brukte de ikke gatenummer slik vi er vant til. Et annet eksempel er venezuelansk 

køkultur; den kaotiske tilstanden som råder på ulike markeder, foran apoteker (bilde 13 side 

63), i kafeer, osv. De stod vanligvis ikke i linje, men på rekke langs en disk og ”sloss” om 

                                                 
252 Organiseringen hos SINCOR var ikke slik. Nå er det imidlertid snakk om det som møtte meg i venezuelansk 
kontekst utenfor SINCOR; På universitetet, da jeg dro til utenriksdepartementet, osv. Jeg bodde blant annet på første 
feltarbeid i ”Casa Elsi” i ”Avenida Miranda” ved metrostasjonen ”Los Simbolos”. Du er da helt avhengig av å 
spørre om andres hjelp for å finne fram hvis du ikke på forhånd vet helt eksakt hvor du skal. Jeg hadde lange 
taxiturer hvor sjåføren måtte spørre om og om igjen folk på gata hvor det huset jeg skulle til lå. Vi var kanskje i 
riktig gate, men gata kunne være svært lang og man visste ikke hvilken posisjon i gata huset hadde.  
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oppmerksomheten til den som betjente disken. Et annet eksempel er det å forsøke å få 

oppmerksomhet på en av kafeene der langdistansebussene stopper. Alle sto langs disken og 

ropte kjærlige og høflige fraser til servitøren: ”Kjekken, en juce, er du snill”. Så man imidlertid 

godt etter ser man at ” det er en logikk i det ulogiske.”253 Systemet gir rom for at den som yter 

service kan ”velge” rekkefølgen. Systemet åpner dermed opp for å spille med relasjoner.254  

Selve organiseringen av studiene og forelesningene var også svært fleksibelt og 

kvalitativt på flere måter. Både i forhold til tidsbruk, men også i forhold til å åpne for muligheten 

til å spille med relasjoner. I Norge blir man oppdratt til å lystre skarpe klokkeintervaller. På 

barneskolen er for eksempel første friminutt fem minutter, deretter 10 minutter. Det ringes inn 

til faste tider. Første time starter 08.15, andre time 09.05, tredje time 10.00, fjerde time 10.50, og 

så videre. I universitetssystemet er det en litt annen variant ved at alt starter til samme tid: 15 

minutter over hel. Alle forelesninger er 45 minutter med 15 minutter pause.255   

Jeg fulgte noen forelesningsbolker på sosiologisk institutt hvor jeg hadde fått 

gjestestatus. Studentene var på åttende semester, semesteret før de skulle begynne på sin 

avsluttende oppgave. Forelesningene var generelt beregnet i to timers intervaller. Fra sju om 

morgenen til ni, så neste fra ni til elleve, og så videre. Men alt dette var svært fleksibelt, både 

start- og sluttidspunkt. Forelesningen begynte når foreleseren dukket opp. Hvis han i det hele 

tatt dukket opp. Og han holdt på til han fant det for godt å avslutte. Ofte før tiden, når temaet 

var ”pratet ferdig”. Det kunne virke som om det kvalitative, dynamikken i samtalen, var 

viktigere enn å holde sine tidsplaner i denne sammenhengen. Om folk kom sent var ikke det 

tatt ille opp. Studenten hilste høflig på foreleseren som ofte slo av en munter spøk av typen: 

”Studenten (oftest nevnt ved navn) var mer opptatt av duvende former i kantina enn av politisk teori.” 

Ofte kunne foreleseren røyke under forelesningen. Men til tross for en slik munter og avslappet 

                                                 
253 Fra bilsitatene side 73: Venezuelansk administrativt ansatt: ”Vi forsøker å finne andre veier for å klare å 
komme fortere frem. Men i virkeligheten er det en logikk i det ulogiske: Du kjører der du kan og du må passe på 
at prosessen fører deg fremover.” 
254 Hvis du blir sint og begynner å rope hissig og frekt – og for eksempel er en utlending som vedkommende ikke 
trenger å ha noen grunn til å ”frykte” – kan resultatet raskt bli at du aldri blir ekspedert. Slik oppførsel oppfattes som 
fornærmende. Det kan skje at de overser deg og du blir stående maktesløs. Jeg opplevde dette noen ganger i starten. 
255 Dette kan kobles mot det Giddens (1997: 68) kaller ”Den skjulte læreplanen”, Det er en annen mekanisme som er 
med å bygge opp tilliten til abstrakte ekspertsystem. Spesielt er det respekt for naturlover – eksternaliserte lover 
bygd på abstrakte prinsipper – som gjør at samfunnsmedlemmene får stor respekt for slike systemer. Men treningen 
på punktlighet som er en viktig del av norsk skolehverdag bør heller ikke undervurderes som en ”skjult læreplan”. 
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atmosfære i timene, ble det hver gang sendt rundt et skriv hvor man måtte skrive sitt fulle navn 

og personnummer. Dette for at foreleseren skulle ha oversikt over hvem som var flittige i hans 

timer. Iblant var det prøver som ble innlevert med fullt navn og de ble rettet av foreleseren.  

Det siste aspektet ved kvalitativ organisering er mer knyttet til ”amiguismo”-systemet, 

men denne oppaven argumenterer for at mekanismene som involverer forventninger om 

”smisking,” er like. Under kommer et eksempel om romlig organisering fra intervjuene: 
 

Venezuelansk ingeniør (VI): Det er ikke så veldig strukturert i Venezuela. Det er for eksempel 
ingen skilter på engelsk for turistene.  
Intervjuer: Men turistene elsker Venezuela uansett  
VI: Ja! Kanskje nettopp derfor?! De vil reise fra strukturen som de er blitt vant til. Her er jeg fri! 
Jeg gjør som jeg vil! Går der jeg vil! Hvis det kommer en person som ikke vet hvor stoppestedet 
er, får vedkommende hjelp. Dette skjer ikke i Frankrike. Der må du dra til spesielle kontorer for å 
få svar på slike spørsmål.  

 

Men for å finne fram til slike adresser, er du avhengig av at noen vil hjelpe deg, eller ser det som 

fordelaktig for seg selv at han/hun hjelper deg. Du er ganske enkelt avhengig av goodwill fra 

andre for å bli hjulpet. Du kan ikke true en du møter om å hjelpe deg med å finne en adresse en 

professors kontor, og lignende. Du har ingen sanksjonsmulighet (pisk) om vedkommende 

nekter å hjelpe. Du må satse på det motsatte (gulrot): Å utløse hans vilje til samarbeid. 

  Som en venezuelansk ingeniør forteller: ”Hvis en ikke henvender seg på en hyggelig måte, 

vil en ikke bli møtt med særlig positiv holdning tilbake.” Vi har sett at systemet med utveksling av 

vennetjenester manifesterer seg i andre deler av det venezuelanske samfunn enn bare i ren 

samhandling. Den romlige organiseringen og hvordan folk beveger seg sosialt i dette rommet, 

er preget av behovet for allianser og goodwill. Dette oppdaget jeg spesielt da jeg bodde i 

Caracas. Dette aspektet kan kanskje forklare noe av den stolthet som har blitt vist i empirien?  

 

”Jeg sier alltid at mine kollegaer er min familie” 

Hittil har det vært snakket om et behov for å sosialisere for å stresse ned i en usikker hverdag, 

for å ”finne ut” hvor man ”har folk rundt seg”, samt behov for goodwill, å ”smiske”, for å 

manøvrere seg sosialt. Både ved at man må spørre om adresser, men også vis a vis byråkratiet 

og annen samhandling (allianser). Det hersker en gruppementalitet der man føler forpliktelse til 
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å hjelpe/være lojal mot dem man ser som ”sin gruppe”. Ved å gjøre dette kan man forvente 

tilsvarende lojalitet i retur i en verden som ”ikke er særlig absolutt”. Hvordan forholder dette 

seg til blandingen av sosiale relasjoner som tilhører sfærene moral- og kontraktsøkonomi?  

Hvis man følger rasjonaliteten bak ”Spillet om tillit,” vil familien bli den optimale 

relasjonen siden det er vanskelig å lyve om viktige detaljer innad i familien. At familien også 

ofte har felles økonomiske hensyn, kan sveise familien sammen.256 Et ekstremt eksempel på 

dette ble presentert i kapittel 4 med historien om studenten som havnet i en ”auksjonsrunde” 

om livet til brorens morder. Andre eksempler på familiens betydning fra intervjuene: 
 

Intervjuer: Hvilke forventninger har du til dine arbeidskollegaer? 
Venezuelansk administrativt ansatt: (…) og at vi kan dele mer enn bare arbeid. At vi også 
kan ha en vennskapsrelasjon, av kjærlighet,257 med tillit, hengivenhet. Jeg sier alltid at mine 
kollegaer er min familie. Du bor praktisk talt hele dagen, fra mandag til fredag, med dem. Du er 
bare en liten stund sammen med dine barn og mann, men dem er du tolv timer hver dag. 
 
Intervjuer: Hva har du med familien som du ikke har med andre folk?  
Venezuelansk tekniker: Tillit. Mer felleskap [union] også .. 
… 
Venezuelansk administrativt: Familien er det største du har. Mine stimuli. Min motivasjon. 
Fred og ro. For meg er familien det største. Følger dine momenter i livet.  
… 
En norsk ingeniør (NI): Det er hele det sosiale nettveket. Du har ikke noe annet. Inntekt for 
eksempel. Kanskje bare en som jobber. Og så er det alt det sosiale også. Men det kan forandre seg 
med økonomisk situasjon. I Norge også var familien viktig før. 
Intervjuer: Mener du at familie er en garanti for sikkerhet? 
NI: Ja, ja ..  

 

Familierelasjoner vil alltid være spesielle og involvere mange sterke bånd, også i Norge. Man 

har vokst opp sammen og deler mange minner. Dette studiet, spesielt empiri presentert i 

kapittel 3, har indikert at familien i Venezuela har en viktig rolle for følelsen av (ontologisk) 

sikkerhet. Man kan antagelig ikke ta informanten i det første sitatet på ordet og hevde at 

forholdet til kollegaer er det samme som forholdet til familien. Vel og merke hvis ikke bedriften 

                                                 
256 Berlin (1996: 849) referert side 55-56 understreker at Venezuelansk businessmiljø i stor grad er basert på 
familiebedrifter nettopp av denne grunn: ”Family firms prevail because they invested large amounts of money to 
overcome the deficient infrastructure and lack of information (…) They gathered in clans to protect themselves from 
poor system of justice and a relatively unexplored market” Et annet eksempel er sammenblanding av familie og 
politikk. President Chavez er kritisert for å ha innsatt mange av sine familiære i viktige ministerposter. Kanskje dette 
kan ha noe med tillit til de personene han delegerer ansvar? Forventning om lojalitet i en lite stabil politisk verden?  
257 ”Cariño” 
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i utgangspunktet er en familiebedrift. Men en slik uttalelse kan kanskje knyttes til begrepet 

moraløkonomi, som ble introdusert i kapittel 4. Et viktig element i mekanismene involvert i 

”Spillet om tillit” er nettopp at normer og forpliktelser, som i samfunn som ligner det Giddens 

beskriver bare hører til vennskapssfæren, i Venezuela også infiltrerer kontraktsbaserte sosiale 

relasjoner slik som en arbeidsrelasjon. I mange av sitatene kom dette frem temmelig eksplisitt. 

Et eksempel er det siste sitatet over. Et annet som omhandler om det samme kommer her: 
 

Venezuelansk administrativt: Vanligvis ender en arbeidsrelasjon i vennskap her i Venezuela. 
Dette er ikke det somme som i Nord-Amerika258 hvor man jobber åtte timer og drar hjem. Han 
var invitert hjem til en av sjefene han hadde i USA og han ville ha med sjefen for oppstarten, en 
nordamerikaner, og da hadde han blitt overasket og sagt at det var første gang at en av hans sjefer 
hadde invitert han hjem til seg. Han sa at fyren hadde sagt at ”i USA har man mistet verdiene 
sine.” En person fra Frankrike vil sjelden invitere andre hjem. Han var alene der også og ventet 
på at noen skulle invitere han i helgene. Skjedde ikke. Alle dro hjem til seg på fredagen. 

 

Sitatene indikerer at det er viktig for venezuelanere å blande jobb og fritid mens de er på jobb, og 

spesielt punkt to i den firedelte fremstillingen av logikken bak tillitspillet,259 skulle muliggjøre 

dette. Europeerne ønsker i større grad et skille,260 og i kapittel 4 ble dette koblet opp mot hva 

som garanterer for følelse av ontologisk sikkerhet. En interessant bemerkning i denne 

forbindelse kom fra en norsk ingeniør. En forskjell mellom Norge og Venezuela han hadde 

opplevd, var at man i Venezuela ikke prater jobb på fritiden; ”vi nordmenn er vant til å prate jobb 

hele tiden. Er du ute av jobben i Venezuela så er du ute av jobben. Det er faktisk temmelig konsekvent.”  

 

Hierarki og tillitsspillet; ”Han som har loven har alltid rett” 

Venezuela er et land med høy maktdistanseindeks. Det betyr at de har stor respekt for 

hierarkier. Se første kapittel, side 24-25, om studiene til Hofstede (1993). De venezuelanske 

informantene hadde mange ordtak for å beskrive relasjonen mellom hierarki og bruk av 

vennetjenester. Situasjoner der uformelle kontakter på mange måter kan telle mer enn de 

                                                 
258 Han henviste til Nord-Amerika. Men de vil falle inn under det analytiske skillet som er satt rundt Europeerne 
siden samfunnet i Nord-Amerika også er karakterisert med sterke institusjoner som kan ivareta folks rettsikkerhet. 
Se også indeksprofilen til USA i Hofstede (1993) sitt studie. Første kapittel side 24 til 25. 
259 Jo mer jeg vet om deg, jo mer er du knyttet til meg og jo mer er du forpliktet til ikke å svike meg. Det er 
vanskelig å lyve/svike innen en gruppe hvor alle kjenner mye til alle. Se side 140. 
260 Et eksempel er sitatet fra norsk tekniker, side 106: ”Jeg gjør ikke noe sosialt på kveldstid. Det er godt å slappe av 
etter jobb og ikke gå oppi kollegaene. Vi skiller mye mellom jobb og fritid. Det gjør de ikke her.” 
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formelle prosessene. Dette er nettopp en viktig faktor ved venezuelansk sosialt liv, som 

etablerer et behov for et spill om tillit som et nødvendig supplement til de formelle prosesser.  

En venezuelaner som jobber i administrasjonen uttalte: ”Han som har kontroll over loven, 

har alltid rett.” Dette er et godt uttrykk som forklarer systemet med vennetjenester, siden det 

indikerer at den som kontrollerer loven, kan bruke kontrollen til å vri situasjoner i sin fordel. 

Vedkommende som ”eier loven,” har, eller tar seg, ”rett” til å definere hvordan situasjoner skal 

oppfattes og således ”definere” situasjonen slik at den passer til forsvaret av hans ”sak” vis a vis 

det formelle systemet. Det er her snakk om at det er noen som har rett til å bestemme hvordan 

situasjonen ”objektivt” skal forstås av alle: Altså en form for symbolsk maktbruk.261  

En venezuelansk administrativt ansatt blir spurt om han opplever å måtte forandre 

planer ofte? Han svarer med et sukk: ”Der kapteinen styrer, har dekksgutten ikke noe han skulle ha 

sagt.” Han henviser til det strenge hierarkiet og at han ofte må adlyde sine sjefer på kort varsel: 

”Jeg må derfor alltid være fleksibel,” legger han til. Behovet for dynamikk og fleksibilitet er temaet i 

neste delkapittel. Et strengt hierarki må sees i sammenheng med systemet med vennetjenester, 

behovet for goodwill, kvalitativ organisering, ”ytre” symbolverdier som faktorer for å etablere 

respekt og koblingen dette har mot mekanismer som inntrykkskontroll.  

Empiri fra første feltarbeid sannsynliggjør at de uformelle prosessene i mange tilfeller 

styrer utfallet og bruken av de formelle prosessene i Venezuela. Det vil si at de uformelle 

prosessene utspiller seg gjennom de formelle prosessene. Det tydeligste tegnet på dette er 

respekten for hierarkiet og redselen for å motsi ”øvrigheten.”262  

Det er kanskje lettest å se hvordan hierarkiet virker inn ved å ta utgangspunkt i 

grensesnittet mellom de venezuelanske ansatte og deres europeiske kolleger: Europeernes 

opplevelser av å arbeide i Venezuela tatt i betraktning venezuelanernes store respekt for 

hierarkier. For noen var dette problematisk, og de syntes det var lite hensiktsmessig. Flere 

europeere var opptatt av at de mente hierarkiene direkte hindret kollegaenes selvutvikling: 
 

Norsk teknikker: Hierarkiet er meget frustrerende. Du må bare akseptere det slik som det er. 
Jeg har ikke akseptert det direkte. Må pisse folk oppetter ryggen (…) Hvis du skal gjøre noe må 

                                                 
261 Om symbolsk maktbruk. Se fotnote 123 i kapittel 3 side 62. 
262 Sitat fra en fransk ingeniør mente: ”Tøff rettferdighet [justis] mellom venezuelanere. PDVSA er et meget tøft 
selskap. Venezuelanerne har ikke rettigheter til å utrykke seg på en klar måte.” 
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supervisoren [skiftsjef] ut, så tilbake igjen, så skal jobben gjøres og så mangles det ditt og datt. I 
Norge kommer folk ut med sortert verktøykasse. 
 
Fransk ingeniør: Venezuelanere velger ofte den letteste avgjørelsen/veien. Den som minst 
plager sjefen. Selv om avgjørelsen ikke nødvendigvis er den beste  

 
En norsk ingeniør: Hvis sjefen sier noe, er det ”lov”. Det er det mest påtagelige. Kan ikke være 
kritisk til sjefen. Kritikk må pakkes inn.  

 
Norsk tekniker: De har problemer med dette [å gi tilbakemelding] her på grunn av hierarkiet. 
De blir hudflettet tilbake igjen. Det fins ikke kanaler for å motsi sjefene. 

 
Fransk ingeniør: Metoden her og i Europa er ulik. I PDVSA må man alltid spørre skiftleder og 
man får da ikke mulighet til å utvikle seg selv. Hvis de skal bygge noe gjør de det, men hvordan de 
skal bygge, må de spørre skiftleder om. På operativt plan gjør ikke noe uten å få instrukser fra 
skiftleder. Hvis skiftleder sier noe galt, gjør de det galt.  

 
 

Den store respekten for alder og hierarki førte spesielt til frustrasjon blant europeiske ansatte 

med lav rang, mye erfaring og som hadde opplæringsansvar. En norsk tekniker forteller: 
 

Norsk tekniker (NT): Første skiftet var jeg med en som hadde erfaring fra koksanlegget. Der 
var jeg bare en kort periode før jeg flyttet til en som ikke hadde erfaring fra koksanlegget. Jeg 
måtte ha opplæring på han som er skiftsjef samtidig som jeg måtte ha opplæring av de på panelet. 
Og nå er jeg inne for å gjøre samme jobben på dette skiftet. Da sier du først bare gjør slik og slik 
og deretter, i ettertid, forklarer du hvorfor.  
Intervjuer: Hvordan har det fungert i hierarkisystemet her?  
NT: Det har vært litt vanskelig. Du må være litt smart også. Fortelle det på en smart måte slik at 
de føler de er med på å ta bestemmelsen. Legge det fram slik at de tar den avgjørelsen du ønsker. 
Du kan ikke bare gå rett inn å si dette skal vi gjøre slik og slik. 
 
Intervjuer: Har du opplevd noe som du oppfattet som fornærmende?  
Fransk tekniker: Ja, ikke personlig, men jeg husker en eldre [venezuelansk] person som 
forklarte noe instrumentelt, og en fransk kollega som ikke var enig. Han [eldre] svarte: ”Men du 
vet jo ikke dette. Du har ikke erfaring. Jeg har tretti års erfaring.” Men det var franskmannen 
som hadde rett, fordi det fungerte jo ikke slik som han andre hadde forklart  
(…)  
Her har folk respekt for alder. Jeg er enig i at det er forskjell på tretti og fem års erfaring, men det 
kan være at han som har fem års erfaring har svaret og kjenner bedre denne typen 
problemstillinger, enn han med lengst erfaring. I mitt land er det tillatt å ha meninger. Vi har 
rett til å stille spørsmål, men slik er det ikke her.  
(…)  
I blant er det en spesiell form for konflikt mellom meg og min [venezuelanske] sjef; Jeg kan gi et 
korrekt svar, fordi det er mitt ansvar og han sier: ”nei, men jeg er din sjef” og jeg svarer: ”Jo, men 
jeg har rett ut fra de kontrollene jeg har gjort”. I blant greier vi å finne ett kompromiss, men 
svært ofte sier sjefen min: ”Du MÅ gjøre det slik”. OK. Jeg gjør det selv om jeg ikke er enig, men 
noterer i loggboken: ”Etter instruksjoner fra skiftsjef måtte jeg gjøre det slik.” 
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Det siste sitatet illustrerer en typisk konfliktsituasjon: Vennetjenestesystemet i form av respekt 

for alder, kombinert med forventninger om respekt for hierarkier og andre ytre statussymboler 

kommer i klar konflikt med europeernes respekt for kunnskap, samt betydningen av faglig 

integritet og yrkesstolthet for sin identitetsfølelse. Disse aspektene kan kobles opp mot en 

diskusjon om indre og ytre motivering for arbeid og protestantisk kalvinistisk arbeidsmoral.263  

Med tanke på at de utenlandske ofte hadde en opplæringsrolle, kan man ane konturene 

av en spesielt utfordrende samarbeidssituasjon. I enkelte tilfeller hadde europeisk personell 

opplæringsansvar av folk som i det formelle hierarkisystemet har en høyere rang enn dem selv. 

Dette var situasjonen i nest siste sitat. Ut fra europeerens uttalelser kan man ane at utfordringen 

ble løst på en fornuftig, og uformell, måte: ”Du må være litt smart også. (…) Legge det fram slik at 

de tar den avgjørelsen du ønsker. Du kan ikke bare gå rett inn og si dette skal vi gjøre slik og slik.” 

På utsiden, fasaden, kan det dermed se ut som om det var han med formelt høyest rang 

som hadde tatt avgjørelsene, men i realiteten var de tatt av den utenlandske teknikeren. Dette er 

et eksempel på hvordan det som kommer til syne frontstage ikke reflekterer backstage 

mekanismene i sving, for å bruke de Goffmanns (1992) begreper introdusert i kapittel 4.  

Her var det en europeer som selv hadde en rolle i usynlige backstage prosesser. Et viktig 

argument i studiet er at slike backstage mekanismer florerer i Venezuela. Mye av den 

frustrasjonen som europeerne beskrev i kapittel 4, basert på opplevelser av at det til stadighet 

var avgjørelser som de trodde var endelig tatt i formelle møter, men som etterpå var blitt 

forandret, kan henge sammen med slike uformelle mekanismer. De synes ikke frontstage siden 

de er kamuflert av rigide formelle hierarkier, samt et kaotisk og upraktisk byråkrati. 

Venezuela har et stort og tregt byråkrati som tilsynelatende virker på anti-weberske 

premisser, siden det favoriserer systemet basert på vennetjenester på samme måte som den 

rotete måten å stille seg i kø foran et apotek i Caracas, gjorde det mulig for ekspeditøren å 

forskjellsbehandle de som står i køen.264 Det er såpass ”kaos” i køen at det vil være vanskelig å 

”bevise” at noen har rett til å bli behandlet før den andre. Situasjonen er ”ikke så absolutt” og 

dette åpner opp for personer å favorisere dem som de selv føler mest lojalitet overfor. Akkurat 

                                                 
263 Dette ble nevnt i fotnote 201 på side 114, men er ellers utelatt av hensyn til begrensning av oppgavens omfang. 
264 Dette eksempelt ble beskrevet under delkapittel om ”kvalitativ organisering” på side 153. 
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på samme måten som selve den virksomme mekanismen i uformell organisering basert på 

alliansedanning; evne til å skape makteffekter med utgangspunkt i lojalitetsbånd. 

Alle de tre ”intervjutypene” slik de ble beskrevet i kapittel 2, kan forstås ut fra hierarki, 

forskjeller i status og ”Spillet om tillit”. De venezuelanske teknikerne og administrativt ansatte i 

lavere stillinger (sekretærene) var usikre på min posisjon og var derfor ofte diplomatiske i sine 

svar. Jeg representerte europeerne som i SINCOR hadde relativt mye makt. De som valgte 

”jobbintervju” eller ”forsvarsinnstiling,” var tydeligvis ikke sikre på mine intensjoner med 

intervjuet. Kanskje var jeg en ”spion” som skulle få fram informasjon, som igjen kunne påvirke 

lønn og forfremmelser? Dette aspektet ble trolig forsterket ved at det kontoret jeg fikk bruke var 

et kontor representanten fra personalavdelingen brukte når han skulle snakke med teknikerne. 

Som nevnt i kapittel 2, slappet de fleste av i løpet av intervjuet. Intervjuene med europeerne og 

venezuelanere med høy status (ingeniører og administrative på ledelsesnivå) hadde ikke dette 

aspektet. For dem var jeg nok ikke ansett som noen potensiell trussel mot deres posisjoner.  

Beskrivelsen av ”Spillet om tillit” i kapittelet er nettopp et forsøk på å forklare hva slike 

allianseskapende mekanismer kan bestå av i en spesiell kontekst, nemlig det venezuelanske 

samfunnet, og hvordan dette igjen kan påvirke etablering og vedlikehold av lojalitet, limet; 

bindingene, i et spesielt samarbeidsforhold; organisasjonskrystallen SINCOR Jose Upgrader.  

 

Kan ”Spillet om tillit” forklare spennet mellom ”tropikalisering” og ”vi gav opp”? 

Det har vært en skjev vektlegging i presentasjonen av empirisk materiell med tyngde på 

venezuelanernes beskrivelser av den opplevde samarbeidssituasjonen. Dette er gjort med vilje.  

Det har tydelig vært en maktforskyvning i organisasjonen. Europeerne har større 

eierandel265 enn venezuelanerne og har relativt sett større innflytelse på viktige avgjørelser. Det 

er likevel flest venezuelanere266 som jobber i SINCOR og aktiviteten foregår lokalisert i 

Venezuela. Dette studiet som utgjør en del av et større prosjekt knyttet til transnational flyt av 

substanser og konsepter. Det som har vært forflyttet i dette tilfellet er, i tillegg til teknologi og 

kunnskap om teknologi, også europeisk personell og prinsipper for hvordan slikt arbeid bør 

                                                 
265 TOTAL (38 prosent) og Statoil (15 prosent) har til sammen 53 prosent og PDVSA har 47 prosent eierandel. 
266 Ansatte på Jose Upgrader per desember 2002: 382 venezuelanere og bare 30 utlendinger. Se kapittel 2, side 31-2.  
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organiseres. I beskrivelsene av hvordan denne samarbeidssituasjonen har utviklet seg har noen, 

og da flest venezuelanere, beskrevet situasjonen som at det europeiske personellet har 

gjennomgått en ”tropikalisering.” Noen av europeerne som ble intervjuet, beskrev imidlertid 

situasjonen som ”at vi gav opp.” Både de ansatte og samarbeidsforholdet dem imellom har 

tydeligvis vært igjennom en tilpasningsprosess fra de startet samarbeidet til to år senere da 

intervjuene fant sted. De som ”gav opp” refererte til opprinnelige ideer om hvordan raffineriet 

skulle drives. Jeg fikk dessverre ingen detaljer om hva planene gikk ut på, utenom uttalelser om 

at det skulle være en egen ”SINCOR-kultur” som forente det beste i alle selskapene.   

Tidligere kommenterte jeg noen studier om store prosjekter som hadde fått et annet 

utfall enn planlagt: For eksempel et bistandsprosjekt i India (Nustad 2003), og Scott (1998) som 

kommer med en lang rekke eksempler basert på statlig initierte humanitære programmer. Det 

ble antatt at disse prosjektene hadde til felles uformelle prosesser som hadde infiltrert de 

formelle prosessene på en måte, som påvirket utfallet. Den aktive ”komponenten” ble antatt å 

være betydningen av lokal uartikulert kunnskap; ”metis”, samt lokale aktørers lojalitet og evne 

til å bygge (uformelle) allianser. På denne måten kunne de oppnå langt større makteffekter enn 

det de som tilsynelatende kontrollerte de sterkeste maktmidlene, greide.  

Denne avhandlingen er også en studie i hvordan uformell påvirkning kan infiltrere, og 

dermed i stor grad påvirke utfallet av, formelle prosesser i store prosjekter på samme måte som 

studiene til Nustad og Scott. Den mest fokuserte enkelttema som er analysert i dette studiet er 

tillit og hva som kan være med å etablere tillit i sosiale relasjoner, samt hvordan dette har hatt 

innvirkning på samarbeidssituasjonen i SINCOR. Tillit og aktørers lojalitet er nært forbundet.  

Mekanismene som i studiet er beskrevet som ”Spillet om tillit,” blir dermed et typisk 

eksempel på hvordan uformelle prosesser kan påvirke utfallet av store formelle prosjekter. Det er 

merkelig at kunnskap om slike prosesser blir sett på som lite relevant når prosjekter som 

SINCOR planlegges? Kan dette henge sammen med at uformelle mekanismer er et ømtålig tema 

i europeisk sammenheng? I de to neste kapitlene vil dette temaet bli diskutert og koblet opp mot 

en generell vegring innen samfunnsforskning på å studere uformelle prosesser i organisasjoner.  
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Kapittel 6: Pragmatisk aksept; fleksibilitet og kreativ spontanitet 
I dette kapittelet skal vi flytte tema for oppgaven, samspillet mellom formelle og uformelle 

prosesser i en organisasjon, til norsk/europeisk virkelighet. Spesielt vil et ambivalent forhold 

mellom ”effektivitet” og ”fleksibilitet” komme i fokus. Analysen fra Venezuela vil bli 

sammenlignet med nye treder innen vestlig organisasjonspraksis. Kanskje praksisen i Venezuela 

er mer lik den i Europa, innenfor spesielle kontekster, enn det vi er vant til, eller liker, å tro? 

 

Uformell organisering: ”Webers hypotese om byråkratiseringens avfortrolling” 

Hvordan forholder samspillet mellom formelle og uformelle prosesser seg i europeiske land 

som i studiet betegnes som sterke stater? Hittil har fokuset vært nødvendigheten av uformelle 

prosesser i Venezuela, som en konsekvens av at samfunnets institusjoner er svake. Har ikke 

uformelle prosesser noen relevans i sterke stater? Hvordan har organisasjonsforskningen 

behandlet slike fenomener? Sitatet som gjengis i tittelen er hentet fra Sørhaug (1996: 32) der han 

nettopp adresserer dette spørsmålet.  Sørhaug henviser til Weber (1971) og forklarer at formelle 

organisasjoners eksistens henter sin grunnleggende legitimitet nettopp i å være rasjonelle i den 

betydning at de forutsettes å bestå av ansamlinger av (rasjonelle) individer som gjør seg selv til 

midler for å oppnå organisatoriske mål: ”Det er det byråkratiske credo at forhold kan, skal og bør 

beherskes gjennom planer, beregninger og beslutninger” (Sørhaug 1996: 13). Han hevder at det 

problematiske med tidligere organisasjonsforskning basert på Weber, er et svært ensidig fokus 

på det rasjonelle på bekostning av det som ansees som det irrasjonelle; ”trollene” i en 

organisasjon. Det rasjonelle og irrasjonelle er blitt sett på som to ulike prosesser i ulike sfærer. 

Sørhaug mener at disse prosessene er mer koblet enn det tidligere forskning267 tar høyde for. 

                                                 
267 Sørhaug forklarer dette med at i en moderniseringsdiskurs har det vært vanlig å analysere ut fra en 
differensieringsprosess der systemet, som det teknisk-økonomiske systemet, kan forklares og beregnes, mens 
livsverden, som også personene er en del av, bare kan forståes. Lysgaards ”Arbeiderkollektivet” (1961) er et 
eksempel på et studie som konsekvent fører et slikt skille. Webers byråkratimodell baserer seg derfor på forvalteres 
autoritet forankret i kompetanse. Men, sier Sørhaug, det som viser seg i praksis er at ”navnet, enten det står for en 
person, en organisasjon eller en utvikling, er ofte mektigere enn saken” (Sørhaug 1996: 16). Det er spesielt 
nettverksformenes infiltrering av markedets og byråkratiets (tilsynelatende) formelle verdener som han mener gjør 
det vanskelig å skille ut økonomisk virksomhet som noe som er uavhengig av livsverden. (Dette ligner litt på denne 
avhandlingens kritikk av Giddens sin forutsetning om at økonomiske og det politiske systemet er så klart avskilt i 
kapitalistiske samfunn, se side 169.) Sørhaug mener ikke at Webers hypoteser må forkastes. De må isteden radikalt 
omtolkes. Modernisering har ikke avskaffet irrasjonelle og uformelle prosesser. Disse prosessene er bare fordrevet 
til nye rom og gitt nye elementer. Han mener det har vært uheldig for forskningen å ignorere dette. 
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”Spillet om tillit” er nettopp en slik studie som Sørhaug etterlyser:268 Hvordan uformelle 

og formelle prosesser virker sammen, samt om kulturelle forskjeller i hvordan de to prosessene 

samhandler kan ha påvirket samarbeidet på en tverrkulturell arbeidsplass.  

Hvorfor eksisterer det en frykt i vestlig organisasjonsteori om å forske på slike 

fenomener? På ett av de første møtene269 med norsk personell i Statoil ble jeg rådet til å holde 

meg unna slike temaer fordi de er for ”ømtålige.” Hvorfor skulle uformell påvirkning på 

formelle prosesser være et ømtålig tema i Norge og/eller for nordmenn? Vil det ikke være naivt 

å anta at uformelle kanaler ikke påvirker beslutningsprosesser, selv i en sterk stat som Norge?  

 

Uformelle prosesser også i Norge; prehåndtering 

Oppgavens mål har vært å problematisere uformelle prosessers betydning i venezuelansk 

samfunnsliv, og hvordan dette har innfiltrert et tverrkulturelt samarbeid mellom venezuelansk 

og europeisk personell. Det kan da være interessant å skjele litt til forskning som er gjort 

omkring uformelle prosessers innvirkning i et av de europeiske landene, for eksempel Norge.  

La oss, som i det kontekstuelle kapittel 3, begynne på toppen av det politiske 

landskapet. Pål Nygård (2002) har i en hovedfagsavhandling sett på maktforholdene mellom 

formelle og uformelle prosesser i Stortinget, og hvordan såkalt uformell ”korridorpolitikk” 

påvirker de formelle beslutningene. Han konkluderte med at de uformelle og de formelle 

prosesser opptrer i et gjensidig avhengighetsforhold. Uformelt kunne man påvirke hvem som 

fikk sitte i bestemte komiteer som forbereder saker, og med det også premissene for sakene som 

skulle legges frem. Likevel var det alltid det formelle som satte rammene for de uformelle prosessene.  

Sørhaug (1996: 38) kommenterer at det nettopp kan være viktigere å påvirke premissene 

for en beslutning enn selve beslutningen. Dette er en måte som man via uformelle kanaler kan 

få innflytelse på en formell organisasjon. En slik fremgangsmåte kan forklares med det Per 

                                                 
268 Dette ble behandlet i første kapitel side 13: ”Både sosiologien og statsvitenskapen ser ut til å ha utviklet en dyp 
epistemologisk frykt for det personlige. Ved å definere det personlige og det fantastiske negativt mister man 
muligheten til å danne fruktbare teorier om disse prosessenes egenlogikk” (Sørhaug 1996: 127). 
269 Det var i januar 2001 da jeg var på ”førfeltarbeid” og fortsatt ikke hadde fastlagt fokus for studiet. Jeg besøkte 
Statoils kontor i Venezuela for å invitere dem til å gi innspill på hva som kunne være en aktuell problemstilling.  
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Einar Weiseth (1999) kaller ”prehåndtering.” I en doktorgradsavhandling om ”situert270 

koordinering” ser Weiseth på ulike handlingsstrategier, både formelle og uformelle, blant 

Statoils aktørers forretningsutvikling i Venezuela.271 Fokuset var graden av standardisering og 

formalisering innenfor organisasjonen. Weiseth identifiserte fem handlingsstrategier og ett av 

disse kalte han prehåndtering. Han beskriver dette som at aktører håndterer en sak uformelt, før 

den håndteres formelt. Prehåndteringen foregår ved at en person kjenner til hvordan en annen 

person tenker og handler, og tar høyde for dette i måten han legger frem saken. Ett eksempel fra 

en av Weiseths informanter (1999: 194). Norsk ingeniør (NI), intervjuet av Weiseth: 
 

Norsk ingeniør: Da vil jeg i de, holdt på å si private samtalene, komme frem med mine 
synspunkter, og han har sine, og så blir det en diskusjon på det over telefonen. Vi løser veldig 
mye slikt og påvirkningen går denne veien. Det er en veldig hensiktsmessig måte. 
Weiseth: Blir det mer en som en kvalitetsjekk når det kommer et mer ferdig arbeidsresultat som 
[han] ønsker å kommentere på? 
NI: Da får han de offisielle kommentarene. Men veldig ofte så resulterer det i at vi har relativt få 
kommentarer, fordi veldig mye av dette har vi snakket om på forhånd.  

 

Selv om Weiseth ikke sier dette direkte selv, er hans studie om ”situert koordinering” et 

eksempel på et studie som tar hensyn til samspillet mellom formelle og uformelle mekanismer. 

Det blir klarere om ”situert” byttes ut med ”kontekstuell,” hvor konteksten er summen av 

uformelle relasjoner og deres gjensidige avhengighet. Utdrag fra Weiseths konklusjon: 
 

Samsvar mellom situasjoner innebærer en intersubjektiv forståelse av en felles situasjon. Med 
samsvar mellom aktørenes private situasjoner erfarer de ontiologisk sikkerhet, - de har følelsen av 
en integrert sosial kontekst, - verden er slik den ser ut til å være. Et trekk ved distribuerte 
prosjekter er at sosiale relasjoner ikke er rutiniserte og gjort forutsigbare. Tilliten er ikke til 
stede. Derfor er graden av koordinasjon lavere enn i mer tradisjonell virksomhet. Mangelen på 
tillit gir engstelse og motiverer til å opprettholde eller etablere en følelse av en integrert sosial 
kontekst. (Weiseth 1999: 270, min uthevning). 

                                                 
270 Utgangspunktet for Weiseth sin analyse er at koordinasjon er en måte å håndtere avhengighetsrelasjoner. Han 
avslutter med å foreslå en ny modell for koordinasjon som er strukturert av aktørens private situasjon: ”situert 
koordinering.” Med ”situering” mener han at en person definerer sin situasjon.  
271 Weiseth intervjuet personer i en tidlig fase av SINCOR prosjektet (1996) Selv om det er grunn til å tro at noen av 
informantene i Weiseths studie kan være sammenfallende med mine informanter, har Weiseth fokusert sin studie på 
koordinering av aktiviteter på et strukturelt høyere plan i organisasjonen, samt i stor grad på koordinering mellom 
aktører fysisk plassert i Norge og Venezuela. Weiseth gjorde også sine intervjuer mens SINCOR fortsatt var i 
planleggingsfasen. Intervjuene som danner grunnlag for analyse i dette studiet er utført to år ut i driftsfasen og 
flesteparten av informantene hadde i den perioden arbeidet sammen for å løse praktiske utfordringer knyttet til 
daglig drift av et raffineri lokalisert i Venezuela. Dermed får ansikt til ansikt konfrontasjoner over tid, samt det 
daglige samspillet mellom aktører og dagligdagse erfaringene med lokale forhold, en relativt sett større betydning i 
mitt studie. Dette aspektet er en viktig grunn til at empiri utenfor SINCOR kontekst får såpass stor plass.  
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”Distribuerte prosjekter” betyr prosjekter som har spredd aktiviteten, og som derfor har 

kommunikasjon som passerer grenser av ulik art, både internt i og mellom selskapene (Weiseth 

1999: 5). Det er altså snakk om grensesnitt. Samsvar mellom aktørers private situasjoner kan 

omformes til det som i dette studiet kalles intersubjektiv rasjonalitet. Et viktig trekk ved de 

prosjektene som Weiseth studerte, er at de sosiale relasjonene som er involvert, ennå ikke var 

blitt rutiniserte, og dermed forutsigbare; ”Tilliten er ikke til stede.” Mangel på overlapp i 

intersubjektiv rasjonalitet, samt manglende følelse av integrert sosial kontekst førte til 

ontologisk usikkerhet, noe som gjorde koordineringen lavere enn i tradisjonell virksomhet.  

Dette er første og eneste gang Weiseth nevner ordene ”tillit” og ”ontologisk sikkerhet”. 

Ordene dukker imidlertid opp i hans konkluderende kapittel og danner dermed en direkte 

forbindelse mellom Weiseths og mitt studie. Weiseth konkluderer at tillit og ontologisk 

sikkerhet er kritiske faktorer i det han omtaler som situert koordinering av distribuerte 

prosjekter, mens forskjeller i forventninger til tillit i sosiale relasjoner og dets kobling til 

ontologisk sikkerhet, er selve utgangspunktet for mitt studie. Weiseth har studert koordinering 

på topplan i organisasjonen og skiller lite mellom norske/europeiske og venezuelanske aktører. 

Med begrunnelse i det empirisk materialet som er presentert i mitt studie, kan det forventes 

asymmetri mellom aktørene fra Europa og Venezuela i forhold til den betydning som de legger 

i prehåndtering. Mitt studie sannsynliggjør dermed at en av årsakene til en slik asymmetri kan 

være forskjeller i de statlige institusjonenes evne til å garantere for tillit i sosiale relasjoner.  

 

Det formelle setter premissene for de uformelle prosessene – i Norge 

Prehåndtering av premissene for beslutninger er dermed en benyttet uformell prosess i Norge. 

En uttalelse fra en tidligere studiekamerat272 fra sivilingeniørstudiet, og som nå jobber i et stort 

norsk selskap, eksemplifiserer dette: ”Jeg kommer på møtet og skjønner ikke hva som skjer. Alt skjer 

så fort. Det virker som om beslutningene allerede er tatt. Hvorfor ber de meg da om å være der?” Han 

var relativt ny og følte at diskusjoner ble ført over hans hode. Kan det være at han, som fersk 

ansatt, fortsatt har liten autoritet og at de uformelle prosessene derfor ikke involverer ham? 

                                                 
272 Han har ikke noen forbindelse med SINCOR eller Statoil, men er eksempel på norsk ingeniør i norsk setting. 
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Ingeniørsitatet gjengitt i forrige delkapittel fra Weiseths studie kan tyde på at slik 

uformell aktivitet i Norge er knyttet opp mot praktisk problemløsing: ”Det er en veldig 

hensiktsmessig måte.” Det er dermed ikke lik det som fokuseres i dette studiet.273 Sitatet som 

gjengis under tyder også på at uformelle prosesser i Norge henger sammen med et pragmatisk 

element; å løse oppgaver på en hensiktsmessig måte. Informantutsagnet som siteres under er 

hentet fra Anne Lau Revils (2002) hovedfagsoppgave, der hun ser på bruk av uformelle 

prosesser i organisasjonen NRK Marienlyst. En norsk ansatt fra NRK sier (Revil 2002: 115): 
 

Du kan alltid hoppe bukk over femten beskjente og gå rundt et hjørne, og der sitter mannen du 
skal ha tak i. Så snakker du pent med han, så får du det til … På tross av at det finnes fantastiske 
systemer for alt i dette huset, så kan du gjøre det på den måten, og så ordner det seg.  

 

Niels Nagelhus Schia (2004) har i sin hovedfagsavhandling sett på samspillet mellom formelle 

og uformelle prosesser koblet til Norges rolle i sikkerhetsrådet til Forente Nasjoner (FN). Schia 

ser på betydningen av bruk av uformelle prosesser. Sikkerhetsrådets fremste oppgave er å 

ivareta internasjonal fred og sikkerhet ved at de hjelper til med å finne løsning på konflikter 

som bringes inn for sikkerhetsrådet. At de effektivt kan gripe inn, er rådets eksistensgrunnlag 

og tidsbesparelser er en årsak til at uformelle prosesser ofte blir benyttet når avgjørelser skal tas. 

I tillegg skal sikkerhetsrådet koordinere alle medlemslandenes ulike, og gjerne motstridende, 

interesser og samtidig være relevant i en internasjonal kontekst i kontinuerlig forandring. Schia 

konkluderte at det ikke er mulig å forstå Norges rolle i sikkerhetsrådet uten å studere både det 

formelle og uformelle. Spesielt for små land som Norge, som bare får være medlem i to års 

perioder, var de uformelle prosessene, og da nært knyttet til delegatenes tilpasningsdyktighet, 

som ble avgjørende for hvilken innflytelse Norge kunne få. Han konkluderer at diplomatene i 

stor grad måtte benytte seg av uformelle prosesser for i det hele tatt klare å fullføre sitt arbeid.274

                                                 
273 Uformell aktivitet involvert i å etablere og vedlikeholde tillit i sosiale relasjoner der slik tillit ikke kan tas for gitt. 
274 Det viste seg imidlertid svært vanskelig for Schia å få skriftlige uttalelser fra de norske diplomatene. Han hadde 
sendt e-post med enkle spørsmål som ikke var blitt besvart. Svaret informantene senere ga var at de var redde for at 
det skulle eksistere ”bevis” på deres mer subjektive meninger i forhold til den jobben de gjorde. Når han senere traff 
delegatene (uformelt) ansikt til ansikt fikk han mye muntlig informasjon av dette slaget. Schia mente dette hang 
sammen med at diplomater ”ikke har lov til å ha personlige meninger” og bare skal uttale seg etter instruks fra 
utenriksdepartementet. Diplomatenes vegring for å uttale seg om egne subjektive (og da uformelle) meninger blir en 
god illustrasjon på poenget til Sørhaug gjengitt tidligere i kapittelet: ”Både sosiologien og statsvitenskapen ser ut til 
å ha utviklet en dyp epistemologisk frykt for det personlige” (Sørhaug 1996:127). Forskning og fokus legges på det 
formelle; instruksene, mens de prosessene som virkelig er de som påvirker organisasjonens praktiske arbeid, det 
uformelle, forblir skjult og underkommunisert og blir dermed frarøvet muligheten for sosiologisk analyse. 
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Forskning viser altså at uformell organisering har betydning også i Norge. Hvorfor er 

det da fortsatt et ”ømtålig tema?” Kan det henge sammen med at ”formelle elementer ofte setter 

premissene for de uformelle prosessene”? (Nygård 2002: 133) Disse formelle elementene henger 

dessuten sammen med håndhevingen av, og troverdigheten til, ulike abstrakte ekspertsystemer 

som rettsystemet og dets utøvende sanksjonerende legitime voldsapparat; politi og militæret?  

 En viktig skille mellom de uformelle mekanismene i Norge og Venezuela er at man i 

Norge har en relativt godt forankret overbevisning om at lovbrudd vil bli sanksjonert. Men selv 

om den utleirede tilliten til de abstrakte ekspertsystemene står fast, vil et regelverk og byråkrati 

være en modell som bare delvis vil passe med de praktiske situasjoner som oppstår. Det vil 

dukke opp situasjoner som ikke dekkes av modellen; unntakene (Sørhaug 1996: 18; 25). Det vil 

da kunne oppstå tvilstilfeller og steder hvor man, innenfor lovverket, kan utøve uformelle 

mekanismer. Slike tvilstilfeller vil være arenaene for de uformelle, og da ofte skjulte, 

maktkampene som kan bli de som avgjør utfallet av de formelle prosessene. Eksempler på dette 

er mekanismene for prehåndtering på Stortinget (Nygård 2002) og i Statoil (Weiseth 1999). Men 

hva som blir definert som ”innenfor lovverket,” er i seg selv ofte en vurderingssak, og enhver 

mekanisme som innebærer uformelle prosesser vil derfor innebære å ”balansere på en knivegg” 

mellom det som faller innenfor og utenfor lovverket. Kan dette være en forklaring på hvorfor 

uformell organisering ble oppfattet som et litt ”ømtålig” tema å diskutere i norsk offentlighet? 

 Å tolke lovverket er i seg selv en profesjon utført av eksperter innenfor dette spesielle 

ekspertsystemet; nemlig advokater. Mye energi og penger blir brukt på å argumentere for 

spesielle tolkninger av paragrafene for å vippe utfallet av tvilstilfeller i bestemte retninger. Til 

tross for at dette kan virke urettferdig siden ikke alle har ressurser til å kjøpe tilstrekkelig med 

eksperthjelp, er dette fortsatt aktiviteter som er klassifisert som legitimt innenfor rammene av 

lovverket. Jeg vil derfor argumentere mot Giddens som hardnakket påstår at det eksisterer et 

skarpt skille mellom politikk og økonomi i alle kapitalistiske samfunn: ”For det andre er 

økonomien klart atskilt eller ”isolert” fra andre sosiale arenaer, i særdeleshet fra de politiske 

institusjonene” (1997: 47). Dette er et tegn på at Giddens modell er en forenkling av virkeligheten 

som ikke tar hensyn til uformelle prosesser. Mer om dette i avslutningskapittelet.  
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Selv i formelle prosesser innenfor eksisterende lovverk vil ikke denne uttalelsen holde. 

Det er politikere som lager lover; ekspertsystemet, men det er advokatene; de utdannede 

ekspertene, som tolker hvordan lovene skal fungere i praktiske situasjoner. Advokater kan 

kjøpes; i hopetall. Også i Norge. Det er bare ens lommebok som setter grenser.275 Ikke nok med 

at pengesterke aktører kan kjøpe ekspertkunnskap for å tolke det eksisterende lovverket i sin 

favør; de kontrollerer også media. Medienes innflytelse på venezuelansk virkelighetsoppfattelse 

(symbolsk maktbruk) ble kommentert i kapittel 3 hvor det ble sannsynliggjort at medias 

dekning sterkt påvirker aktørenes oppfattelse av venezuelansk virkelighet. I demokratiske land 

vil det være slike påvirkelige aktører, ”folket,” som velger politikere. Til sist er det disse valgte 

politikerne som redigerer/lager lovene som (dyre) eksperter senere får boltret seg med.276  

Som en oppsummering er det mulig å si at formelle og uformelle mekanismer opererer 

side om side i begge landene. Satt på spissen er det i Norge det formelle som setter premissene 

for uformelle prosesser, mens det er de uformelle prosessene som setter premissene for det 

formelle i Venezuela. Det uformelles innvirkning blir dermed mer skjult, og tabubelagt, i Norge.  

I Norge kan heller ikke det uformelle (like lett) bryte regelverket, noe som empiri i dette 

studiet viser at ofte skjer i Venezuela. I Norge er det uformelle noe som hjelper til ved siden av og 

i tråd med det formelle. I Venezuela er bruk av uformelle mekanismer en nødvendighet for å 

komme seg frem og sikre sitt og sines liv; ”i dette landet rører alt seg med palanca.”277  

I analysen av det empiriske materialet278 er ett hovedargument at økonomi og politikk i 

Venezuela er godt sauset sammen i et system av vennetjenester. En slik kontekst er grunnen til 

at uformell aktivitet får større, relativt sett i forhold til europeerne, innvirkning for en persons 

følelse av ontologisk sikkerhet og dermed blir et viktigere innslag i personenes hverdag. 

Noen konsekvenser som ”Spillet om tillit” får for sosialt liv i Venezuela er allerede 

nevnt: Behov for goodwill, kvalitativ organisering og en sosial, høflig og munter omgangstone 

venezuelanere imellom. Vi skal nå se på flere slike konsekvenser av ”Spillet om tillit”. 

                                                 
275 Et annet lignende eksempel er hvordan store kapitalistiske foretak med omstetning i milliardklassen greier å ende 
opp som ”nullskatteytere.” Ved å ansette eksperter på skatteregleverket kan de greie, fortsatt innenfor lovens 
rammer, å tilpasse sin aktivitet slik at de kan trekke så mye fra på skatten at de til slutt ikke trenger å betale noe. 
276 Den sittende presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, gikk nettopp til valg i desember 1998 med ett av sine 
hovedvalgløfter at han skulle igangsette en forandring og revidering av landets grunnlov. 
277 En tidligere referert (side 64) uttalelse fra en av studentene fra første feltarbeid. 
278 Godt støttet av Cornil (1997) sin historiske presentasjon. 
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”Det er ikke så strikt på tiden her” 

La oss vende tilbake til den opprinnelige problemstillingen slik den var stilt i 

prosjektbeskrivelsen: ”Hvorfor er ikke punktlighet og gjennomføring av planer like viktig for 

latinamerikanere som for europeere?” I første kapittel argumenterte jeg for at problemstillingen var 

etnosentrisk fundert og derfor lite egnet til å forklare virkelighetsforståelsen til de 

venezuelanske informantene. Dette førte til en dreining i fokus mot et tema som opptok 

venezuelanerne mer enn punktlighet; nemelig trygghet, kriminalitet og usikkerhet. Hvordan 

utviklet de strategier for å håndtere vanskelige livelihood-situasjoner? Det var en slik forandring 

i fokus som ledet analysen mot å diskutere samspillet mellom formelle og uformelle prosesser. 

Ved flere anledninger i avhandlingen er det referert til de venezuelanernes behov for 

mer fleksibilitet i arbeidssituasjonen enn det de opplevde at de fikk på SINCOR. Det er mange 

måter å tenke fleksibilitet. En type (u)fleksibilitet er direkte knyttet til punktlighet og nært koblet 

opp mot weberske ideer om det rasjonelle byråkrati som ”beherskes gjennom planer, beregninger og 

beslutninger.” Skal man beherske prosjekter gjennom formaliserte planer og beregninger kreves 

forutsigbarhet og presisjon. Man må ha oversikt over involverte parametrer, som igjen krever 

orden. Hvordan ble slike forhold oppfattet på Jose Upgrader? Noen uttalelser fra europeere:  
 

Norsk ingeniør: I Norge stenger man gjerne møtet fem minutter etter at møtet har begynt. Det 
skjer ikke her. Her kan man komme opp til tjue minutter etterpå. Men når det gjelder møter i løpet 
av dagen er det relativt, fem til 10 minutter.  
 
Norsk ingeniør: Det er ikke så strikt på tiden her. Det aksepteres at folk kommer litt etter 
møtetiden, og da blir ti andre sittende å høre på at det samme blir gjentatt. Det aksepteres.  
 
Intervjuer: Hvor lenge har du ventet på venezuelanere før du ikke venter lengre? 
Norsk ingeniør: Du kan vente opp til fem timer. Hvis nordmenn ikke har kommet etter den 
første halvtimen, så antar jeg at han sannsynligvis ikke kommer. Jeg har invitert venezuelanere på 
middag, og fem timer etterpå så kommer de. Jaaaa ... og så går de aldri da, det er et annet problem.  

 

Som disse sitatene er eksempler på, opplevde europeerne at punktlighet, i form av det å møte 

opp presis eller levere arbeid til avtalt tid, ikke ble vektlagt like høyt blant deres venezuelanske 

kollegaer som det de selv er vant med. Litt senere i kapittelet vil dette aspektet ved samarbeidet 
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bli analysert med utgangspunkt i Edward Halls (1983). I hvilken grad uorden og det å prate i 

munnen på hverandre aksepteres, vil være et annet aspekt som kan kobles til diskusjonen: 
 

Intervjuer: Kan du beskrive en typisk møtesituasjon?  
Fransk tekniker: Her kan man samles i møter i timevis. I mitt land starter møtene klokka åtte og 
alle må bidra med sin informasjon. Etter en time, en og en halv time, tar de en avgjørelse. Her ser 
det ut som om de trenger mer tid før de tar en avgjørelse fordi absolutt alle må si noe. I Europa er 
det mer struktur, organisasjon (…) Her kan du diskutere i fire timer uten svar, uten løsning.  
 
Intervjuer: Kan du beskrive en typisk møtesituasjon? 
Norsk ingeniør (NI): Det som lett skjer er at mange har masse på hjertet. Mindre strukturert 
når det gjelder å snakke en om gangen. Det er strammere møtekultur i Europa. Man behandler 
ikke et tema i tre timer på et møte. Det ser jo ut som en del takler dette bra, men faren er at 
informasjon går tapt på grunn av at man ikke får noen konsensus. Det henger ofte løse tråder 
igjen etter at et møte er ferdig. Mange snakker samtidig. 
Intervjuer: Hva skjer med de løse trådene etterpå? 
NI: Nei de blir tatt opp neste gang. Og så ser man at man har glemt noe og så begynner man på 
nytt. Smuldrer lett bort. 
Intervjuer: Er det ordstyrer eller flyter ordet fritt?  
NI: Det avhenger av ordstyrer. Hvis han er bestemt da går det greit. For eksempel skiftsjefen. 
Veldig hierarkisk. Mer enn det vi har i nord. 
Intervjuer: Noen har fortalt meg at samtalene ofte fortsetter etter at møtet er ferdig. Har 
du opplevd dette? 
NI: Ja og etter hvert som du er blitt vant til det gjør vi ofte det samme fordi du ikke har klart å 
gjøre deg ferdig med det du skulle diskutere i løpet av møtet. Det er ikke bare venezuelanerne.  
Intervjuer: Da blir det et møte etter møtet og med en annen struktur?  
NI: Ja, uformelt. Man snakker gjerne om ting man ikke har fått diskutert på møtet. 
Intervjuer: Har du opplevd at avgjørelser er blitt tatt etter møtet?  
NI: Ikke så mye. Det som av og til skjer er at man har hatt en konsensus i et møte eller vi har 
vedtatt noe, så plutselig kommer det en annen bestemmelse i fra oven, helt motsatt av det man 
egentlig hadde bestemt. Det hender imellom at beslutninger blir satt til siden. Det kan virke som 
om noen beslutninger er tatt litt vilkårlig. 

 

Ut fra sitatene er det spesielt to faktorer som er av betydning: For det første aksepteres 

forsinkelser, og for det andre oppfattes møtene av europeerne som uoversiktlige, unødvendig 

lange, samt at det ikke skjæres gjennom for å få fattet beslutninger. Diskusjoner kan fortsette 

uformelt etter at det formelle møtet er over. Noe som kan resultere i at avgjørelser blir forandret 

eller satt til siden. For europeerne virket det som om avgjørelsene var tatt vilkårlig. Slike 

situasjoner er nok grunnen til at europeerne til tider valgte å ”slå i bordet” og kreve orden. 
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Intervjuer: Kan du beskrive en typisk møtesituasjon?  
Venezuelansk ingeniør: Først og fremst er det veldig uorganisert, ikke sant? Det er kanskje 
ikke en klar plan. Mange ganger kommer europeeren og sier ”Hei! Pang, pang, pang, det skal 
være slik og slik, ikke her, den andre … det er ikke noe orden her!!!!”  

 

Hvordan slike reaksjoner ble oppfattet av venezuelanerne er omtalt i kapittel 4. De ble 

sammenlignet med hvilken rå virkelighet venezuelanerne må forholde seg til i konteksten 

utenfor raffineriet. I kapittel 5 ble reaksjonene forstått i forhold til mekanismene i det som i 

studiet kalles ”Spillet om tillit”. Analysen av sitatene kan kobles til venezuelanernes behov for 

spøk i form av kynisk pessimisme, samt at det kan være et ledd i en ”tåkeleggingsstrategi” som 

muliggjør spill med uformelt makthierarki backstage; altså i ”skyggen” av formelle strukturer.   

 

”Man legger merke til striktheten til folk fra Europa.” 

Istedenfor å gjenta en slik analyse kan vi gå videre ved å se på hva som kan være årsaken til at de 

venezuelanske ansatte etterlyser mer fleksibilitet. Hvordan kan dette behovet kobles mot lokale 

organisasjonspraksis - og må fleksibilitet av nødvendighet indikere ineffektivitet? Det siste 

spørsmålet vil bli belyst senere i kapittelet. Før vi kommer så langt skal vi se litt nøyere på 

fenomenene ”punktlighet” og ”fleksibilitet”. Vi kan ta utgangspunkt i uttalelser fra en 

venezuelansk tekniker som reflekterer over erfaringer med sine europeiske kollegaer: 
 

Venezuelansk tekniker: Vil ikke si at personer fra Sør Amerika ikke kan gjøre saker bra, men vi 
gir alltid litt plass til fleksibiliteten. For å tilpasse oss til nåværende situasjon. Man legger merke 
til striktheten til folk fra Europa. Det er ikke sjanse for å tilpasse seg. Vanskelig å akseptere dette.  

 

Ved implementering av planer kan klamring til orden og punktlighet være et tveegget sverd. 

Hvordan kan man forholde seg til forandring i omstendigheter og uforutsette hendelser? Som 

kapittel 2 og 3 har indikert, er forandring i (formelle) omstendigheter og uforutsette hendelser, 

noe som skjer hyppig i Venezuela. Venezuelanere som var 30 år eller eldre i 2004, har blant 

annet opplevd tre statskupp (to i 1992 og 2002) etter at de fikk stemmerett (18 år). En svak stat 

som ikke kan garantere for folks rettssikkerhet, og som dermed åpner opp for korrupsjon og 

vennetjenester, bidrar også til en slik situasjon. Dette gjør at venezuelanerne har mye erfaring 

med å håndtere ”lite absolutte situasjoner” og ”å tilpasse [seg] til nåværende situasjon.” 
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Et gjennomgangstema i avhandlingens argumentasjon har vært at hvis det formelle 

rammeverket ikke kan garantere for en persons ontologisk sikkerhet og forutsigbarhet i livet, 

blir hans relasjoner relativt sett viktigere for å garantere for en slik sikkerhet. Når alt rundt er 

ustabilt og ”lite absolutt,” er det nettverket av relasjoner som skaper stabilitet. ”Spillet om tillit” 

er et nødvendig resultat av en slik situasjon siden de formelle strukturene ikke kan garantere for 

tillit i sosiale relasjoner, men mekanismene knyttet til ”Spillet om tillit” har også konsekvenser. 

 

”Det er vanskelig å opprettholde en relasjon” 

Kan man forvente at folk er strengt punktlige i en virkelighet der sosial interaksjon får en så 

sentral posisjon som empirien og analysen i dette studiet har argumentert for?279  Det er ofte 

vanskelig å planlegge sosiale møter; når og hvor det dukker opp en situasjon hvor det forligger 

en forventning om at du skal være sosial. En norsk ingeniør forklarte med oppgitthet at han 

hadde opplevd at selv om venezuelanere hadde kommet for sent til morgenmøtet, tok de seg 

likevel tid til å hilse og småprate på alle som de møtte på sin vei. De andre måtte pent sitte og 

vente. Som det tidligere er blitt argumentert for i studiet, er sosial handling nært knyttet til 

prosesser for å etablere tillit og at det å overse en person kan oppfattes som en stor fornærmelse.  

Årsaken til et ulikt forhold til punktlighet besvares derfor kort og godt med henvisning 

til det som allerede er skrevet om ”Spillet om tillit.” Det å komme for sent oppfattes verken som 

en stor fornærmelse, eller som en ”stor sak,” for venezuelanerne. Aggressiv uhøflig oppførsel, 

gjerne kombinert med direkte kritikk gitt i offentlighet, ble derimot tatt svært ille opp. Jeg vil 

argumentere for at man vil føle sterke forpliktelser overfor det som er med på å garantere din 

sikkerhet, samt at dette igjen påvirker kroppsliggjorte, og da ofte ubevisste, mekanismer knyttet 

til individenes erfaringsbaserte livsverdener og dertil naturlige livelihood-strategier.  

Ut fra argumentasjonen til Giddens vil en europeers følelse av ontologisk sikkerhet i stor 

grad være ivaretatt av samfunnets abstrakte ekspertsystemer. Systemer generelt, og punktlighet, 

orden og struktur som er en viktig del av slike rammeverk, vil være av betydning. Det å komme 

                                                 
279 Eksempel fra en venezuelansk tekniker, side 147: ”Vi sier morsomme saker i radioen, for eksempel å forandre 
trykket, men sjefen som er norsk, likte det ikke. I feltet er alle i hver sitt område og når vi ikke får tid til å snakke 
sammen i lunsjen heller. Det er vanskelig å opprettholde en relasjon mellom all de som jobber på den måten.”  
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for sent ansees som en fornærmelse, og skaper en følelse av ubehag hos den som kommer for 

sent, fordi dette roter til strukturene og forkludrer den andres planer. Et argument i dette studiet 

er at en venezuelaner vil oppleve et tilsvarende ubehag hvis han blir forhindret i å utføre eller 

imøtekomme forventninger om å være sosial og på annen måte bekrefte fortsatt lojalitet.  

 

Monochron og polychron tidsoppfatting 

En slik argumentasjon er i tråd med argumentasjonen til Edward Hall i boken ”Dance of life. 

The Hidden Dimension of Time”(1983). Hans utgangspunkt er at komplekse samfunn 

organiserer tid i minst to ulike måter som er logisk og empirisk forskjellige. Han tar 

utgangspunkt i et hovedskille mellom ”monochron” tid; at hendelser blir planlagt som separate 

deler: ”En ting om gangen,” og noe som han mener er fremtredende blant annet i Nord Europa, 

og ”polychron” tid der planlegging og oppfølging av hendelser følger det kan kaller en 

”middelhavsmodell” hvor det er vanlig å være involvert i mange hendelser på samme tid.  

I forlengelsen av dette hevder Hall at nordeuropeere (og nordamerikanere) har 

internalisert en eksternalisert, kvantitativ, klokketid til den grad at de får dårlig samvittighet om 

de forstår at de ikke greier å komme tidsnok til en avtale. Den dårlige samvittigheten henger 

sammen med at ”reglene” for å manøvrere seg i samfunnet, samt samfunnets organisering,280 er 

innstilt på at folk overholder tidsavtaler. Samfunnet er strukturert, forutsigbart og tilrettelagt for 

planlegging. Det at en person kommer for sent til en avtale, blir sett på som en stor fornærmelse, 

fordi vedkommende har latt den andre vente og forstyrret ”nettverket” av andre planer og 

tidsavtaler vedkommende hadde for den dagen. Hall mener nordeuropeere intensiverer få 

hendelser og gjøremål i en kjede. Først gjøres en ting ferdig, deretter neste og neste, etcetera.  

For latinamerikanere, derimot, mener Hall at det er selve det kvalitative ved relasjonene 

(og tid), samt involvering i andre mennesker, som er det essensielle. Mens nordeuropeiske 

samfunn er strukturert rundt (et abstrakt) nettverk av planer som hviler på en grunnleggende 

kvantitativ og eksternalisert klokketid som organiserende prinsipp, er latinske samfunn mer 

rettet inn mot og fungerer ved hjelp av sosiale nettverk og systemer av kontakter og allianser.  

                                                 
280 Da i motsetning til det som tidligere i dette studiet ble kalt ”kvalitativ organisering”. Se side 153. 
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Ut fra en slik argumentasjon vil en kunne si at når en latiner tenker på en dag, tenker han 

ikke med hovedfokus på at dagen består av 12 timer mellom soloppgang og solnedgang. Han 

fokuserer mer på de hendelsene og gjøremålene akkurat denne ene dagen. Hall mener at 

latinamerikanere har internalisert ansvarsfølelse for slike kvalitative relasjoner og tid på samme 

måte som nordeuropeere har internalisert kvantitativ og eksternal klokketid. En latinamerikaner 

vil dermed ikke føle dårlig samvittighet for å komme sent til en avtale. Han vil isteden føle et 

sterkt ubehag dersom han blir forhindret fra å fullføre en ”kvalitativt god” nåtidig handling eller 

tilfredsstille forventninger fra viktige personer i sitt nettverk. Å komme for sent har dermed ikke 

den samme betydningen i et latinsk samfunn og blir ikke tatt like ille opp. Det viktigste er at 

personen til slutt kommer eller har en god unnskyldning for ikke å ha dukket opp. Det er 

viktigere å fullføre en sosial situasjon på en god måte, enn å komme til rett tid til neste avtale.  

Hall mener latinamerikanere ikke vil se på ventetiden som bortkastet tid. En slik måte å 

forholde seg til tid på er altså det Hall kaller for polychron tid. Relasjonens kvalitative karakter, 

dens kvalitative plassering og betydning i forhold til andre relasjoner, er ut fra hall viktigere enn 

det kvantitative systemet i tid og rom som relasjonen befinner seg innenfor for Venezuelanere. 

Tid er noe som omslutter relasjonene og fungerer som ”referanser.” Det er imidlertid relasjonene 

og ”kvalitativ tid” som styrer handlingen, og ikke kvantitativ tid. For en nordeuropeer vil også 

de kvalitative sidene ved en sosial situasjon ha betydning, men han vil legge mer vekt på selve 

systemet i eksternalisert og kvantitativ tid som situasjonen og relasjonen befinner deg innenfor.  

Dette er i tråd med argumentasjonen i dette studiet. Hall ser på konsekvenser som ulik 

tidsoppfattelse kan ha og presenterer en fornuftig forklaring på hvorfor punktlighet ikke er så 

viktig for latinamerikanerne, som det er for europeerne. I dette studiet forsøkes det å gi en 

forklaring på hvorfor sosiale relasjoner blir så viktige for latinamerikanere, mens strukturer blir 

så viktige for (nord)europeerne.281 Dette ble forsøkt belyst ut fra blant annet Giddens teorier og 

analysert med empiri fra Venezuela. Forklaringen som studiet legger opp til er at utleiring av 

tillit til abstrakte ekspertsystemer, og da spesielt folks erfaringer med adgangsportene til slike 

systemer, får konsekvenser for hva som garanterer for følelse av ontologisk sikkerhet, samt 

                                                 
281 Dette samsvarer også med det Berlin (1996) skriver at flere venezuelanske ansatte i multinasjonale bedrifter 
velger å slutte fordi de kommer i en konfliktposisjon mellom det å kultivere kontakter som er viktig for overlevelse i 
tradisjonell venezuelansk business miljø og tilfredsstille selskapets rigide (weberske) regler for gjennomsiktighet. 
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hvordan styrken på stater kan påvirke forventninger til tillit i sosiale relasjoner. Vi vil komme 

tilbake til skillet i tidsoppfattelse i forbindelse med diskusjonen rundt begrepet effektivitet.  

 

”Den andre sjefen er mer …, han er ikke norsk, han er litt mer fleksibel.” 

Nå skal det fokuseres på andre sider av det å være fleksibel, noe som innebærer det å være 

dynamisk, smidig, tilpasningsdyktig, og litt ”tøyelig” med (abstrakte og formelle) regler. Dette 

oppstår ofte som en konsekvens av uforutsette hendelser. Nå kommer to sitater fra intervjuene 

som er eksempler på hva slike uforutsette hendelser kan være: 
 

Intervjuer: Kan du fortelle om noe positivt fra de to årene du har jobbet i Venezuela? 
Norsk ingeniør: Nummer en så er det mer sosialt. De forteller deg ting om morgenen. Nummer 
to: Så er det ikke veldig forutsigbart. Du har for eksempel akkurat stabilisert anlegget, og så 
kommer du om morgenen og så har noe stoppa. Så må du finne ut hva som har skjedd. Finne folk 
for å få det i gang igjen. Mye slikt litt teknisk. Eller at noen ikke har dukket opp som du var sikker 
på at skulle komme. Du må ringe rundt. Mye rare historier. Ting du aldri ville trodd skulle skje i 
Norge. Jeg har et eks: ”kjøkkenovnen har tatt fyr.” Det er positivt at alt er veldig uforutsigbart.  

 
Venezuelansk tekniker: En gang hadde jeg et problem. Min søster var gravid og skulle føde. 
Søsteren og moren min bor langt fra hverandre og mor måtte reise to timer. Da hun kom dit 
trengte hun penger for å løse et eller annet, men jeg var her på jobb. Jeg hadde min mobiltelefon. 
Du vet det er forbudt å ringe inne på raffineriet?282 Vel, jeg gjemte meg litt bort for å ringe henne, 
hastesak, og akkurat da jeg ringte kom denne personligheten [nordmannen] og han sa ”nei!” Jeg 
sa: ”Men dette er hastesak!” Han begynte å skrike til meg og jeg skrek til ham. En ordutveksling. 
Etter diskusjonen gikk han for å fortelle dette til alle, han var forutinntatt! Hvis han hadde 
snakket ordentlig til meg og spurt om hvorfor jeg ringte, hadde jeg forklart hva det gjaldt. En 
forklaring som tynger! De ringte ikke meg på kontoret. Han gikk direkte og pratet søppel til sjefen. 
Den andre sjefen er mer …, han er ikke norsk, han er litt mer fleksibel i slike situasjoner. 

 

Det den venezuelanske teknikeren savnet hos sine europeiske kollegaer var en evne til å jenke 

seg til aktuell situasjon og folks behov. Han mente den europeiske kollegaens oppførsel var 

tullete siden han hadde ”en forklaring som tynger!”. Europeeren hadde ikke vært interessert i 

noen forklaring. En regel var brutt, og det måtte sanksjoneres. Europeeren hadde kanskje 

allerede hørt mange kreative forklaringer tidligere lignende ”kjøkkenovnen har tatt fyr,” og hadde 

nå ”fått nok”. Sett ut fra diskusjon i kapittel 2 og 3 om et ”lite absolutt samfunn,” der man ikke 

har så stor respekt for loven, kan den venezuelanske teknikerens reaksjon virke mer forståelig? 

                                                 
282 Begrunnelsen for dette var sikkerhetshensyn: De er redd gnister fra mobiltelefonen skal kunne tenne på 
eventuelle ansamlinger av gass og således forårsake en eksplosjon.  
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Sitatet viser at han følte seg forpliktet til å hjelpe sin mor og gravide søster. Et slikt menneskelig 

hensyn gikk foran rigid regelrytting i en verden som oppfattes som lite absolutt. 

La oss få en versjon fra en som sitter på den andre siden av hierarkiet. En av de 

venezuelanske sjefene, direktøren283 på raffineriet, uttalte at det ikke var riktig å si at fleksibilitet 

er ensbetydende med å komme for sent og rote bort tid i prat. ”Jeg har hatt en veileder som hadde 

studert i Frankrike, og han var totalt ufleksibel i alt”, forklarte han. Han hadde opplevd dette som 

problematisk. Han mente venezuelanere gjerne jobbet ekstra og understreket at de alltid var klar 

til å omrokkere sine planer for å tilpasse en aktuell situasjon. Han kom med denne historien: 
 

Venezuelansk administrativ leder (raffineriets direktør): Jeg føler meg ukomfortabel hvis 
jeg ikke greier å gjøre det jeg har planlagt, men jeg kan gjøre om på rekkefølgen. For eksempel i dag 
har jeg dette møtet med deg og det var ikke planlagt. Så i kveld må jeg bli litt lengre på jobb. Men 
det bryr jeg meg ikke om. Jeg kunne ikke ha hatt møtet med deg i morgen.  Jeg vil føle meg mer 
tilfreds nå når jeg blir sittende alene etter klokken fem, for da har jeg kunnet prate med de som 
ville prate med meg. Da vil jeg føle meg rolig i kveld. En annen sak vedrørende det å overholde 
tider. En kulturell forskjell er at venezuelanere har mer fleksibilitet. Vi har ikke problemer med å 
jobbe til klokken syv eller åtte om kvelden. Europeeren jobber bare arbeidstiden sin.  
Intervjuer: Kanskje dette henger sammen med at europeerne skiller mer mellom arbeid 
og fritid og venezuelanerne har mer av livet sitt på jobben og blant kollegaene?  
VA: Nei, for oss er det ingen grense. Vi tenker ikke at de betaler dette i lønn og det er verdt så og 
så mange timers arbeid. Vi jobber det vi trenger å arbeide. Amerikanerne kommer på jobb klokken 
åtte og går igjen klokken fem, men jeg har alltid villet hjelpe folk med deres personlige 
spørsmål. Det er bedre slik fordi kanskje personen trenger en dag fri, osv. 
 

Den venezuelanske direktøren har overordnet ansvar på raffineriet, men han er en av de som 

åpner opp for fleksibilitet og økt forståelse for å håndtere uforutsette personlige hendelser. Kan 

slik fleksibilitet og gjensidig forståelse være del av ”Spillet om tillit”? En forlengelse av logikken 

bak systemet med vennetjenester? Om en sjef er åpen for å være ”litt mer fleksibel i slike 

situasjoner,” vil den ansatte føle sterkere lojalitet til lederen som person. Den ansatte vil føle 

takknemmelighet284 og være villig til å yte ekstra ved en annen anledning.285 Tidligere ble 

                                                 
283 Han har samtykket i at identiteten hans avsløres. 
284 Ut fra Mauss (1995) sitt begrepsbruk vil han føle resiprositet; Den ansatte har mottatt en ”gave” i form av økt 
forståelse for en problematisk situasjon og han føler forpliktelse til å gjengjelde dette ved en annen anledning. 
285 En venezuelansk ingeniør kom med et tilsvarende eksempel: Han tegnet en graf som lignet normalkurvefordeling 
innen statistikk på tavlen. På y-aksen skrev han ”intensitet/arbeid” og på x-aksen skrev han ”tid”. Han mente det var 
perioder hvor alle måtte jobbe intenst, men også tider hvor man kunne – og burde - slappe mer av. På de områdene 
der grafen var lavt ned på intensitets-/arbeidsaksen skrev han ”parilla” (grillfest). På de områdene som var høyt opp 
på den samme aksen skrev han ”oppstart”. Det han mente var at det ikke alltid er et like stort behov for å jobbe 
intenst. Det sliter ut de ansatte. Det som imidlertid er viktig er at man stiller opp når det virkelig gjelder. 
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”Spillet om tillit” koblet til en uttalelse fra en europeisk tekniker: ”De [venezuelanerne] er flinke 

når du får dem med deg. Engasjerte.” Hva det er som motiverer venezuelanerne og får dem 

engasjerte, har vært et viktig tema, spesielt kapittel 4. Kanskje en gjensidig forståelse for 

menneskelige situasjoner (livsverden) kan være noe som motiverer til samarbeid? En 

gulrotstrategi for å styrke bindingene, limet; lojaliteten, i de formelt planlagte relasjonene i en 

organisasjonskrystall? 

 

Tilpasningsdyktige og ”multiskilled” 

Manglende evne til å tilpasse seg og være dynamisk, har ikke bare med sta firkantet 

”regelrytting” og punktlighet å gjøre. Også rent romlig savnet de venezuelanske ansatte mer 

dynamikk og bevegelse. Tidligere er opplevelsen av dynamikk i korridorene på Jose Upgrader 

beskrevet.  De rørte seg rett og slett mer enn europeerne: 
 

Venezuelansk tekniker: Nordmenn er mer på ett sted. Venezuelanere rører seg hele tiden. Jeg 
så du ventet for å prate med sjefen. En venezuelaner ville ha funnet en måte å avbryte det som 
foregikk. Venezuelanere søker måter å komme ut av situasjonen på.  

 

Den siste teknikeren refererer til at jeg, tålmodig og høflig, ventet utenfor skiftlederens rom til 

han hadde pratet ferdig med alle teknikerne, før jeg spurte om når han kunne svare på noen 

korte spørsmål. Jeg trodde at jeg ved å gjøre dette hadde fulgt ”spillereglene;” Jeg hadde 

ærbødig ventet til han signaliserte at jeg kunne komme inn.286 Teknikeren mente imidlertid at en 

venezuelaner fint ville akseptere avbrytelser dersom de gjøres på riktig måte og i tråd med normer for 

høflig oppførsel og respekt for hierarki. Å stå slik å vente var unødvendig, mente han.  

Dette var noe jeg senere observerte da jeg gikk rundt i administrasjonsbygningen for å 

gjøre avtaler om intervju. Ikke nok med at venezuelanerne beveget seg rent fysisk mye rundt, de 

avbrøt hverandre også med raske spørsmål av typen: ”Har du sett Hector?” og ”Hei kamerat, 

hvordan går det?” Gjerne mens den andre personen var opptatt i en samtale med en eller flere 

andre. Og de så ut til å takle dette greit. Denne egenskapen kan også kobles mot det Hall kaller 

polychron tid; evnen til å forholde seg til flere aktiviteter som foregår parallelt.  

                                                 
286 Jeg hadde også før jeg fikk aksess lovet at jeg ikke skulle gå i veien for de ansatte mens jeg var på raffineriet.  

 178



    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

En venezuelansk ingeniør sa dette: ”Vi venezuelanere forsøker å være litt mer ’multiskill.’ 

Europeerne er litt mer bundne. Vi mister ikke tråden om noen avbryter oss.” Denne kommentaren kom 

han med etter at det midt i intervjuet hadde kommet en fyr brasende inn på kontoret, sett mot 

meg og sagt unnskyld, men uten å vente på reaksjon fra meg stilte han et spørsmål for så å 

forsvinne like raskt som han hadde kommet. Jeg ble imidlertid satt ut og fomlet litt i papirene 

for å fortsette intervjuet. Det var da vi begynte å prate om det å være ”multiskilled.” 

Med begrepet multiskilled mente han akkurat det som står i sitatet: At de har større evne 

til å holde flere tanker i hodet samtidig og blir ikke så lett satt ut av avbrytelser.287 En slik 

egenskap ligger nært opp til det Hall kaller plychron tid, og som det ser ut som om er en 

egenskap de venezuelanske informantene dominerer på en imponerende måte.  

 

”Alle fanger det opp … ufattelig!” 

Til nå har fokuset vært på fleksibilitet som en konsekvens av ”Spillet om tillit”: Forventningen til 

å være sosial, bekrefte lojalitet ved å stille opp på kort varsel, avstressing ved å bryte opp 

rutinene, samt at hierarki krever fleksible ”undersåtter.” Det har også blitt spekulert i at 

fleksibilitet kan ha en mer direkte sammenheng med ”Spillet om tillit” ved at dynamikk og ”rot” 

resulterer i nødvendig ”tåkelegging” som igjen åpner opp for hinting og favorisering i henhold 

til uformelle backstage maktkonstellasjoner. En norsk tekniker forteller i den åpne delen om sitt 

møte med venezuelanere i den første perioden da europeerne hadde ansvaret for opplæring:  
 

Norsk tekniker (NT): Noe du ikke kommer borti i Norge, er at en hel gruppe skal stå og mase i 
munnen på hverandre slik. I Norge er det stille når en snakker. Her kan de snakke i munnen på 
hverandre tre stykker, og alle får med seg det de andre sier. Alle fanger det opp … ufattelig!  
Intervjuer: Har du en ide om hvorfor de prater i munnen på hverandre?  

                                                 
287 En hjemlig analogi kan være en servitør på en restaurant. Å være multiskilled er en av de viktigste egenskapene 
han må ha. En servitør har sjelden bare ett bord. Han kan ha opp til 20 bord eller flere. Alle bestillinger blir husket og 
servitøren prioriterer kontinuerlig ut fra hensyn til prosess og effektivitet i hvilke rekkefølge oppgavene bør løses for 
alles beste. Han vet at noen operasjoner tar lengre tid enn andre og igangsetter disse mens han utfører de andre. Noen 
operasjoner vil kunden ha mer tålmodighet for å kunne vente på enn andre, osv. Og midt i en slik strøm av 
prioriteringer og prosesser kommer en gjest som oppfører seg som om han skulle vært den eneste gjesten i 
restauranten og røsker servitøren ut fra sitt arbeid; ”Hei, du!” Ja da har servitøren en utfordring; En sak er å greie å 
opprettholde en hyggelig tone og ha såpass selvbeherskelse at han ikke bruser ut i raseri til den egoistiske og 
selvsentrerte gjesten. En kanskje større utfordring er å gjøre dette og samtidig ikke miste tråden med alle de andre 
prosessene som servitøren allerede hadde igangsatt for gjestene på de 19 andre bordene som han også betjener. 
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NT: Nei, jeg har ofte lurt på hvordan de klarer det. Samtidig som at jeg preker skal jeg høre hva 
han sier og han og han - samtidig. Har lurt på hvordan de klarer det. Det er godt gjort, egentlig. 

 

Det at alle prater i munnen på hverandre, og at samtaler blir utført med et mye høyere 

støyvolum enn det europeerne var vant til, ble kommentert av mange europeere. Varierende 

språkkunnskaper gjorde ikke denne situasjonen enklere. Den norske teknikeren mener at det er 

mest beundringsverdige er at venezuelanerne greier å få med seg det alle andre sier samtidig 

som de selv var en aktiv del av samtalen: ”Det er godt gjort egentlig.”  

 Det virker altså som om venezuelanerne har denne egenskapen. De fanger opp det meste 

som sies, og europeerne blir sittende slitne tilbake, mens de føler ubehag med at de kanskje ikke 

får med seg alt det som foregår. Kan det hende at det som blant noen europeere ble oppfattet 

som om at beslutningen ble tatt tilfeldig, eller ikke ble tatt i det hele tatt, kan henge sammen 

med at de ikke forsto det uformelle ”spillet” som var involvert i de kaotiske møtene? At alt 

sammen egentlig lå åpent for dem, men at de ikke selv så dette? Som køen utenfor et apotek 

eller venezuelanere ved en kafédisk illustrerer, beskrevet i forrige delkapittel, kan uorden og 

”tåkelegging” være en nødvendig faktor for at systemet av vennetjenester skal kunne fungere. 

Slik ”tåkelegging” åpner opp for å spille med de uformelle kanalene. Spøkefull urolig atmosfære 

gir rom for å hinte, gi ytringer, og fortsatt ”ha ryggen fri”. Man ”spøker bort” uheldige utspill.288

 

”Hvis det du sier ikke er i tråd med det de selv har i hodet sitt, hører de ikke etter”  

En annen måte å snakke om mangel på fleksibilitet, er venezuelanernes beskyldninger om at 

europeerne var så bestemte og stae med sine meninger. En sak er å være bestemt på 

overholdelse av regler, orden og punktlighet. Flere venezuelanere mente i tillegg at de 

utenlandske kollegaene ikke var spesielt åpne for andres forslag. Det vil si en form for fanatisk 

klamring til egen oppfattelse av situasjonene, noe som stenger for å vurdere andres forslag.289  

                                                 
288 Fra kapittel 5 side 108: Venezuelansk tekniker: Her i Venezuela kan utgangen være vanskelig. Derfor, når vi 
støter på et problem kan det ta lengre tid å løse problemet fordi man må ta hensyn til mange faktorer. Intervjuer: 
Mer komplekst? Involverer kanskje flere menneskelige faktorer? VT: Ja. Der [USA] er de mer praktiske 
289 Innen teatersport (Johnstone 1995) er dette et av de viktigste momentene som en skuespiller trener: Å ikke 
blokkere for andres forslag. En skuespiller skal innen denne teatersjangeren samarbeide med andre og improvisere 
historier samtidig som historien spilles ut på senen. Hvis en skuespiller kommer med et moment til historien må de 
andre skuespillerne akseptere dette og spille videre med å innlemme det nye momentet. Hvis ikke dør historien.  
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Flere av venezuelanerne tok seg nær av at europeerne ikke alltid hørte etter det de sa:  
 

Venezuelansk ingeniør: Franskmenn hører bare det de vil høre. Hvis det du sier ikke er i tråd 
med det de selv har i hodet sitt, hører de ikke etter. Vi har også mye kunnskap innen petroleumsfag 
[han virket irritert da han sa dette] Europeerne har vært svært overlegne. De har oppført seg 
som om de vet best og venezuelanerne ikke har erfaring (…) Jeg har ikke forandret mye av måten 
jeg jobber på, men jeg må snakke litt mer for å være sikker på at sjefen min [franskmann] forstår 
hva jeg sier og ikke lukker øret sitt. Jeg har erfaring, jeg kjenner landet mitt og jeg vet hva jeg gjør! 

 
Intervjuer: Husker du noen situasjoner som har overrasket deg?  
Venezuelansk ingeniør (VI): Mange av nordmennene, der hvor jeg har vært, har vært veldig 
sikre på sine kunnskaper og var ikke villige til å akseptere andre måter å gjøre ting på. De ville 
gjøre det på sin måte og punktum! Uten å spørre noen.  
(…)  
Det var ingen diskusjon, men personen var veldig sta og holdt på sitt standpunkt  
Intervjuer: Dette er ikke en veldig venezuelansk måte å oppføre seg på?  
VI: Nei, det er det ikke.  

 
Venezuelansk tekniker: (…) men han [nordmann] var veldig ”firkantet” [rigido]. Vi måtte 
gjøre alt som han sa, basta! Denne personen kunne mye om prosessen, det kan man ikke ta fra 
han, en person som var kjent for å jobbe mye, men ekstremt firkantet og streng i arbeidet sitt. 
Innimellom greide han ikke å løsrive seg fra ideene sine og hørte ikke etter. 

 

”Hvis det du sier ikke er i tråd med det de selv har i hodet sitt, hører de ikke etter,” uttaler den 

venezuelanske ingeniøren,290 og får følge av flere venezuelanere i sin kritikk av at europeere kan 

oppfattes som svært lite fleksible og åpne for nye forslag. Den andre venezuelanske ingeniøren 

var enig i at dette ikke var en svært venezuelansk måte å oppføre seg på. Den kanskje mest 

treffende beskrivelsen på denne typen ufleksibilitet; klamring til alt eksisterende skjemaer og 

planer, kom fram da en venezuelansk ingeniør forsøkte å forklare hans oppfattning av 

forskjellen mellom fransk og norsk måte å arbeide. Han tegnet først figur 2 og 3 på en tavle: 

                                                 
290 ”Hvis det du sier ikke er i tråd med det de selv har i hodet sitt, hører de ikke etter”. Ligner ikke denne uttalelsen 
mistenkelig på en beskrivelse av den sosiopolitiske situasjonen i Venezuela slik den ble forklart i kapittel 3? To 
grupperinger klamrer seg febrilsk til sin gruppes versjon av virkeligheten og, på grunn av persepsjonsprosesser med 
utgangspunkt i livsverdner, ikke er i stand til å forstå hva den andre gruppen av politiske aktører prøver å formidle. 
Forskjellen i livsverdner er for stor. Hvis de forslagene som blir presentert skiller seg for radikalt fra ”det de selv har 
i hodet sitt”; livsverden, ”hører de ikke etter”; deres persepsjoner av det de får fortalt gir ikke mening for dem. 
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Figurene 2 til 4 viser hvordan en venezuelansk ingeniør skisserte de ulikes arbeidsprosesser 

 

 

 

 

 

Figur 2: Fransk  Figur 3: Norsk   Figur 4: Venezuelansk 

 

Han sa at hvis vi antok at begge planla likt frem til den første streken, så ville en franskmann 

etterpå forandre rutinene hele tiden for å tilpasse dem til det som skjer (figur 2). Etter hvert som 

man fikk erfaringer og kjente prosessen bedre, ville man forandre mindre og mindre helt til 

rutinene stabiliserte seg. En nordmann derimot vil ikke avvike fra den opprinnelige planen en 

tomme og være svært trofast mot planen uansett hva som skjer (figur 3). Etter dette satte han seg 

ned igjen. Jeg spurte ham om han ikke kunne tegne grafen for en typisk venezuelansk prosess. 

Han gikk opp, tegnet likt fram til streken, og stoppet (figur 4). ”Vel .. etterpå skjer det som skjer,” 

svarte han. Han lot ruten stå åpen og satte seg ned. Vi fortsatte intervjuet.  

 

Logikken bak kreativ spontanitet: ”Vel .. etterpå skjer det som skjer” 

Vi nærmer oss selve kjernen i delkapittelet om ”kreativ spontanitet.” Fleksibilitet og dynamikk i 

venezuelansk sosialt liv har blitt beskrevet som en konsekvens av spillet om tillit; forventningene 

om å være sosial. Videre ble ”tåkelegging” foreslått som en nødvendig forutsetning for at 

mekanismene involvert i spillet om tillit skal fungere. Men kan fleksibilitet i seg selv være en 

livelihood-strategi for å møte utfordringene, utrygghet, som ble beskrevet i kapittel 2 og 3?   

Det kan virke som om de venezuelanske informantene hadde en relativt lav terskel for å 

forandre planer til fordel for nye muligheter og den aktuelle situasjonen slik at den med tiden 

utviklet seg. Med kapittel 2 og 3 i bakhodet kan man lett forestille seg at lav tiltro til at med lite 

forutsigbare parametere gjør det sikrest å handle ut fra det en har foran seg her og nå. Fremtiden 

er for uforutsigbar. Som en venezuelansk ingeniør uttrykte seg: ”Vel, dette må bli assosiert med den 

situasjonen som for øyeblikket er i landet. De fleste lever i øyeblikket.”  
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Logikken bak livelihood-strategien ”kreativ spontanitet” er følgende: Siden du har 

gjentatte erfaringer med situasjoner der forandringer i ditt liv har kommet som en konsekvens av 

faktorer/krefter utenfor din rekkevidde, og som du derfor ikke rår over, tror du ikke det er noe vits å 

planlegge for mye. I den grad en planlegger settes fokus på sosiale relasjoner og nettverk. En 

person er da hele tiden åpen for å forandre en opprinnelig plan til fordel for spontant å utnytte 

muligheter som dukker opp.291 Fokuset er dynamisk forberedt på å utnytte muligheter som 

dukker opp i nåtid. De vil ikke klamre seg hardnakket til en allerede definert plan.292

  

”Du kjører der du kan og du må passe på at prosessen fører deg fremover” 

Vi var i kapittel 3 inne på beskrivelser av bilkjøring i Venezuela. Det er vanskelig å finne en mer 

treffende beskrivelse av strategien ”kreativ spontanitet” enn den som er gjengitt i overskriften 

på dette delkapittelet, en uttalelse fra en av de venezuelanske informantene vedrørende 

bilkjøring, se side 73. Den venezuelanske ingeniøren sitert på forrige side stoppet grafen i figur 4 

på forrige side, for venezuelansk prosessuell tenkemåte, ved streken. Resten sto åpent. Det betyr 

trolig ikke at han mente det ikke skulle skje noe etterpå, men kanskje mer at det ikke var mulig å 

forutsi hva som kom til å skje og da hvordan du måtte reagere som en respons på dette?  

På grunn av mange aspekter ved situasjonen ser han ikke nytten av å tviholde på planer, 

men satser heller på å ”ta det med ro,” fordi, ”det som skjer, det skjer?” Du må ”se deg for og følge 

med hele tiden,” men samtidig å være ”litt pågående” for ”har du en luke vil det alltid komme noen.” 

Det å bevege seg ”defensivt er det viktigste.” ”Du må alltid tenke før du gjør noe,” men samtidig må 

du ”passe på at prosessen fører deg fremover.” Samfunnet er nemlig ”veldig fleksibelt” og du må 

derfor ha ”oppmerksomheten på høyspenn hele tiden,” fordi folk ” er raskt kreative og improviserer.” 

På grunn av dette er det mange som ”forsøker å finne andre veier for å komme fortere fram,” og ”det 

er smidigheten som gjør” dette mulig; ”Når du slipper folk fram, vil folk også slippe deg fram.” 

 Med utgangspunkt i presentert emperi kan vi konkludere at venezuelanere er eksperter 

i håndtering av fleksibilitet og uforutsette situasjoner: Det å kunne se og utnytte nye muligheter 

                                                 
291 På dette punktet har venezuelanere en styrke ved at de har en enorm evne til å fange opp (multiskilled), og 
dermed greie å utnytte, muligheter som oppstår på grunn av uforutsette situasjoner. 
292 En anekdote til dette. Nordmenn blir usikre om vi avviker fra planene, mens venezuelanerne, som argumentert i 
dette studiet, blir usikre om planene ikke avvikes for å gi plass til fleksibilitet. 
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som plutselig oppstår. Tilpasningsstrategien som i oppgaven blir kalt kreativ spontanitet. Det er 

et lite absolutt samfunn som gjør en slik kreativ fleksibilitet mulig siden man i en slik situasjon 

ikke føler altfor sterk forpliktelse til å følge de abstrakte planene og strukturene. 

 Må en slik mangel på vilje til å følge formelle planer og beregninger imidlertid være 

ensbetydende med ineffektivitet? Er det så sikkert at det, ut fra europeisk målstokk, i et ”lite 

absolutt samfunn” ikke er noe fast som kan planlegges og manipuleres?  

Et aspekt ved Giddens teorier som har blitt kritisert,293 er hans konsekvente skille 

mellom ”moderne” og ”førmoderne” samfunn. Han mener skillet går ved tilstedeværelsen av 

tillit utleiret til abstrakte ekspertsystemer. Ut fra empiri presentert i dette studiet tolker jeg dette 

som om han implisitt mener at ”moderne” samfunn er sterke (absolutte), mens de svakere 

statene (ikke så absolutte) fortsatt er ”førmoderne,” siden svakere institusjoner vil føre til større 

grad av organisering via nettverk av allianser og sosiale relasjoner; et vennetjenestesystem der 

uformell aktivitet som etablerer og vedlikeholder tillit, personlig lojalitet, blir viktig. 

Vil organisering gjennom uformelt nettverk imidlertid alltid være noe som undergraver 

effektivitet og som derfor blir ”umoderne” og uønsket ”ømtålig tema” i en effektivt formelt 

organisert, moderne og progressiv industrialisert verden? I resten av kapittelet skal vi diskutere 

effektivitetsbegrepet i lys av dette spørsmålet. Kanskje har vestlig organisasjonspraksis mye å 

lære av venezuelanernes erfaringer med uformell håndtering av et ikke‐absolutt samfunn? 

 

Utvikler vestlig moderne organisasjonsteori seg vekk fra et mekanisk-rasjonelt syn? 

”Tid er penger”294 er en grunnleggende logikk bak enhver effektiviseringsplan som baserer seg 

på ”Scientific Managment” (Johansen 2001). Fords samlebåndsprinsipp og Kennings 

                                                 
293 Se blant annet Kolshus (2005), Argyrou (2003) og Kelly (2002). 
294 Johansen (2001) diskuterer eksternalisering av klokketid fra det han kaller ”handlingens tid.” De som handler 
innen for handlingens tid vil ikke se på tid som noe løsrevet fra selve handlingen tiden er forbundet med. Man holder 
på til man er ferdig og man begynner først når alt er klart. Ved innføring av tekniske hjelpemidler som muliggjorde å 
telle tidsintervaller kvantitativt begynte en prosess som løsrev opplevelsen av tid til noe som man kunne forholde 
seg til utenfor selve handling. Handling utspant seg innenfor et abstrakt stykke tidsintervall. Johansen mener 
etableringen av dette skillet er en av de viktigste årsakene til at man i Vesten har fått skapt ideen: ”tid er penger”. En 
slik innstiling til tid som noe eksernalisert og kvantifiserbart er selve kjernen i mekanisk-rasjonell tenkemåte og en 
tradisjonell måte å tenke på begrepet effektivitet: handling per tidsenhet. Johansen hevder til og med at et slikt syn 
på tid er en underliggende premiss også i Karl Marx (1983) sine analyser om kapitalismens utvikling.  
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resultatorienterte ledelse med fokus på individuelt resultatansvar er klassiske eksempler.295 En 

slik oppfatning av effektivitet er knyttet til stor grad av formalisering av regler og kontroll av at 

personer overholder reglene via et legitimt herredømme. I første kapittel (side 10) ble dette 

synet omtalt som et mekanisk-rasjonelt verdensbilde representert ved teorier til Hobbes, Weber 

og Durkheim. Motivasjonen for å inngi tillit til hverandre i en samarbeidssituasjon vil ut fra et 

slikt syn i stor grad måtte baseres på å være makromotivert. Alt som ikke kobles til formaliserte 

regler og instrukser, det uformelle, vil bli ansett som uønsket. Det uformelle blir farlig og 

”skittent” i Mary Douglas (1984) forstand fordi det ikke kan beregnes og manipuleres gjennom 

de formaliserte strukturene. Om målet er effektivitet i form av ideen tid er penger, mest mulig 

aktivitet per tid, må uformell praksis i størst mulig grad bekjempes. Dette kan ha ligget bak en 

systematisk underkommunisering av uformell aktivitets innvirkning i formelle organisasjoner. 

Studiet har handlet om et møte mellom vestlig og ikke-vestlig organisasjonspraksis. Det 

vi imidlertid vil se, er at et tilsvarende møte, eller utvikling, også skjer internt innen moderne 

vestlige organisasjoner. Om vestlig organisasjonsteori tidligere tok utgangspunkt i 

makromotivasjon og mekanisk-rasjonell tenkemåte, de foretrukne arbeidsmetoder og syn på 

effektivitet, ser man nå en dreining mot organisering via aktivering av nettverk. Slik organisering 

vil i større grad være knyttet til gjensidig personlig lojalitet basert på mikromotivasjon siden 

sosiale nettverk er vanskeligere å kontrollere enn formelle regelverk. Det uformelle som 

tidligere var blitt forsøkt fortrengt i effektivitetens navn, får i en slik kontekst større betydning 

for at samarbeidet mellom personer, i det hele tatt, skal fungere.  

Sørhaug (1996) har tatt dette temaet opp til diskusjon. På mange måter kan man si at det 

er synet på hva som er effektivitet, som er i forandring. Effektivitet er ikke lenger ensidig sett på 

som en del av et mekanisk-rasjonelt prosjekt der tid som penger og/eller handling per 

tidsenhet, er de viktigste effektivitetskriteriene. Effektivitet, i form av evnen til stadig å være 

fleksibel og å være tilpasningsdyktig til skiftende omstendigheter, blir vel så viktig. Det 

mekanisk-rasjonelle syn på effektivitet som ligger til grunn for weberske rasjonelle byråkratiske 

organisasjonsmodeller, bygger på standardisering og formalisering for å skape forutsigbarhet. 

                                                 
295 Man får delegert ansvar uten at ledelsen trenger å vite detaljer om hvordan oppgaven blir løst. Hvor dyktig man 
arbeider blir imidlertid målt ut fra kriterier knyttet til de konkrete resultatene; Eksternalisering av arbeidsprosessen. 
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Høy grad av standardisering gjør prosesser mer forutsigbare og slik kan man få mer effekt ut av 

investert mengde materiale og arbeidskraft per tidsenhet. Likevel, vil ikke streng formalisering 

og standardisering by på problemer når det skal kombineres med en prosess som også skal være 

tilpasningsdyktig til skiftende krav og omstendigheter? Altså fleksibelt effektive prosesser.  

Den moderne produksjonsteknikken ”Just In Time” er en relativt ny produksjonslogikk 

der målet er å senke lagerkostnadene ved å styre produksjonen og logistikken slik at produktet 

er ferdig akkurat idet kunden trenger produktet. Men en slik fleksibilitet vil innebære alltid å ha 

ledig kapasitet. Dette vil også være en form for lager. Sørhaug (1996: 111) påpeker en 

grunnleggende motsetning mellom den tradisjonelle mekanisk-rasjonelle og denne nye formen 

for produksjonslogikk: ”Enten alltid ledig kapasitet eller all ledig kapasitet i bruk til enhver tid.” 

Løsningen på en organisasjonsstruktur som kan være fleksibelt effektiv uten å binde 

opp kostnader i uvirksom ledig kapasitet, må være bygd opp rundt aktivering av nettverk: 

Dette er også den nye trenden i deler av moderne organisasjonsliv. Man knytter til enhver tid til 

seg de ressurser man trenger for å løse den utfordringen man står ovenfor. Sørhaug skriver at 

det ”er oppgaver som ansetter og ikke bedrifter. Slike virksomheter kan like gjerne analyseres som et 

knippe med (ofte meget) forskjellige kontrakter enn som en organisasjon i vanlig forstand” (1997:119). 

Med utgangspunkt i slike strømninger innen moderne vestlig organisasjonspraksis vil 

man oppdage en direkte forbindelse mellom fokus i dette studiet, ”Spillet om tillit”: uformell 

aktivitet som har til hensikt å garantere for tillit og lojalitet – limet - mellom personer i en kontekst der de 

formelle strukturer ikke greier å ivareta dette, og de utfordringene som er knyttet til denne nye 

måten å organisere vestlig industriproduksjon på. Det er flere faktorer som tilsier at deler av 

vestlig organisasjonspraksis beveger seg vekk fra klassisk mekanisk-rasjonell effektivitet med 

vilje til samarbeid først og fremst basert på makromotivasjon (pliktlojalitet), til former for 

samarbeid som i større grad er basert på mikromotivasjon (personlig lojalitet). For det første er 

teknologi innen visse industriprosesser blitt såpass avanserte at mye av bedriftens ”kapital” 

(ressurser til bruk for produksjon) er koblet til de ansattes kunnskap. Det blir da viktigere enn 

noen gang å sikre seg den ansattes lojalitet: ”Når kapitalen kan gå hjem på egen hånd, for ikke å 

snakke om skifte bedrift, vil det oppstå prosesser som forsøker å binde personer og deres kunnskaper til den 

enkeltes virksomhet” (Sørhaug 1997:112). For det andre er mye av tjenesteytingen også innen 
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teknologiproduksjon rettet mot service. Man produserer ikke bare et produkt, men man selger 

også servicetjenester (et hode) koblet til produktet: ”Hodet skal ikke bare brukes til å tenke med men 

også til å smile med” (Sørhaug 1997: 109). Det er ny trend at produksjon går fra standardiserte 

produkter og teknologier til produkter og teknologier som tilpasses de spesielle ønskene til hver 

enkelt kunde. En slik trend personifiserer organisasjoner. I tillegg vil en voldsom utvikling i 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) øke informasjonsflyt over tid og rom.296 Dette 

er andre faktorer som skjerper industriens krav til fleksibilitet. Alle disse utviklingstrekkene 

favoriserer organisasjonsmodeller basert på aktivering av nettverk ved behov. Hvordan kan man 

imidlertid sikre lojaliteten til de ulike nodene i nettverket i et fleksibelt industri- og arbeidsmarked? 

 I en slik fleksibel industriell, nettverksbasert verden vil de formelle institusjonenes evne 

til å garantere for tillit i en kontraktsrelasjon, bli relativt sett svakere som en konsekvens av at 

nodene er mer løselig (ikke-formelt) knyttet til kjernen i nettverket. Bindingene mellom de ulike 

nodene er mer diffuse. Transaksjonskostnadene koblet til inngåelser av kontrakter, samt sikring 

av lojalitet, vil følgelig stige. Dette er kjernen i tankegangen bak New Institutional Economics 

(NIE) omtalt i første kapittel, side 5-6.  Hva kan garantere for tillit i sosiale relasjoner i mangel på 

garanti gitt av de formelle strukturene? Kan en konsekvens bli at skillet mellom formell og 

uformell organisering blir mer diffust, og bedrifter i større grad enn før må basere seg på å 

aktivere uformelle nettverk for å få tak i nødvendige ressurser innen korte tidsfrister?   

I neste delkapittel vil aspekter ved dette studiet knyttes til utfordringer som er svært 

aktuelle for et norsk moderne industriprosjekt; Statoils nye praktdiamant: ”Snøhvit.” 

 

                                                 
296 For eksempel kan man ane muligheter av at multinasjonale olje- og andre selskaper kan plassere kontrollrom som 
kontrollerer hele deres virksomhet rundt i ulike tidssoner. Da vil alle ansatte på kontrollrom arbeide dagtid selv om 
overvåkingen av produksjonen foregår døgnet rundt. Når senteret på Hawaii stenger overtar Tokyo. Noe slikt gjøres 
ikke i dag, men det er en mulighet som ny IKT åpner opp for. En annen mulighet, og noe som drives i dag, er 
sammenligning av ”samtidsdata” mellom flere forskerstasjoner geografisk fra hverandre. Når Statoil skal analysere 
data fra prøveboring i Venezuela diskuteres resultatene, med bruk av video, telefon, samt elektronisk samkjøring av 
informasjonen fra prøvene, samtidig av forskere både ved borestedet, forskerstasjon i Venezuela og i Norge.  
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Behov for et spill om tillit i det norske Snøhvit-prosjektet? 

”Snøhvit” er det siste store utbyggingsprosjektet til Statoil i Norge.297 Det er basert på ny 

avansert undervannsteknologi og har planlagt produksjonsstart i 2006. Drift av 

undervannsinstallasjoner stiller uvante krav til organisasjonspraksis. Istedenfor permanent 

bemannede oljerigger i åpent hav er det plassert ubemannede undervannsinstallasjoner på 

havbunnen, og olje og gass ledes direkte til mottaksanlegg på land. Drift og kontroll av 

produksjonen styres med bruk av avansert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

fra et landbasert kontrollrom. Med jevne mellomrom drives rutinemessig vedlikehold ved hjelp 

av undervannsroboter. Om de som er på kontrollrommet oppdager noe som må korrigeres 

utenom rutinemessig vedlikehold, skal de ressurser som er nødvendige for å løse problemet 

aktiveres. Når problemet er løst, er ressursene igjen fristilt til andre oppdrag. Dette er en 

fleksibel organisasjonsform som Vidar Hepsø (2002: 11) kaller ”virtuelle organisasjoner.”298  

Dette er et eksempel på det Sørhaug beskriver som fremtidens organisasjonspraksis, der 

det ”er oppgaver som ansetter og ikke bedrifter” (1996:119). Slik undervannsteknologi er regnet for å 

være fremtidens metode for oljeutvinning. Det er kostnadsbesparende å ikke ha ansatte 

permanent på oljeriggene.299 Siden de ikke synes over havoverflaten, er det også visuelt penere 

enn Nordsjøens gamle ”betong-dinosaurer.”300 Ny organisering fører til nye utfordringer. 

Hepsø (2002) har sammenlignet organisasjonspraksis ved stedene på norsk sokkel som nå har 

undervannsinstallasjoner.301 En spesiell utfordring er at organisasjonen blir særdeles avhengig 

av en liten gruppe personer; de som vokter kontrollpanelet, samt et nettverk av støttepartnere. 

Personene ved kontrollpanelets evne til raskt å aktivere nettverk av ressurser er essensielt. Ved 

                                                 
297 Hydros prosjekt “Ormen Lange” har tilsvarende teknologi. I oppgaven velges Statoil fordi det er det prosjektet 
jeg har best kjennskap til etter å ha arbeidet med denne typen problemstillinger på Statoil sitt forskningssenter. 
298 “Such subsea intervention alliances are short lived, focused and goal driven. They tend to assemble themselves 
based on cost-efficiency and product uniqueness without regards for organization size, geographic locations, 
computing environment, technologies deployed or work processes implemented. The main point is that they are 
flexible and can change quickly. (…) A virtual team is a group of people who interact through interdependent tasks 
guided by common purpose. Unlike conventional teams, a virtual team works across space, time, and organizational 
boundaries with links strengthened by webs of communication technologies” (Hepsø 2002: 13;16). 
299 Noen av de høyeste kostnadene forbundet med oljeproduksjon er utgifter til ansatte. Tilleggene for å arbeide 
offshore er svært store og det involverer relativt stor risiko å bli transportert ut og inn til oljeriggene.  
300 En populær måte å beskrive de store tradisjonelle oljeriggene som ble bygget av betong på 1970-80 tallet. 
301 Såkalte ”satellitter” som er koblet på alt eksisterende oljeinstallasjoner. Snøhvit er det første norske prosjektet 
som er helt basert på undervannsinstallasjoner. De er altså ikke koblet til overflate installasjon. Statoil er nest størst i 
Verden på bruk av slike undervannsinstallasjoner med over 220 i bruk før Snøhvit-prosjektet realiseres. 50 % av all 
olje og gass som produseres på Norsk Sokkel kom i 2002 fra slike undervannsinstallasjoner (Hepsø: 2002) 
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ulykke vil hvert sekund være verdifullt. Denne evnen til å handle raskt vil ofte være basert på 

uformelle bindinger, lojalitet; lim, mellom individene på kontrollpanelet og deres nettverk: 
 
The main reason why the formal organization functions properly are the strong informal bonds 
between people that knows each other well and share communication intensive relationships. A 
major reason why the network of subsea operational coordinators work efficiently in spite of little 
hierarchical control is the high amount of trust among people that knows each other fairly well. 
They do each other favours, reschedule interventions and by doing so they create a flexible 
informal organization (Hepsø 2002: 3). 

 

Forbindelsen til ”Spillet om tillit” og NIE er åpenbar. Selv i den sterke staten Norge er det altså 

situasjoner der formelle strukturer ikke er tilstrekkelige som garantist for tillit og følgende 

lojalitet i sosiale relasjoner. Båndene i den formelle organisasjonskrystallen må i større grad enn 

før styrkes med et lokalt uformelt spill om tillit.302 Til og energi må investeres i å bygge opp 

personlig lojalitet til nodene i nettverket, slik at nettverket blir fleksibelt, men samtidig stabilt og 

forutsigbart. Siden nodene ikke er permanent koblet til organisasjonen, kan man ikke 

nødvendigvis forvente deres kontinuerlige lojalitet. Situasjonen er plutselig ikke lenger så 

absolutt i Norge heller. Dette er et godt eksempel på hvordan uformell aktivitet, fortsatt godt 

innenfor rammen av gjeldende regelverk som vi så at var viktig for uformell praksis i Norge, får 

en svært viktig rolle for at den planlagte formelle organisasjonskrystallen skal fungere som 

tiltenkt. Det blir viktigere å, uformelt, etablere og vedlikeholde personlig lojalitet til ”trollene” 

som dermed på nytt er ført inn i de ”avtrollede organisasjonene”. Nye krav til fleksibilitet fører 

altså til en ”av-weberisering” av organisasjoner. Det er blant annet dette som fører til økte 

transaksjonskostnader knyttet til de nye trendene innen vestlig organisasjonspraksis.  

 En annen måte å se de skjulte kostnadene ved denne formen for organisering, er at man 

må begynne å tenke nytt når det gjelder vektlegging av punktlighet og effektivitet som aktivitet 

per tidsenhet; monochron tidsoppfattelse. Kanskje det må åpnes opp for større aksept av en mer 

polychron basert bruk av tid, der det kvalitative aspektet ved tid tones opp, samt hvor ens evne 

til å være multiskilled og fleksibelt kreativ vektlegges høyere? At det må skapes rom for å 

etablere og vedlikeholde den nødvendige personlige tillit man på grunn av en mindre absolutt 

                                                 
302 Hva de lokale mekanismene i Norge går ut på sier dette studiet ingen ting om. Mekanismene beskrevet som 
”Spillet om tillit” i kapittel 5 er basert på kontekstuell informasjon fra Venezuela. Men det som dette eksemplet 
sannsynliggjør er et behov for et uformelt ”spill om tillit” – også i forbindelse med virtuell organisering. 
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strukturerende omgivelse, ikke lenger kan ta for gitt? I praksis vil dette bety at i rolige perioder 

må aktivitetsnivået være lavt, men samtidig tilpasset slik at personalet får anledning til å 

utvikle den basen med tillit303 som blir helt kritisk når det endelig smeller. Med en slik base av 

tillit vil de da være i stand til, og svært motivert for, å yte maksimalt når det virkelig gjelder. 

Virtuell organisering kan være svært lønnsomt når man tenker på ressursbesparelser, 

men en slik organisering er ikke bare uproblematisk. Organisasjonen blir spesielt sårbar siden 

rask aktivering av nettverk er avhengig av de uformelle båndene som opparbeides mellom 

personalet på kontrollpanelet og nodene i nettverket. Individene304 på kontrollpanelet blir fort 

uunnværlige for driften av anlegget. Dette kan komplisere etablerte maktforhold. Hva skjer når 

individene på kontrollpanelet, eller deres noder/kontakter, er syke, slutter eller har ferie? 
 
“The subsea people” [subsea er det engelske ordet for undervannsteknologi] are a rather 
small community of people that the Statoil organization is very dependent upon. If the main 
nodes of this network, the operational coordinators that work for the licenses, quit their jobs, are 
absent due to holidays and sick leaves (the latter is an increasing problem due to work pressure) 
the organization is very vulnerable (Hepsø 2002: 3). 

 

Snøhvit-eksemplet har blitt nevnt for å føre ”Spillet om tillit” hjem til norsk virkelighet, samt 

vise at den beskrevne organisasjonspraksis i Venezuela ikke nødvendigvis bare kobles til 

”umoderne" samfunn.  Det vil ikke være riktig å begrense ”moderne” til organisering basert på 

weberske rasjonelle byråkratier og utvidet bruk av abstrakte ekspertsystemer med dertil 

eliminert betydning av sosiale relasjoner. Organisasjonsforskningen bør i større grad vektlegge 

samspillet mellom formelle og uformelle mekanismer, samt slutte å behandle det uformelle som 

noe farlig, skittent og dermed ”ømtålig.” All uformell aktivitet er ikke effektivitetshemmende.  

Tvert om; når det gjelder utfordringer som krever kreativ fleksibilitet, kan en utvidet 

bruk av uformelle allianser innenfor mindre absolutte rammer være en god løsning. Eksperter 

på dette finner man ikke bare i den lite absolutte staten Venezuela. Trolig finnes det personer 

med lang erfaring i virtuell organisering i de fleste stater som ses på som svake, selv om de 

lokale mekanismene som er involvert i den tillitskapende uformelle aktiviteten, nok vil variere.  

                                                 
303 En venezuelansk tekniker. Se side 147: ”I feltet er alle i hver sitt område og når vi ikke får tid til å snakke 
sammen i lunsjen heller. Det er vanskelig å opprettholde en relasjon mellom all de som jobber på den måten.” 
304 Skiftet ”individ” istedenfor ”person” er gjort med vilje for å understreke effekten av ”av-weberisering”. Det blir 
viktig hvilken person – individet – som innehar visse stillinger; stikk i strid med tanken bak weberske byråkratier. 
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Avsluttende kapittel: ”Ja vel. Slik er det. Og hva så?” 
Studiets problemstilling har vært hvordan kulturelle forskjeller knyttet til forventninger om tillit 

i sosiale relasjoner kan ha påvirket samarbeidet på SINCORs raffineri Jose Upgrader i 

Venezuela. Den var utledet fra informantutsagn som sannsynliggjorde at europeerne og 

venezuelanerne hadde ulike forventninger til tillit i sosiale relasjoner. Europeerne var overasket 

over ”løgn” i situasjoner der slikt ikke var forventet, mens venezuelanerne var opptatt av å ha 

en defensiv framferd, samt sosialisere og kommunisere godt, for på den måten skape en base av 

tillit som man ikke kunne ta for gitt. Oppførselen til europeerne overasket dem. Grunnet svake 

institusjoner blir oppførsel og uformelle prosesser som skaper og vedlikeholder tillit, sentralt for 

å opparbeide personlig lojalitet som selv i en kontraktsrelasjon ikke kan tas for gitt. En annen 

måte å se dette på er at europeerne og venezuelanerne forholdt seg til ulike risikoprofiler. Slik 

risikoprofil utgjorde deler av aktørenes handlingsrom og var forårsaket av deres erfaringer med 

statlige institusjoners evne til å garantere for deres rettsikkerhet. Dette påvirket videre kvaliteten 

på bindingene - limet; lojalitet - i de formaliserte planene for hvordan sosiale relasjoner i 

organisasjonen var tenkt å være; det formelle organisasjonskartet; organisasjonskrystallen.  

 Mulige konsekvenser dette kan få for synet på fleksibel effektivitet, effektiv tidsbruk og 

nyere organisasjonsformer innen vestlig organisasjonsteori, er nevnt i kapittel 6. I resten av 

kapittelet vil jeg forsøke å gå litt ut over tradisjonell antropologi for å se videre konsekvenser 

som kan trekkes av studiet. Det vil bli argumentert for at studiet kan leses på som et varsku mot 

en altfor ukritisk bruk av formaliserte modeller; at politikk som fører til at en stat styrkes, kan 

være lønnsomt for kapitalistiske bedrifter i området; samt at jeg, ut fra NIE og dette studiet, vil 

føre argumenter for en økonomisk gevinst ved bruk antropologi som organisasjonsverktøy. 

 

Ukritisk bruk av formaliserte modeller: En ”forelsket” Giddens 

Redselen i det kapitalistiske vesten for å studere uformelle prosesser (mikromotivasjon) blir litt 

merkelig når studier som dette sannsynliggjør at det er mye penger å tjene på å forstå bedre 

hvordan slike prosesser fungerer parallelt med det formelle. Som Sørhaug (1996) hevdet, har 

teoretikere vanligvis overfokusert på det formelle på bekostning av det uformelle. 

Organisasjonene er ”avfortrollet.” Dette er utrykk for forelskelse i forenklingsmodeller som store 
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deler av bedriftsøkonomene, samt samfunnsvitere som samfunnsøkonomer, statsvitere og mer 

kvantitativt inspirerte sosiologer, ofte deltar i. Scott kalte dette ”høymodernist ideologi.”305   

Det deilige med en forelskelse er at den gjør en blind; man overser den andre partens feil 

og svakheter. Det som imidlertid kan skje når teoretikere forelsker seg i sine formelle modeller, 

er at de glemmer at de formelle modellene fortsatt bare er forenklinger av en større og komplekst 

sammensatt virkelighet. Akkurat som en modell av strukturen i en diamant bare er en forenklet 

modell for bindingene i en langt mer kompleks krystall.306 Istedenfor at modellen fortsetter å 

være en forenkling av virkeligheten, kan modellen bli feilaktig oppfattet som virkeligere enn 

virkeligheten. Som Hofstedes (1993) studier er blitt kritisert for, tar forenklede modeller altfor 

liten hensyn til lokal variasjon og kontekstuelle nyanser. De fungerer godt til sitt bruk, men man 

må være klar over begrensningene. Ikke alle forelskede teoretikere har fått med seg dette. De ser 

seg blinde på det formelle, men glemmer dets langt mer komplekse samspill med det uformelle. 

Giddens kan være et eksempel på en forelsket teoretiker. Hans modell ”tar vellykket av” 

med lansering av gode begreper for å forklare viktige sosiologiske fenomener. Han kommer 

med en god diagnose, men som dette studiet indikerer, kan modellen hans ha problemer med ”å 

lande”. Giddens har blitt kreditert for å forene teorier om praksis og struktur.307 Et eksempel er 

hans begreper om samspillet mellom tillit, abstrakte ekspertsystemer og handling, slik de er 

brukt i denne avhandlingen; det vil si at han vektlegger aktørers erfaringer med adgangsportene 

til de abstrakte ekspertsystemene. På denne måten ”tar han godt av.” Han ”lander” imidlertid 

ikke like godt i alle situasjoner. Et eksempel på dette er hans problematiske skille mellom 

”moderne” og ”førmoderne” samfunn, omtalt på side 184. En annen svakhet er at han ikke 

problematiserer situasjonen som oppstår når folk har uheldige gjentatte opplevelser med 

adgangsportene og at de av den grunn får svekket tillit til de abstrakte ekspertsystemene. Dette 

studiet har sannsynliggjort at Giddens modell forutsetter en sterk stat: At samfunnets 

medlemmer, uten bruk av makt, i stor grad følger de formelle reglene. Dette kan henge sammen 

                                                 
305 Se sitat i kapittel 3 på side 96 hvor dette synet ble forklart. 
306 Todeling av informantene i personer som har erfaringer fra henholdsvis sterke og relativt sett svakere stater er en 
tilsvarende forenkling av en mer kompleks virkelighet. En slik forenkling var imidlertid nødvendig for å kunne 
utføre en fornuftig analyse av visse aspekter ved sosial samhandling. Som i all annen modelltenking basert på 
forenklinger må man ikke glemme begrensningene som ligger i en slik neglisjering av intern variasjon og nyanser. 
307 Se blant annet Berger og Luckmann (2000: 17) 
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med at modellen bare tar for seg en del av en større og mer kompleks virkelighet. Det betyr ikke 

at han tar feil, men man må være klar over at hans modell er basert på idealiserte tilstander og 

abstrakte tankekonstruksjoner.308 I Giddens modell eksisterer det få ”troll.” Hans teori om tillit 

utleiret til abstrakte ekspertsystemer er avpersonifisert, samt at det kan virke som om viktige 

moralske og menneskelige aspektet med handlende mennesker er neglisjert.309 Dette studiet kan 

leses som en kritikk av disse to punktene i Giddens idealiserte tankemodell. Begge punktene 

henger klart sammen med neglisjering av uformelle mekanismer i samhandling. Med en gang 

man aksepterer at formelle prosesser må sees i samspill med uformelle prosesser,310 blir sosial 

samhandling mindre ”absolutt” enn det kan virke som om Giddens tar høyde for. 

 

En sterkere stat fører til senkede transaksjonskostnader og økt lønnsomhet 

Som et ledd i et større prosjekt om globalisering ved UiO skulle studiet undersøke hvordan 

teknologi og organisasjonsformer som er utviklet med utgangspunkt i ett spesielt sett av 

kontekstuelle faktorer; et mekanisk-rasjonelt verdensbilde, et (relativt) velfungerende legitimt 

herredømme og vilje til samarbeid som i stor grad basert på makromotivasjon, vil interagere i en 

kontekst som ikke nødvendigvis deler alle de før nevnte faktorene. Det er ingen tvil om at i 

kapitalistiske bedrifter som SINCOR og Statoil, vil høyeste mål være økt fortjeneste. Det er evne 

til verdiskapning, produksjon av overskudd, som rettferdiggjør eksistens av en kapitalistisk 

bedrift.311 Begrepet ”effektivitet” ble i kapittel 6 diskutert ut fra siste betydning; mest mulig 
                                                 
308 Jeg tar selvsagt høyde for at det kan hende at Giddens selv vet at han presenterer en modell, og med de 
begrensninger dette innebærer for modellens gyldighetsområde. Likevel, i det verket til Giddens (1997) som er 
presentert i dette studiet, kommer dette ikke klart fram. Se spesielt sitatene nevnt i fortnote 309. Hvorfor det er 
viktig å presisere dette, er fordi leserne av Giddens kanskje ikke er klar over dette. Se fotnote nummer 313, side 195. 
309 Eksempel fra side 79, 80 og 168: ”Vi kan snakke om tillit til symbolske tegn eller til ekspertsystemer, men denne 
tilliten innebærer en tro på riktigheten av prinsipper som en er uvitende om, ikke en tro på andres ’moralske 
ubestikkelighet’ (gode hensikter). Tillit til personer er selvsagt alltid i en viss utstrekning relevant for troen på 
systemer, men dreier seg snarere om hvorvidt systemene virker slik de skal enn om deres virkemåte som sådan”. 
(Giddens 1997: 32) ”Slektskaps relasjoner er fortsatt viktige for flertallet av befolkningen, især innenfor 
kjernefamilien, men de er ikke lenger bærere av sterke organiserende sosiale bånd på tvers av tid og rom. Denne 
påstanden er utvilsomt gyldig.” (Giddens 1997: 81), samt at hans idealiserte modelltenkning har som en viktig 
forutsetning et klart skille mellom politikk og økonomi: ”For det andre er økonomien klart atskilt eller ”isolert” fra 
andre sosiale arenaer, i særdeleshet fra de politiske institusjonene” (Giddens 1997: 47) Det er nettopp ved å 
neglisjere det uformelles innvirkning man kan komme til slike konklusjoner. Omtalt på side 168-169 i kapittel 6. 
310 Sørhaugs (1996) argument om at makt, det formelle, er en forutsetning for tillit, og den motsatte prosessen; at 
tillit, det vil si uformelle allianser, alene kan generere makt; såkalte makteffekter. 
311 En stat derimot skal i de fleste samfunn også ivareta andre hensyn ut over de kommersielle; innbyggernes 
rettsikkerhet, helse og utdanning, samt andre aspekter knyttet til innbyggernes ve og vel. Dette gjøres gjennom 
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profitt. I første kapittel ble den økonomiske rammeverket NIE kommentert, og det er blitt 

argumentert for at ”Spillet om tillit” kan relateres til dette. Begrepet ”transaksjonskostnad” er 

sentralt innen NIE og det er dette begrepet som kan kobles til uformell tillitskapende aktivitet. 

Studiet har vist at vestlig organisasjonspraksis, utviklet med en sterk stat som en av sine 

forutsetninger, ikke uten videre kan implementeres i regioner som ikke deler forutsetningen om 

en sterk stat, og samtidig ha forventninger om like høy effektivitet i vestlig mekanisk-rasjonell 

betydning. En grunn til dette, og som dette studiet sannsynliggjør, er at man i en svakere stat må 

regne med økte (transaksjons)kostnader for bedrifter og andre organisasjoner, enn det som er 

tilfelle i sterkere stater; det vil si kostnader knyttet til uformell tillitskapende aktivitet – et spill 

om tillit - i organisasjonen. En ”omvendt konsekvens” vil være at kapitalistiske foretak kan tjene 

på en politikk som fører til at staten styrkes, siden en viktig konsekvens av en slik utvikling 

blant annet vil være senkede (transaksjons)kostnader i organisasjonen. Se neste delkapittel. 

 

”Spillet om tillit” på samfunnsnivå; ”Med [tillit til] lov skal landet bygges” 

La oss i dette delkapittelet løfte abstraksjonsnivået fra samspillet av formelle og uformelle 

prosesser i organisasjoner til et slikt samspill på samfunnsnivå. Beck (1992) beskrev framveksten 

av et ”risikosamfunn” som resultat av fysiske sideeffekter av teknologisamfunnet.312 I dette 

studiet er det fokusert på framveksten av risikosamfunn som et resultat av sosiale sideeffekter av 

det samme teknologisamfunnet. Vi kan snakke om sosiale effekter i den forstand at de er knyttet 

til virkemåten til sosiale konstruksjoner som er nært koblet opp mot underliggende tankegang i 

moderne teknologisamfunn basert på abstrakte ekspertsystem. I første kapittel ble det nevnt at 

en viktig mekanisme i mekanisk-rasjonell tankegang er at sanksjoner (pisk) knyttet til 

regelbrudd er det som gjør at folk følger byråkratiets spilleregler. Dette markerer seg spesielt 

tydelig i beskrivelsen av Webers legitime herredømme; samfunnets orden garanteres gjennom 

                                                                                                                                                             
statens lovgivning og håndhevelse av lovene; rammebetingelser. I hvilken grad Staten eller hvert enkelt individ skal 
ivareta oppgaver som nevnt over, vil være et politisk verdispørsmål som utgjør hovedskillet mellom sosialistisk 
(fellesskapet passer på) og liberalistisk (individuelt ansvar) orienterte partier. Hvilket samfunn man ønsker å skape, 
og selv være en del av, avgjøres i demokratiske land ved myndige personers stemmesedler. Dette har dermed ikke et 
anliggende i oppgaven. Det som er viktig er konsekvensene den politikk som blir valgt får som rammebetingelser for 
handling; handlingsrom som blir viktige for aktørers livelihood-strategier; overlevelse, samt at et legitimt mål for en 
bedrift som SINCOR er å skape mest mulig profitt innenfor de rammer – handlingsrom – hvor de opererer.  
312 Se første kapittel side 15 og tredje kapittel side 95. 
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rasjonelle byråkratier tuftet på abstrakte lover, samt noe(n)s legitime rett til å sanksjonere de 

som bryter reglene. Et viktig tema i avhandlingen er at det som skaper sosial risiko, er en for 

ukritisk forhold til en slik (formell) tankegang. Man tar lett for gitt, eller har som implisitt 

forutsetning, at den legitime formelle straffen følger de reglene som de var ment å garantere for. 

Giddens mener at en viktig mekanisme for opparbeidelse av tillit til abstrakte ekspertsystem er 

koblet med ens erfaringer med systemenes adgangsporter. En ”omvendt konsekvens” av dette 

betyr at erfaringer med eventuelle korrupte mennesker ved adgangsportene vil undergrave de 

formelle systemenes troverdighet. Dette studiet har sannsynliggjort at dette i stor grad skjer i 

Venezuela, noe som utfordrer Giddens teorier.313  

Argumenter for økonomiskliberalistisk politikk; økt individuell valgfrihet, mindre statlig 

styring, lavere skatter, mindre byråkrati og færre sosiale goder, er ofte forbundet med tanken 

om at konkurranse øker motivasjonen (gulrot) for å arbeide. En slik politikk er også ofte 

forbundet med høyere prioritering av politi og straffende institusjoner (pisk), som virkemiddel 

for å få folk til å følge landets formelle regler og lover. Det er samfunnsmedlemmenes redsel for 

straff som skal gjøre staten sterkere. Men er det bare et fokus på kontroll av ekspertsystemenes 

adgangsporter (straffe korrupsjon) samt forvalternes (politi) kontroll av samfunnsmedlemmenes 

aktivitet, som vil føre til en sterkere stat? Vi kan spørre oss: Vil ikke et ensidig fokus på legitim 

straff av formelle regelbrudd kombinert med politikk som senker sosial trygghet314 i samfunn 

                                                 
313 Slike forenklinger kan få store konsekvenser. Giddens har blant annet vært en viktig rådgiver for Labor Party i 
England og dermed en sentral bidragsyter til en høyredreining i partiet utover 1990 tallet. Se for eksempel boken 
”Den tredje vei: fornyelsen av sosialdemokratiet” (1999) som Giddens har skrevet sammen med Tony Blair. De 
argumenterer i boken for å adoptere nyliberalismen til sosialdemokratiet. Andre sosialdemokratiske partier - for 
eksempel Det Norske Arbeiderparti - fulgte Labor Party sitt eksempel. Økonomisk liberal tankegang er i stor grad 
basert på mekanismer og tanker om samfunnsmekanismer knyttet til forenklede modeller. Slike forenklede modeller 
er alltid basert på visse forutsetninger som er en del av den spesifikke delen av virkeligheten som modellen er 
konstruert for å belyse. Modellen kan fungere godt innenfor slike rammer, men når de brukes på områder utenfor sitt 
opprinnelige virkefelt kan det få uante konsekvenser fordi forutsetningene som la til grunn kan være forandret. En 
slik forutsetning kan være en sterk stat og samfunn med høy grad av makromotivasjon og mekanisk solidaritet. Å 
påtvinge, gjerne i god tro og med de beste intensjoner, økonomisk liberal politikk på samfunn som ikke har den 
nødvendige styrken på staten, kan gi uante resultater; ofte stikk i strid med oppinnelig målsetninger og ønsker. 
Program som var tenkt å være ”hjelp til selvhjelp,” og som skulle minske klasseforskjeller og urettferdighet i visse 
utviklingsland, har endt opp med motsatt resultat. Nustad (2003) sin kritikk av Kerala prosjektet er et eksempel. En 
slik type argumentasjon ligner også på Scott (1998) sin kritikk av humanitære reformprosjekter i kommuniststater. 
Nå er jeg mye utenfor oppgavens rammer. Anekdoten viser at kritikk av ”forelskede teoretikere” kan trekkes langt. 
314 Mindre lovregulering fører også til lavere rettsikkerhet. Man er i større grad overlatt til seg selv. Det samme 
gjelder om individene i større grad selv blir ansvarlig for helse og utdanning, samt at sosiale trygdeordninger bygges 
ned, vil de totalt avhengig av å ha rikelig med inntekt for å kunne føle seg noenlunde trygg for fremtiden. 
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som allerede er karakterisert med stor fysisk samfunnsrisiko (Beck 1992), kunne føre til 

dannelsen og opprettholdelsen av en svak stat? Styrken på en stat ble definert ut fra behovet for 

å bruke vold (pisk) for å få medlemmene til å følge regelverket. Kan andre gulrøtter, (mikro-) 

motivasjonsfaktorer, være essensielle for dannelsen og opprettholdelsen av sterke stater?  

Williams (1988) konklusjon var at ingen former for motivasjon til samarbeid alene kunne 

skape tilstrekkelig orden for å stabilisere et samfunn. En persons vilje til samarbeid vil alltid 

bestå av en blanding av ulike motivasjonsfaktorer; noen koblet til formelle og andre til uformelle 

prosesser. For at de formelle systemene skal fungere som tiltenkt, må representantene for 

systemet; systemets adgangsporter, være pålitelige. De må gjøre det som står i instruksen, og 

ikke bli fristet til å bryte den for egen vinning; korrupsjon. Vil ikke da politikk med fokus på økt 

trygghet i et samfunnet, i betydningen bedre helsetilbud og sikrere tilgang til utdanning for alle 

samfunnsmedlemmene, realistiske muligheter for jobb og økte (minste)lønninger som gjør at det 

lønner seg å arbeide lovlydig, minske behovet for systemunderstøttende uformell aktivitet; 

småskalakorrupsjon og vennetjenester? Analysen i dette studiet har tatt for seg strategier for å 

håndtere en utrygg situasjon som har oppstått, som en konsekvens av svake statlige 

institusjoner. Flere av disse livelihood-strategiene baserte seg på uformell aktivitet for å 

kompensere for lav grad av forutsigbarhet knyttet til de formelle systemene. En ”omvendt 

konsekvens” av en slik analyse er at en tryggere hverdag i betydningen økt tilgang til 

helsetilbud, muligheter for utdanning og arbeid vil kunne føre til at staten styrkes ved at 

innbyggerne får opparbeidet tillit – ”Spillet om tillit” på samfunnsnivå - til at det lønner seg 

(”gulrot”) å være lovlydig og arbeidsom; ”Med [tillit til] lov skal landet bygges.” ”Respekt for” er 

nå byttet ut med ”tillit til” for å fremheve gulroteffekten. I innledningshistorien ble det 

beskrevet en gutt som pusset sko og drømte om å bli musiker. Hvilke muligheter har han til å nå 

dette målet i dagens Venezuela? Fristelsen for å ty til kriminalitet i desperasjon, og for eksempel 

risikere å være medskyldig i døden til en tilfeldig bankkunde, vil være stor i en verden hvor det 

ikke ”monner” å være lovlydig. Vil ikke dette også gjelde de formelle statlige institusjoners 

forvaltere, som politi, militære og byråkrati, slik at de ikke blir fristet til å ta i mot ”smågaver” 

og utføre vennetjenester, men heller utfører sine verv i tråd med hvordan vervene var tenkt 

utført. ”Ansvar uten konsekvenser er meningsløst,” hevdet Sørhaug (1996:90), men som dette 
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studiet har påpekt, forutsetter det at konsekvenser (straff) følger ansvaret, samt at regelverket og 

systemet tilbyr samfunnsmedlemmene realistiske muligheter for å nå sine mål på lovlig vis.  

”Spillet om tillit” på samfunnsnivå består altså i en langvarig prosess for å motivere til 

den nødvendige makromotivasjonen315 som trengs for å danne en sterk stat; både motivasjon 

basert på redsel for straff (pisk), men også belønning (gulrot). Prosessen blir langvarig fordi slik 

tillit er et viktig element i folks livsverden og bygger på erfaringer med adgangsporter over tid.  

Dette studiet har dermed sannsynliggjort at politikk som øker sosial trygghet, i 

motsetning til politikk som baseres på tradisjonelle økonomiskliberalistiske modeller, også kan 

påvirke lønnsomheten til kapitalistiske bedrifter ved at de kan bruke mindre penger på de ofte 

skjulte kostnadene koblet til styrkingen av bindingene - lim; lojalitet - i organisasjonskrystallen. 

 

Antropologi som organisasjonsverktøy: På sporet av skjulte kostnader 

I studiet er det foreslått at ”forelskede teoretikeres” underkommunisering av det uformelles 

betydning kan henge sammen med en manglende forståelse av Harts (1992) skille mellom ulike 

typer uformelle prosesser. Se side 4. Kan underkommuniseringen av forskning på uformelle 

prosesser i organisasjoner ha en sammenheng med at man innen organisasjonsforskningen ikke 

har trodd at man har en passende metode til å fange opp slike prosesser? En metode som evner å få 

fram den kompleksitet som kjennetegner samspillet mellom formelle og uformelle prosesser? I 

tro på at slik metode ikke finnes, vil man være tjent med, i effektivitetens navn, å ”fornekte” det 

uformelles eksistens og la slikt få ”trolle” for seg selv ”i det dunkle ”organisasjonsberget”? De 

glemmer da at en passende metode til å møte slike utfordringer har vært tilgjengelig hele tiden; 

antropologisk kvalitativ metode basert på deltagende, erfaringsbasert, feltarbeid.  

Avhandlingen har vært et eksempel på nytten av å ta i bruk antropologisk kvalitativ 

metode i et forsøk på å forstå uformelle prosesser i formelle organisasjoner. I studiet av det 

uformelle er denne metoden overlegen. Kvantitative metoder vil ha problemer med å fange opp 

                                                 
315 Det vil her være på sin plass å understreke at andre ytterpunktet, kommunismen, kan være like ille av samme 
årsak; gulrot-faktoren. Mikromotivasjon kveles og uformelle praksiser, samt lokale kontekstuelle nyanser, ofres på 
standardiseringens og likhetens alter. Scott (1998) sin framstilling gjør godt rede for dette. Vi snakker fortsatt om 
kapitalistiske samfunn. Det som fokuseres er hvilket spillerom; rammebetingelser – handlingsrom – vi ønsker å gi 
samfunnets aktører; kapitalistiske bedrifter og samfunnets medlemmer, innenfor et kapitalistisk system. 
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hvordan erfaringsbasert kunnskap påvirker folks persepsjoner av virkeligheten, og hvordan 

slike oppfatninger, backstage, kan påvirke utfallet av de mer formaliserte, frontstage kulissene.  

 Et nærliggende eksempel er venezuelanske ansattes beskrivelser av deres europeiske 

kollegaer oppførsel i kapittel 4. Det ville vært vanskelig å forstå de sterke reaksjonene fra 

venezuelanerne uten å ta hensyn til den kontekst venezuelanerne opplever utenfor SINCOR, og 

hvordan dette er med å forme deres livsverden, persepsjoner og livelihood-strategier.  

Få andre metoder ville ha fanget dette like godt opp. Nader (1972) påpekte utfordringer 

med tilgang til informasjon i forbindelse med ”study up”. Dette studiet har vært et forsøk på å 

møte en slik utfordring ved å supplere intervjudata inne i raffineriet med rikt kontekstualiserte 

beskrivelser av en virkelighet det forventes at informantene forholder seg til utenfor raffineriet.  

Den teoretiske analysen i kapittel 3 og 4 med utgangspunkt i Giddens (1997) teorier, 

sannsynliggjør at det kan være et behov for en lokal variant av ”Spillet om tillit” for alle land som 

karakteriseres som svake stater. Forskjellen vil imidlertid ligge i hva de lokale mekanismene i 

hvert enkelt tilfelle konkret går ut på. Mekanismene som er involvert i ”Spillet om tillit,” slik 

som de er beskrevet i kapittel 5, vil være spesifikke for Venezuela og andre deler av Latin 

Amerika og Kariben. Andre regioner vil ha tillitskapende prosesser som innebærer andre 

mekanismer, og den beste måten å finne ut av disse mekanismene er ved forskning av den typen 

som i dette studiet er gjort i Venezuela. Et spill om tillit vil altså alltid eksistere, også i Norge 

som eksemplet Snøhvit presentert i kapittel 6 viste, men betydningen dette får for tillit i sosiale 

relasjoner vil variere ut fra statens styrke og andre kontekstuelle rammebetingelser. Sammen 

med teorier fra NIE kan man begynne å skimte en mulighet til å kvantifisere utgifter knyttet til 

uformell ”gråsonevirksomhet.” Hvis statens styrke kan kvantifiseres med en lignende 

indeksering som Hofstede (1993) bruker, se side 24-25, vil dette kunne være en styreparameter 

på hvor mye energi og tid en må regne med å måtte investere i tillitskapende uformell aktivitet 

når man går inn i et formelt samarbeid. Man kan nå synliggjøre potensielle skjulte kostnader som 

følge av behovet for å styrke formelle prosesser med uformell aktivitet. Dette vil igjen medføre 

at beregninger i budsjetter og kostnadsoverslag kan bli mer pålitelige. På denne måten kan også 

resultatet av, og behovet for, antropologisk forskning og kompetanse bli mer synlig i bedriften. 
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”Ja vel. Slik er det. Og hva så?” 

En utfordring knyttet til kvalitativ forskning basert på deltagende observasjon, kan være at den 

er nært knyttet til informantenes egne opplevelser. Når resultatene foreligger, vil de som ble 

studert lett si: ”Ja, men dette visste jeg da hele tiden.” I og for seg er dette positivt siden det viser at 

man traff med sine beskrivelser. Innledningshistorien skildrer en slik bekreftelse: ”Jeg må også ha 

truffet noe(n)...” Utfordringen i dette er at slike uttalelser kan bli brukt som argument mot å 

investere tid og penger på denne type forskning: ”Hva er vitsen med å forske på noe vi allerede vet?”  

Jeg ba en norsk ingeniør om å lese gjennom feltrapporten. Hans kommentar var: ”Ja vel. 

Ja, det er slik det er, men det er da ikke noe nytt i dette?” Hvis den typen situasjoner som er blitt 

beskrevet i feltrapporten, og senere i avhandlingen, ”ikke er noe nytt,” hvorfor er det da ingen 

som har gjort noe for å forsøke å møte de utfordringene som identifiseres? Dette studiet har 

argumentert ut fra NIE at det er åpenbare gevinster i å ta slike problemer på alvor. Både rent 

menneskelige gevinster i form av trivsel, men også en direkte økonomiske gevinst, siden trivsel, 

som dette studiet sannsynliggjør, henger nøye sammen med senkning av kostnader: Høy grad 

av tillit, samt motiverte og lojale arbeidere, senker (transaksjons)kostnadene i organisasjonen. En 

årsak til dette kan være at man for å utvikle strategier som håndterer slike utfordringer, trengte 

å få begrepsfestet de aspektene som er involvert, samt at dette har vært vanskelig å gjøre på grunn 

av manglende metodiske grep til å få tak på slikt ”usagt” groms – før antropologen dukket opp.  

Antropologens viktigste metode er deltagende observasjon; feltarbeidet, og den viktigste 

vitenskapelige presentasjonsform er empiriske beskrivelser; fortellinger om aktuelle situasjoner 

som har hendt, og som forskeren selv har erfaringsnær kunnskap om. Innen naturvitenskapen 

sier man ofte at en god figur, som for eksempel figurene på side 1 som viser forskjellen i 

bindinger i diamant og grafitt, kan forklare mer om komplekse sammenhenger enn tusen ord. 

Innen antropologien kan empiriske beskrivelser fungere som slike figurer. En god empirisk 

beskrivelse av en aktuell situasjon kan gjøre mer for en lesers forståelse av andres livsverden, 

noe som danner bakgrunn for deres intersubjektive rasjonelle handlingsvalg, enn tusen ord. Det 

er fordi antropologi handler om de levde og de erfaringsnære sidene ved sosial samhandling.  

En type kunnskap som antropologen produserer, et bilde av en aktuell situasjon ofte 

eksemplifisert med fyldige empiriske historier; antropologiens figurer, vil på grunn av den 
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kritiske og relativistiske grunnholdningen i faget av nødvendighet ikke være løsningsorientert. 

Det strider mot kjernen i antropologisk forskningslogikk, som på grunn av en maktkritisk og 

relativistisk grunnholdning, alltid vil være sterkt induktiv. Antropologiske data og analyse har 

ikke bare fremkommet gjennom åpne beskriver av det observerte. Antropologen, i en søken 

etter å forvandle empiriske observasjoner til meningsfulle data, vil i tillegg spørre etter hva som 

kan være vitsen316 med det som observeres. En slik åpen og meningssøkende grunnholdning kan 

oppfattes som vanskelig å forene med en pragmatisk løsningsorientert innstilling.317

Dette kan være en forklaring for hvorfor mange ikke-antropologer som forsøker å lese 

antropologisk forskning, ofte presentert som fyldige beskrivelser om inntrufne episoder 

analysert med et (ut)valg av mulige teoretiske standpunkter, fort kan ende opp med å tenke: ”Ja 

vel. Slik er det. Og hva så?” Den siste delen av sitatet oppsummerer hvordan jeg mener at 

antropologi som organisasjonsverktøy har styrke. Etter at et antropologisk feltarbeid og analyse 

er utført har vi en figur av aktuell(e) situasjon(er).  Dette kan sees på som en situasjonsdiagnose, 

som kan fungere som et viktig og nødvendig utgangspunkt for utarbeidelse av strategier for å 

møte de mindre synlige - og nå omsider begrepsfestede - utfordringene som kan kobles til en 

organisasjons uformelle prosesser. Dermed har den en direkte kobling til det man kan kalle 

”skjulte kostnader” i en organisasjon. Kostnader som igjen påvirker bedriftens bunnlinje. 

Slike utfordringer kan, som tilfelle var i studiet av SINCOR, være betydningen av, samt 

mekanismene involvert i, en type uformell aktivitet som er essensiell for etableringen og 

vedlikeholdet av styrken på bindingene – lojalitet; limet - i organisasjonens formelle krystall.  

Utfordringen er endelig definert og begrepsfestet – formalisert.318 Nå starter arbeidet med 

å søke fornuftige løsninger basert på den informasjonen som er brakt for dagen. Den sistnevnte 

aktivitet er ikke antropologi, men en type aktivitet som med fordel kan støtte seg på den nye 

viten om det komplekse samfunnet, som den antropologiske forskningen har utkrystallisert.

                                                 
316 En metafor på antropolog på sitt beste kan være en av knottene i filmen Ronja Røverdatter. De stikker opp i alle 
mulige situasjoner og spør seg kontinuerlig: ”Hvorfor, hvorfor …, hvorfor gjör hun på detta viset?” Dette er en 
kommentar Tian Sørhaug kom med under sitt innlegg på seminaret ”Antropologi utenfor akademia” august 2004. 
317 Det er ikke plass i denne avhandlingen til å diskutere en slik utfordring knyttet til bruk av antropologi innen 
organisasjons- og praksisforskning, men avhandlingen kan danne et godt utgangspunkt for en slik diskusjon. 
318 Noen medstudenter har kommentert det noe paradoksale at jeg avslutter avhandlingen med å si at antropologisk 
forskning kan føre til en formalisering av uformell aktivitet. Jeg har imidlertid gjennom hele avhandlingen fokusert 
på et samspill mellom det formelle og det uformelle; å ”formalisere det uformelle” er også en form for slikt samspill. 
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Appendiks 1:  Personer intervjuet hos SINCOR Jose Upgrader 17/02 – 03/04 2003 
 
Anonymiseringen av de 45 informantene er ivaretatt ved at ved at alle utsagn i avhandlingen er 
relatert til en gruppe informanter karakterisert med nasjonalitet og stilling. Det vil dermed alltid 
kunne ha vært flere på intervjulisten som kunne ha kommet med uttalelsene i avhandlingen. Se 
side 24-26 for ytterligere informasjon om hvordan informantenes anonymitet er ivaretatt. 
 

Nr Navn Dato Norsk tittel - 
posisjon 

Offisiell tittel i 
org. kartet 

Nasjonalitet 

1 Ingar Hoppland 19/02 Tekniker Tec. Proceso Coker Norsk 
2 Rafael Perez 19/02 Tekniker Tec. Proceso 

Destilacón 
Venezuelansk 

3 Fabio Gallardo 19/02 Tekniker Tec. Proceso 
Coker 

Venezuelansk 

4 Ramon Alvarez 19/02 Tekniker Tec. Proceso 
Coker 

Venezuelansk 

5 Harald Gullanger 20/02 Drift ingeniør Adiestramiento y 
Certificacion 

Norsk 

6 Nailit Perdomo 20/02 Tekniker Tec. Proceso 
Coker 

Venezuelansk 

7 Jose Montilla 20/02 Tekniker Tec. Proceso 
Coker 

Venezuelansk 

8 Jorge De la Hoz 20/02 Tekniker Tec. Proceso 
Coker 

Venezuelansk 

9 Kurt-A Fosse 21/02 Tekniker Tec. Control Coker Norsk 
10 Irina Francioni 24/02 Sjef for media  Superint. 

Relaciones 
Publicas 

Venezuelansk 

11 Luc Smet 24/02 Tekniker Tec. Control 
Destilacón 

Belgisk 

12 Marcos Ojeda 24/02 Ingeniør drift Tec. Proceso 
Destilacón 

Venezuelansk 

13 Anne-Kristine Araya 25/02 Ingeniør drift Ing. Operac. 
Hidroprocesos 

Norsk 

14 Juan Carlos Ruiz 25/02 Ingeniør drift Ing. Operac. 
Hidroprocesos 

Venezuelansk 

15 Giuseppina Gentile 26/02 Sekterer til 
personalsjef 

Asistente (Gte. 
Rescursos 
Humanos) 

Venezuelansk 

16 Jan Van Wildenburg 26/02 Skiftleder Superint. Procesos 
Hidrógeno 

Nederlandsk 

17 Janet Silva 26/02 Tekniker Tec. Proceso 
Hidroproces 

Venezuelansk 

18 Arne Mjøs 27/02 Ingeniør drift Adiestramiento y 
Certificacion 

Norsk 

19 Oscar Torres 27/02 Personalsjef Gte. Recursos 
Humanos y 
Admin. 

Venezuelansk 

20 Franzisco Paz 28/02 skiftleder Supv.Unidad 
Destil.Coking 

Venezuelansk 

21 German Guillent 28/02 Rengjørings 
assistent  (men 
også utdannet 
tekniker) 

Personnel 
Support 

Venezuelansk 
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22 Walter Cafaro 06/03 Toppleder/ 
innkjøp 

Superint. Procura 
y Almacén 

Venezuelansk 

23 Olav Steinsland 06/03 Drift ingeniør, 
topp 

Adiestamiento y 
Certificacion 

Norsk 

24 Adalberto J. Arias 06/03 Direktør Gerente de 
Mejoramiento 

Venezuelansk 

25 Silvia Rizo 07/03 Sekretær til 
direktør 

Asistente (Gte. 
Mejoramento) 

Venezuelansk 

26 Gabriela Gruber 07/03 Ingeniør drift Ing. Coking 
Retardado 

Venezuelansk 

27 Jose Bolivar  10/03 Vedlikeholdssjef Gte. De Ejución 
de Mtte 

Venezuelansk 

28 Rafael Porteles 10/03 Skiftleder Sppt Area Mtto. 
Destil. Cok 

Venezuelansk 

29 Steinar Skoge 11/03 Tekniker Tec. Proceso Coker Norsk 
30 Carlos Flores 11/03 Tekniker Technican/ 

control room 
Venezuelansk 

31 Harol Rincones 11/03 Tegner/grafisk 
design 

Dibujante Venezuelansk 

32 Franz Nozibor 12/03 Rådgiver 
instrumenter 

Espec. 
Instrumentac 

Martinique 

33 Lucy Buffington 12/03 Personal 
konsulent 

Consultor 
Servicios 
Personal 

Venezuelansk 

34 Jorge Saloni 14/03 Ingeniør drift Ing. Operaciones 
Coking 

Venezuelansk 

35 Jorge Luis Plaja 17/03 Sjef industrielle 
tjenester 

Superint. de 
Servicios. 
Industiales 

Venezuelansk 

36 Leomar Peñuela C. 18/03 Inspeksjonssjef Suptte. De 
Inspección 

Venezuelansk 

37 Ivonne Gamero 19/03 Konsulent 
personell 

Sptte. Recursos 
Humanos 

Venezuelansk 

38 Luis Márquez 20/03 Skiftleder Sptt. Destilac. Y 
coking 

Venezuelansk 

39 Monica Velazquez 20/03 Personal 
konsulent 

Consultor de RH 
Jr. 

Venezuelansk 

40 Georges Moreno 21/03 Driftssjef Gerente de 
Operaciones 

Fransk 

41 Soroya Gonzalez 24/03 Sekreter til 
driftsjef 

Asistente (Gte. 
Operaciones) 

Venezuelansk 

42 Eric Bartoli 02/04 Sjef for 
vedlikeholds-
avdelingen 

Sptte. Area Mtto. 
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    Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela 
 

Appendiks 2: Intervjuguide for den strukturerte delen av intervjuet. 
 
Etter en halv time med åpne samtaler om det krysskulturelle samarbeidet, ble intervjuene 
avsluttet med disse fjorten spørsmålene. Ikke alle ble stilt helt likt til alle informantene. Jeg 
simultanoversatte til enten engelsk eller spansk, samt at jeg noen ganger ble bedt om å forklare 
spørsmålene bedre. Spørsmålene gir imidlertid en god indikasjon på innholdet i intervjuet.  
 

1. For venezuelanere: Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?  
For europeere: Hva er den største forskjellen mellom å arbeide i SINCOR og 
sammenlignet med steder hvor du har arbeidet tidligere? 

 
2. Hva involverer en vellykket arbeidsdag? En dag som du var fornøyd med? 

 
3. Hva innebærer effektivitet? 

• Kan det også innebære etablering og vedlikehold av en base med tillit? 
 

4. Hvilke egenskaper ønsker du at dine kollegaer skal ha? 
 

5. Hvilke elementer er viktige i en sosial relasjon? 
 

6. Hva kan dine kollegaer gjøre (ikke gjøre) for å vinne (miste) tillit? 
 

7. I hvilke typer (arbeids-) sitasjoner blir du fornærmet? 
 

8. Når (i hvilken situasjon) kan du akseptere forsinkelser? 
• Hva kan være en akseptabel grunn for å bli forsinket? 

 
9. Hva er viktigst: Å avslutte en situasjon (hendelse) på en god måte, eller å komme 

tidsnok til en annen situasjon (hendelse)?  
 

10. Har det hendt du har måttet forandre planene dine? 
• [Om svaret var ”ja”] Hvorfor? 
• Fikk forandringene noen konsekvenser? 

 
11. Hvorfor tror du familie er så viktig for venezuelanerne? 

 
12. Har du reist utenlands? 

• [Om svaret var ”ja”] Hvor har du vært og hvor lenge? 
• Hva var de største forskjellene mellom Venezuela og de landene du har besøkt? 

 
13. Hvis du skulle forberede en ny person for å overta den jobben du har hatt til nå? I 

forbindelse med samarbeidet med (venezuelanere/utlendinger), hvilke råd ville du gitt? 
 

14. Kjører du bil? 
• [Om svaret var ”ja”] Beskriv hvordan du kjører bil i Venezuela. 
• Hvorfor tror du ikke der er mer problemer i trafikken enn det faktisk er? 
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