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Abstract 

Purpose 

Trust is proven to benefit society in numerous ways, yet there is little consensus on how and where 

trust is built. In this master thesis I study the neglected field of short term projects as a breeding 

ground for trust in society, and I seek to unravel the mechanism through which trust is created in 

these projects. 

Design/methodology/approach 

A least likely case study is employed to investigate the research question, which I examine using 

multiple qualitative data sources. The participants of the short term cultural project, report on their 

experiences during the project themselves through pocket films, and I furthermore conduct field 

observations during the different phases of the project and subsequent interviews with the partici-

pants. 

Findings 

Through the test of three hypotheses I find, that trust is mainly achieved through either recategoriza-

tion of the participants into a common identity or positive stereotyping, although I cannot distin-

guish between the effects of superordinate goals and common identity on the grounds of the availa-

ble data. Furthermore I find that it is possible to generate trust between groups with maximal differ-

ence in moral values. 

Research limitation/implications 

The findings are limited by breaches in the least likely assumption, as the project explicitly address-

es prejudice, is well managed and consist of initially motivated participants, which limits the gener-

alization of the results to cases where this is given. 

Originality/value 

The study gains empirical ground on the development of trust in short term projects, which is an 

underdeveloped topic in trust research. Furthermore I expand, theoretically, on the notion of posi-

tive stereotyping, which I find to be useful for creating trust. 
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1 Indledning 

Tillid er et begreb med mange betydninger, som de fleste kan forholde sig til. Nogle gange viser 

man tillid af kærlighed, nogle gange af pligt, andre gange er tillid strategisk, og nogle gange har 

man ikke andet valg. I Danmark har vi en stolt tradition for tillid, da vi er kåret som det mest tillids-

fulde folkefærd (Ourworldindata 2017), og fordi vores tid største filosof og teolog siden Søren Ki-

erkegaard, Knud Ejler Løgstrup, som en af de første har behandlet begrebet filosofisk, hvor han i 

’Den Etiske Fordring’ rubricerer tillid som en af de suveræne livsytringer, der ligger hindsides vi-

denskabens årsagsforklaringer (Løgstrup 1958),  

Samfundsvidenskaben har på trods af dette taget begrebet til sig og sat sig for at rydde op i dets 

mange dimensioner og facetter, da de seneste årtiers forskning har vist, at tillid giver store økono-

miske og sociale gevinster, hvorfor det er interessant at forsøge at påvirke tillidsniveauet i befolk-

ningen.   

I denne indledning vil jeg derfor redegøre nærmere for den samfundsmæssige relevans af tillids-

dannelse. Jeg vil desuden redegøre for, hvorledes denne opgave undersøger potentialet for tillids-

dannelse på et nyt empirisk felt i tidsafgrænsede projektsamarbejder. Herefter vurderer jeg specia-

lets teoretiske bidrag, som hovedsageligt består i at teste etablerede teorier om tillidsdannelse på 

dette nye empiriske felt, men som også undersøger fordelene og ulemperne ved at benytte sig af 

positiv stereotypificering. Afslutningsvist vil jeg opridse resten af opgavens forløb. 

1.1 Samfundsmæssige potentialer af øget tillid. 

I dette vil afsnit vil jeg motivere opgaven ved at vise den samfundsmæssige relevans af tillidsdan-

nelse. Dette vil jeg gøre gennem en redegørelse for, hvordan tillidslitteraturen lover løsninger på 

mange af de problemer, vi, som samfund, er konfronteret med i dag. Derfor vil jeg først redegøre 

for centrale samfundsmæssige problemstillinger såsom: styringsmæssige udfordringer under New 

Public Management, mangel på social sammenhængskraft, samt øgede krav fra befolkningen til 

offentlige serviceydelser overfor et politisk sparekrav på de offentlige budgetter. Herefter vil jeg 

redegøre for, hvordan problemstillinger, som umiddelbart synes sammenviklede som en gordisk 

knude, loves løsnet og imødekommet af tillidslitteraturen gennem et øget tillidsniveau i befolknin-

gen. 
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1.1.1 Styringsmæssige udfordringer 

Incitamentsstyring, som den for eksempel kommer til udtryk i New Public Management (Hood 

1991) i den offentlige og resultatbaserede styring (Lezear & Gibbs 2009) i det private, stiller særligt 

to udfordringer, som er direkte afledt af dens egen funktion, og som arbejder imod dets formål om 

at effektivisere drift og sikre ansvarlighed. 

For det første har motivationsforskningen, anført af self-determination teori (Deci & Ryan 1985), 

vist, at intrinsisk motivation forklarer en stor del af en arbejders performance, mens økonomiske 

incitamenter og monitorering, når de er i modstrid med den indre motivation, driver den indre moti-

vation bort – og i værste tilfælde kan gøre performance både ringere og dyrere (Frey & Jegen 2001). 

Dette skyldes, at den performance, der afhang af den indre motivation, ikke altid er målbar, og der-

med er det ikke rentabelt for medarbejderne at forsætte med at levere under et performance mana-

gement regime. De eksternt belønnede performance-indikatorer kan medarbejderne derfor vælge at 

opnå på så snæver en vis, at de, på trods af en høj performance-score, leverer performance af lav 

faktisk kvalitet, hvilket i litteraturen beskrives som ’gaming’ (Hood 2006). Således kan en ledelses-

form der bygger på mistillid fordyre og forringe den servicelevering, som den forsøger at kontrolle-

re. 

For det andet anråbes samfundets subjekter som nyttemaksimerende individer (Pedersen 2011), 

hvilket er parallelt til konklusionerne fra motivationsforskningen ovenfor, og som billedligt beskri-

ves af Le Grand (1997) som overgangen fra ’knight’ til ’knave’, hvor altruistiske medarbejdere be-

gynder at agere som egennyttemaksimerende individer. Den udbredte individuelle rationalitet har 

desuden den styringsmæssige konsekvens, at kollektive handlingsproblemer bliver sværere at løse 

uden avancerede og dyre kontrakter, der specificerer opgaveansvar og sanktioner ved afvigelse (Ol-

son 1965; Ostrom 2000). På denne måde skaber denne ledelsesform grundlæggende nogle subjek-

ter, der har svært ved at koordinere uden deres egeninteresse er kontraktuelt sikret. 

1.1.2 Politiske udfordringer 

Udover disse styringsmæssige udfordringer står de fleste moderne samfund i dag overfor nogle po-

litiske udfordringer, der udfordrer den nationale sammenhængskraft, men som et øget niveau af 

tillid i befolkningen kan afbøde. Særligt er det værd at nævne det store migrationspres, som EU’s 

stater oplever, og som giver vind i sejlene til den fremadstormende højrenationalisme (Hogan 

2015). Her kunne et øget tillidsniveau forhindre effektiviteten af den populistiske ’os mod dem’-

fortælling. 
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Udover det udefrakommende pres på den nationale sammenhængskraft er staterne også presset af 

øget økonomisk ulighed, hvor gini-koefficienten er steget i de fleste vestlige lande (World Bank 

2017), og hvor den generelle ulighed er stigende i de fleste OECD-lande (OECD 2011). Denne 

ulighed forudsiges desuden at stige, idet afkastet på kapital er større end økonomiens generelle 

vækst (r > g), hvilket gør, at ejerne af kapital kontinuerligt vil tilegne sig mere af den samlede for-

mue i samfundet (Piketty 2014). Denne økonomiske ulighed udfordrer ideen om samfundet, som 

domineret af en stor middelklasse, og den vil i ren materiel forstand føre til øget økonomisk ghetto-

dannelse. Hvor de rige enten hegner sig inde i ’gated neighborhoods’ (Glasze 2006) eller gennem 

gentrificering (Larsen og Hansen 2008) presser de fattige fra center til periferi, og dermed forringer 

den kulturelle og økonomiske diversitet og skaber forudsætningerne for social-økonomiske skelsæt-

ten og fordomme.  Her kan et øget niveau af tillid gøre det lettere at føre en udlignede fordelingspo-

litik, som sikrer en grad økonomisk og social lighed i samfundet. 

Udover disse politiske udfordringer står den offentlige sektor i lande med den universalistiske skan-

dinaviske og velfærdsmodel under et konstant udgiftspres (Ansbøl 2015), hvilket ikke går godt i 

spænd med strammere krav til offentlig budgetoverholdelse. 

Slutteligt har det overraskende valg til Alternativet og de store partiers stemmetab vist, at appeller 

til ’nødvendighedens politik’ har mistet noget af sit etos, mens det værdipolitiske synes at være på 

retur, hvor debatten om det gode liv og samfund er noget, der trækker stemmer, hvorfor tillid også 

bliver relevant i sig selv. 

1.2 Tillid som universalløsning 

Ovenstående samfundsmæssige problemer med styring, social sammenhængskraft, pressede budget-

ter, øgede service krav og ønsker om et mere tillidsfuldt samfund for sin egen skyld kan alle imøde-

kommes af et øget tillidsniveau i befolkningen, hvilket jeg kort vil redegøre for i nedenstående. 

Først vil jeg berøre den økonomiske litteratur om tillid, derefter samproduktionslitteraturen og slut-

teligt litteraturen om demokratisk dannelse og social sammenhængskraft.  

1.2.1 Økonomi 

I den økonomiske litteratur har man fundet ud af, at samfund præget af et højt niveau af tillid klarer 

sig bedre end andre lande, når man kontrollerer for de typiske produktionsfaktorer, såsom: teknolo-

gi, naturresurser, fysisk kapital og humankapital (Svendsen & Svendsen 2003: 611). Dette har ført 

til stor akademisk interesse i den skandinaviske humlebi, som flyver på trods af naturlovene, og på 



KAPITEL 1: INDLEDNING 

4 
 

trods af et højt skattetryk stadig klarer sig strålende økonomisk (Paldam 2004). Denne økonomiske 

bedrift kan forklares med forskelle i formelle institutioner og økonomisk åbenhed, men selv hvis 

kontraktbrud håndhæves af et stærkt retssystem, er det stadig dyrt og omfattende at gardere sig kon-

traktuelt mod alle potentielle afvigelser og senere føre eventuelle sager. Dette koster nemlig tid og 

penge i sig selv, men som også fastfryser kapital, som kunne være investeret videre mod forrent-

ning. USA er i denne sammenhæng et skrækeksempel, hvor der cirkulerer symptomatiske fortællin-

ger om, at gamle damer har sagsøgt en mikroovnsfabrikant for døden af hendes puddel, som hun 

tørrede heri, eller en dame, der sagsøgte McDonald’s for at brænde sig på deres kaffe, som hun 

spildte ud over sig selv (Outlaw 2017).  

Disse juridisk og formelle måder at løse uoverensstemmelser på er inefficiente, og i de fleste situa-

tioner er det ikke den måde, man typisk håndterer usikkerhed på. I uformelle samarbejder håndteres 

usikkerhed i stedet med ex ante-tillid og ex post-sanktioner, så som afbrudt samarbejde eller voice-

strategier, hvis tilliden bliver svigtet. 

Litteraturen om tillid og social kapital udforsker disse uformelle måder at håndtere usikkerhed på og 

indregner dem i en økonomisk model. Skandinaviske lande behøver nemlig ikke afsætte samme 

midler til fysisk og juridisk bevogtning eller andre bekostelige sikkerhedsforanstaltninger, og derfor 

har de en konkurrencefordel overfor lande med en lavere grad af tillid (Svendsen & Svendsen 

2016). Dette eksemplificeres blandt andre af Eric Uslaner med ubetjente vejboder, som fungerer 

ved, at der er tillid til, at kunderne betaler, idet der ikke er nogen kontrolmekanisme (Uslaner 2002). 

Herved sparer samfundet arbejdstid til kontrol med betalingen, som kan allokeres til andre formål. 

Såfremt besparelserne på kontrol og medarbejdermotivation ikke opvejes af afvigende medarbej-

deradfærd, så kan man sige at: ’Kontrol er godt, tillid er billigere’ (Svendsen 2012). 

1.2.2 Bedre serviceydelser 

Den større tillid som udvises til medarbejderne kan også styrke kvaliteten af serviceydelserne ved at 

muliggøre en mere kompleks opgavevaretagelse for frontlinjepersonalet, som de ville have svært 

ved at udføre under mere snævert definerede og målstyrede rammer. For at belyse dette område er 

særligt litteraturen om samproduktion og samskabelse interessant, fordi den udforsker de økonomi-

ske, informations-, trivsels- og styringsmæssige konsekvenser af at uddelegere Initiativ, planlæg-

ning, finansiering, idriftsættelse, design, administration, levering, overvågning og evaluering, og i 

stedet sætter forvalteren i en mere faciliterende rolle frem for, at forvalteren skal varetage alle op-

gaver selv (Bovaird 2007: 849, Bovaird & Loeffler 2012: 12). Denne litteratur søger gennem sam-
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produktion og -skabelse at forløse krydspresset mellem pressede offentlige budgetter og krav om 

bedre serviceydelser, hvor samproduktionstilgangen fokuserer på de samfundsøkonomiske fordele 

af at lade borgere stå for leverancen af serviceydelser. I de mest banale eksempler indebærer dette 

f.eks. at stille skraldespanden ud til vejen, så skraldemanden sparer tid ved ikke selv at hente skral-

det på adressen, eller forældre som overtager en del af skolernes uddannelsesopgave og støtter deres 

børn med lektiehjælp. Mere vidtløftige scenarier involverer den kollektive samproduktion, som lig-

ger tæt op ad fænomener som ’frivillighed’, hvor den samproducerede ydelse kun i marginal for-

stand kommer den samproducerende til gode, og hvor nytten i stedet primært ligger den almene 

borger, som ikke har bidraget til produktionen af goden, men benytter sig af det offentligt tilgænge-

lige gode. Dette kan illustreres ved foreningslivet, hvor de, som løfter driften af foreningen, har 

samme adgang til foreningens faciliteter som dem, der blot er medlemmer og brugere. Den sam-

fundsøkonomiske ræson i samproduktionslitteraturen knytter sig særligt til den økonomiske forestil-

ling om aftagende marginalafkast, hvor man under den skandinaviske serviceleveringsmodel særligt 

bør forvente, at der er økonomisk gevinst i af inddrage civilsamfundet i serviceleveringen, fordi det 

offentlige står for langt størstedelen af produktionen, og det derfor ville være mere efficient med et 

mere ligeligt input-mix.  

Udover denne forventede økonomiske gevinst, som enten kan realiseres ved lavere udgifter eller et 

højere serviceniveau, så lover samskabelseslitteraturen også et kvalitativt løft af serviceydelserne. 

Dette skyldes, at samskabelseslitteraturen, i modsætning til samproduktionslitteraturen, fokuserer på 

borgerinddragelse processer tidligere i det fælles projekt. Borgerinddragelsen sker nemlig allerede i 

initiativfasen, hvor det offentliges rolle blot er at facilitere borgerinitiativ og hjælpe med at omsætte 

borgerinitiativet til et projekt, der er gangbart og lovligt. Den tidlige borgerinddragelse i samskabel-

sesprocesser sikrer, at den leverede service svarer til et reelt behov i målgruppen og svarer på den 

rigtige måde, således at kvaliteten af serviceydelsen forbedres i forhold til hvis kommunen skulle 

have udtænkt projektet. 

1.2.3 Social sammenhængskraft 

Med sidste skud i salutten forgrener tillidslitteraturen sig ud i litteraturen om demokratisk dannelse 

og social sammenhængkraft. Social sammenhængskraft ligger ikke blot godt i munden politisk, det 

har også vist sig at være påvirkelig og have positive effekter på helbred (Elgar 2011), kriminalitets-

nedbringelse (Akçomak & Weel 2008, Bounanno 2009), lykke (Bjørnskov 2008) og modvirke kor-

ruption (Graeff & Svendsen 2013, Bjørnskov 2011), og i denne sammenhæng er Robert Putnam en 
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kernereference og pioner. I sin bog ’Making Democracy Work’ fra 1993 argumenterer Putnam for, 

at demokratiets succes i høj grad skyldes de horisontale bånd i befolkningen, der skabes i civilsam-

fundets klubber og foreninger. Disse bånd kalder Putnam social kapital, og han definerer det som 

netværk og normer om civil engagement, der gør det muligt for et samfunds medlemmer at stole på 

hinanden (Putnam 1993). Senere i sin bog ’Bowling Alone’ fra 2000 skelner ham mellem afgræn-

sende (bonding), brobyggende (bridging) og forbindende (linking) social kapital for at tage højde 

for kritikken af, at stærke grupperinger, såsom kriminelle netværk, ikke er ønskværdige for et sam-

fund, idet deres afgrænsende sociale kapital blot styrker dem i deres forseelser. Den brobyggende 

sociale kapital skaber i stedet kontakter og forståelse på tværs af sociale skel og mindsker dermed 

fordomme og potentielt etniske konflikter i vores stadigt mere multi-etniske samfund, mens den 

forbindende sociale kapital skaber netværk vertikalt af hierarkier.  

1.3 Tillid som politisk instrument  

Med ovenstående overblik over de positive samfundsmæssige effekter af tillid er det ikke underligt, 

at tillid befinder sig højt på den politiske dagsorden, hvilket jeg vil vise i nedenstående. 

I Aarhus Kommune arbejder man aktivt med samproduktion, hvor man gennem strategier og visio-

ner såsom ’Den Aktive Borger’ (Aarhus.dk 2017) og ’Kommune Forfra’ (Aarhus Kommune 2015) 

arbejder på at forsøge at afklienticere borgeren. For at imødekomme dette forsøger man at have blik 

for borgerens resurser, og man prøver at aktivere borgeren og dennes netværk i leveringen af offent-

lig service. 

Ligeledes forsøger man internt at lede og styre mere gennem tillid for blandt andet at håndtere den 

større kompleksitet i arbejdsopgaven, som en samproducerende tilgang fordrer af forvaltningen. 

Dette kan ses i Aarhus Kommunes strategi ’Nye Leder- og Medarbejderroller’ (Aarhus Kommune 

2017). 

På nationalt politisk niveau er tillid også en varm kartoffel og allerede i 2010 var et af VK-

regeringens ti mål for 2020 at ’Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk’ 

(Statsministeriet 2010: 32). I dag er kampen om at knytte tillid til det politiske program stadig i 

gang, og i januar igangsatte Socialdemokratiet kampagnen ’Den bedste danske opfindelse er Dan-

mark’, hvor kernebudskabet var, at tillid er en dansk kerneværdi, der skaber tryghed og sammen-

hængskraft (Socialdemokratiet 2017). Denne kampagne kan ses om et forsøg på at fravriste Dansk 
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Folkeparti vælgere ved at lægge sig tæt op ad deres succesfulde ’Tryghed og Tillid’s-kampagne 

(Dansk Folkeparti 2017). 

1.4 Mødesteder for tillidsdannelse  

Med denne indledningsvise samfundsmæssige motivation om den politiske opmærksomhed om-

kring tillid, vil jeg nu redegøre for, hvilke empiriske felter som tillidslitteraturen typisk undersøger 

tillidsdannelse på. Herefter vil jeg fremhæve projektsamarbejdet som et uberørt empirisk felt for 

tillidsdannelse, som gyldigheden af etablerede teorier kan testes på. 

1.4.1 Foreningslivet 

Tillidsdannelse har siden Robert Putnams indflydelsesrige bog fra 1993 ’Making Democracy Work’ 

været udforsket og undersøgt i civilsamfundet og foreningslivet. Dette skyldes, at han her viser, at 

nydannede italienske regioner fra 1970 performer bedst, hvor der er lange og stærke traditioner for 

civilt engagement, deltagelse i foreningslivet og tillid mellem borgerne. Disse regioner befinder sig 

typisk i det nordlige Italien, hvor man har haft en 1000-årig lang tradition for at deltage i fælles po-

litiske begivenheder og styre mere horisontalt og inddragende, hvor regionerne i Syditalien er præ-

get af større vertikal og aristokratisk styring, som udmønter sig i mafiaens greb om Syditalien (Put-

nam 1993).  

Med denne analyse i baghånden vover Putnam argumentet, at et velfungerende demokrati hviler på, 

at tillid og horisontale bånd mellem borgene i samfundet skabes gennem et aktivt civilsamfund 

(Putnam 1993). 

I Danmark har denne bog ført til stor opmærksomhed omkring ”Foreningsdanmark” som forkla-

ringsmodel for, hvorfor vi i Danmark er verdensmestre i tillid, og hvordan denne tillid er blevet 

motor for den fortsatte demokratiske dannelse og styrkelse af samfundssind (Torpe 2014). Denne 

opmærksomhed på foreningslivet ses blandt andet på den politiske sikring af foreningslivet gennem 

folkeoplysningsloven (Retsinformation 2017), der giver kommuner mulighed for at bevilge tilskud 

til frivilligt arbejde, såfremt de er organiseret som forening. 

1.4.2 Kritik af foreningslivet som mødested 

Tiltroen til foreningslivet som motor for tillidsdannelsen i samfundet led imidlertid et knæk, idet 

blandt andre Margaret Levi (1996) kritiserede Robert Putnams begreb om socialkapital for også at 

indbefatte uønskede grupperinger såsom mafiaen og religiøse sekter, og desuden have et diffust 

begreb om tillid.  
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Hvilket, som svar, ledte Putnam til at differentiere sit begreb om social kapital til afgrænsende, bro-

byggende og forbindende social kapital og holde funktionelle elementer ude af sin definition 

(Bjørnskov og Sønderskov 2013) i sin efterfølgende bog ’Bowling Alone’ fra 2000. Heri fortsatte 

han sin kritik af den faldende foreningsdeltagelse i USA ved at eksemplificere den øgede individua-

lisering i samfundet gennem bowling. Bowling har som sport nemlig oplevet en øget tilstrømning af 

spillere, men samtidig er der sket et fald i deltagelsen i bowlingforeninger, hvilket gør, at sporten i 

mindre grad fungerer som et socialt mødested, der faciliterer social interaktion og tillidsdannelse 

(Putnam 2002). 

I Danmark ser vi en lignende tendens, hvor tilslutning til foreningslivet har været stabilt med min-

dre svingninger, og hvor karakteren af foreningsdeltagelsen ligeledes har ændret sig mod mere spe-

cialiserede foreninger (Ibsen et al. 2013). Dermed ser det ikke ud til at foreningslivet kan mobilise-

res yderligere til at skabe tillid i samfundet, da folk her fortrinsvist har kontakt med folk de minder 

om og deler interesser med. 

Denne undergravende kritik af foreningslivets rolle som mødested for tillidsdannelse tages op af 

Eric Uslaner i hans bog ’The Moral Foundations of Trust’ fra 2002, hvor han udfordrer Putnams 

grundlæggende præmis om, at foreningsdeltagelse skaber tillid. I stedet viser Uslaner gennem ana-

lyse af paneldata, at tillid ikke dannes i foreningslivet, da folk her klumper sig sammen i menings-

fælleskaber, således at der ikke skabes tillid på tværs af sociale skel og interesser. Uslaners resulta-

ter viser i modsætning til Putnams positive spiral fra deltagelse i civilsamfundet til øget tillid, at 

sammenhængen i stedet går fra tillid til deltagelse i civilsamfundet (Uslaner 2002 kapitel 5). Lige-

ledes kritiserer Uslaner Putnams antagelse om, at alt socialt samvær skaber tillid, idet han finder, at 

kun fem former for civilt engagement fører til tillidsdannelse – nemlig civilt engagement der vedrø-

rer: arbejde, kultur, børn, velgørenhed og religion (Uslaner 2002 kapitel 5).  

1.5 Projektsamarbejdet som mødested 

Med denne viden om at folk hovedsageligt finder sammen i interessefællesskaber og mere afgøren-

de, at en bred vifte af foreningsarbejde ikke ser ud til at påvirke tillidsniveauet hos dets medlemmer, 

samt at foreningsdeltagelsen ser ud til at være stabil i Danmark, er det relevant at udforske nye em-

piriske felter, hvor tillid kan dannes. 

I dette speciale vil jeg undersøge projektsamarbejdet som arnested for tillidsdannelse, da jeg i kraft 

af mit arbejde i Aarhus Kommunes Socialforvaltning har førstehåndserfaring med og unikke data 
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fra et kulturelt projektsamarbejde, som Aarhus kommune lavede sammen med VIA, ’De Splitterga-

le og ’The Lakatos Family Gipsy Dance Group’. 

Teoretisk er det interessant at udforske projektsamarbejdet som mødested, hvor der kan dannes til-

lid, fordi der her er rig mulighed for, at forskellige parter mødes netop i kraft af, at opgaven ikke 

løses internt i en organisation eller virksomhed. Projektets tidsafgrænsede natur muliggør også, at 

der kan faciliteres nye møder, efter at der er opbygget fortrolighed fra et foregående projekt og 

dermed kan dannes tillid til stadig flere befolkningsgrupper. Desuden tyder det på, at projektsamar-

bejdet er en organiseringsform, som vil organisere en stadig større del af arbejdet (Jensen 2009), 

hvilket gør det yderligere relevant at studere nærmere. 

Projektet er som organiseringsform ofte omgærdet af kritik i den teoretiske litteratur, hvor den flek-

sibilitet, som projektet tilbyder, kritiseres for at skabe materiel og psykologisk usikkerhed, hvor 

ansatte tvinges til at overveje deres ’ansættelighed’ allerede inden, de er færdige i et projekt. Skulle 

man være i den fordelagtige situation, hvor man har rigeligt af projekter, er man heller ikke frelst, 

da kravet om fleksibilitet betyder, at man ikke kan hvile i sin ekspertise, fordi man ikke ved, hvad 

der kræves i fremtiden (Boltanski & Chiapello 2005). På den måde bliver projektarbejdet vævet ind 

i en senkapitalistisk dystopi, som den kendes fra sociologer som Zygmunt Baumanns analyser af 

flydende modernitet (Baumann 2000). Her er samfundets svageste er dem, som er bundet til sted, 

fællesskab og moral, og som lades i stikken af den transnationale mobile kapital, der til hver en tid 

kan flytte hen, hvor den faldbydes bedste vilkår. Den moralske kritik, som følge af midlertidighed 

og flydende former, ligger lige om hjørnet, hvilket illustreres af filosoffen Anders Fogh Jensens 

sammenligning af projektsamfundet med en reception, hvor folk cirkulerer mellem hinanden, men 

ikke har tid til en længerevarende samtale og dybere kontakt (Jensen 2009).  

I lyset af dette blakkede ry er det interessant at undersøge om den udskældte organisationsform også 

kan bidrage positivt til samfundsudviklingen og danne tillid i stedet for utryghed. 

1.6 Tidligere litteratur om tillidsdannelse i projektsamarbejder 

Dette bredere samfundsmæssige perspektiv er ikke udtalt indenfor management-litteraturen, der dog 

ofte pointerer, at tillid er afgørende for et godt projektsamarbejde (Strahorn et al. 2017, PMBOK 

Guide 2008, Hartman 2002). Og der findes en overflod af populærlitteratur, som giver tips til, hvor-

dan projektledere skal gebærde sig og kommunikere for bedst at opbygge tillid i projektgruppen (se 

for eksempel: Karlsen et al. 2008, Project-Management 2017, Projectmanagementessentials 2017). 
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Den teoretiske litteratur om tillidsdannelse i projektsamarbejder er noget mindre end populærlittera-

turen, og den beskæftiger sig udelukkende med tillidsdannelse indenfor projektet, så samarbejdet 

sikres, og projektet kan realiseres (Brewer & Strahorn 2012, Marks & Mirvis 1998, Herzog 2001). 

De samfundsmæssige perspektiver af tillidsdannelse i projektsamarbejder er således ikke undersøgt 

inden for management-litteraturen, idet det bredere samfundsudvikling aldrig har været dets fokus. 

Tillidsdannelse på samfundsniveau gennem projektsamarbejdet er imidlertid et fokus for sampro-

duktionslitteraturen, hvis projekter ofte involverer offentlige aktører, og de appellerer derfor både til 

snævre økonomiske fordele ved samproduktion og til bredere forventede politiske effekter såsom 

empowerment (Fung 2004), lighed (Jakobsen & Andersen 2013) og tillid (Ostrom 1999, Ho & 

Chan 2010, Aiken & Bode 2009). 

Der findes imidlertid kun få studier, som reelt undersøger det teoretiske potentiale af samfundsrele-

vant tillidsdannelse empirisk, og i disse studier er resultaterne ikke entydige.  

I en artikel fra 2010 undersøger Julien Labonne og Robert Chase udviklingen i social kapital i et 

stort anlagt og dokumenteret filippinsk samskabelsesprojekt, hvor deltagerne har skullet ansøge om 

infrastrukturinvesteringer, som de senere selv har skullet implementere (Labonne & Chase 2010: 

348). Studiet viser, at deltagerne, som har fået tilskud og tilsagn til at implementere deres infra-

strukturprojekter, har fået et øget niveau af generaliseret tillid, idet de har fået en højere grad af til-

lid til fremmede, hvilket tilskrives kontakt med fremmede konstruktionsarbejdere (Labonne & 

Chase 2010: 356). 

I modsætning til dette fund i et tredjeverdensland finder Joost Fledderus i en artikel fra 2015, at 

hollandske arbejdsløse, som deltager i kommunalt organiserede samproduktionsprojekter, hvor de 

delvist driver projekterne, oplever et fald i generaliseret tillid undervejs i projektet (Fledderus 2015: 

558). 

Den samfundsrelevante tillidsdannelse som følge af projektsamarbejder er på trods af de mange 

teoretiske antagelser om dette empiriske felt underbelyst. De to ovennævnte studier er, så vidt jeg 

ved, de eneste som undersøger fænomenet, og de udforsker det i to vidt forskellige kontekster, som 

blot er få blandt mange i et stort univers af potentielle cases og konstellationer. De modstridende 

resultater får også Fledderus til at bemærke, at det ikke er samproduktion eller projektsamarbejde 

som sådan, der skaber generaliseret tillid hos deltagerne, men snarere måden hvorpå samarbejdet 

organiseres og forvaltes (Fledderus 2015: 562). 
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I dette speciale vil jeg undersøge tillidsdannelse i en ny empirisk kontekst af projektsamarbejdet, 

idet jeg har unikke data fra mit arbejde i Aarhus Kommunes Socialforvaltning, hvor jeg har fulgt et 

kulturelt samskabelsesprojekt, med det eksplicitte mål at undersøge kunstens rolle i den socialfagli-

ge indsats. 

Projektet adskiller sig således fra de tidligere studier, men også fra den typiske forestilling om sam-

skabelse, idet projektet kredser om det kulturelle snarere end beskæftigelse eller konstruktionsar-

bejde. 

1.7 Teoretisk bidrag 

Denne opgaves primære bidrag er således at undersøge et nyt empirisk felt, hvor jeg undersøger 

feltet gennem tre forskellige, men gængse teorier om tillidsdannelse. Ved analysens afslutning vur-

derer jeg, hvordan disse teorier er stillet på baggrund af tillidsudviklingen i casen. Der ligger derud-

over et mindre teoretisk bidrag i, at jeg undersøger, om det er muligt at udnytte stereotypificering 

som en tillidsskabende strategi, hvilket er et nyt perspektiv, som er i modstrid med erfaringsbasere-

de syn på tillidsdannelse. 

1.8 Forskningsspørgsmål 

På baggrund af ovenstående redegørelse for de positive samfundsmæssige effekter af tillid, og 

manglerne i litteraturen om tillidsdannelsen, der netop er kimen til tillidens frugter, vil jeg opstille 

følgende forskningsspørgsmål for dette speciale: 

(1) Skabes der tillid i et tidsafgrænset projektsamarbejde, og (2) i givetfald hvorfor? 

Forskningsspørgsmålet er todelt, fordi det ikke er etableret, om der overhovedet skabes tillid i pro-

jektsamarbejder. Da jeg undersøger et kulturelt projektsamarbejde, hvor der ikke er nogen litteratur 

på området, er første del så meget desto mere relevant. Anden del af forskningsspørgsmålet adresse-

rer de teoretiske mekanismer, hvorigennem tillid dannes i projektsamarbejder, hvilket er vigtigt for 

at kunne overføre viden fra specialet til andre projektsamarbejder, da der er stor intern variation 

indenfor kategorien projektsamarbejder. 

1.9 Oversigt over resten af opgaven 

For at kunne besvare denne problemstilling vil jeg i nedenstående metodeafsnit diskutere forskellige 

tillidsopfattelser i den splittede og uafklarede konceptuelle debat om tillidsbegrebet, for herefter at 

give en arbejdsdefinition af tillid, så jeg kan operationalisere begrebet og undersøge det i min analy-
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se. Herefter vil jeg redegøre for mit valg af et casestudie som forskningsdesign og argumentere for, 

at forholdene i min case gør den til en ’least likely case’ i forhold til tillidsdannelse, hvilket mulig-

gør analytisk inferens, såfremt der dannes tillid i casen. 

I dataafsnittet vil jeg beskrive forholdene i casen nærmere, så det bliver tydeligt: hvem interessen-

terne i projektsamarbejdet er, hvad det oprindelige formål med projektet var, hvordan processen 

blev dokumenteret, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver i forhold til at belyse problem-

stillingen. 

Dernæst vil jeg i teoriafsnittet redegørebredt for forskellige forklaringsmodeller på samarbejde mel-

lem grupper, da der ikke er nogen etableret teoretisk konsensus på feltet omkring tillidsdannelse i 

projektsamarbejder. Først redegør jeg for Russell Hardins rationel-institutionelle teori om tillids-

dannelse, for herefter at redegøre for Eric Uslaner, der udover at tilskrive kulturen afgørende betyd-

ningen for tillidsdannelsen også udvider tillidsbegrebet. Efter redegørelsen for disse eksplicitte til-

lidsteoretikere redegør jeg for de to dominerende socialpsykologiske tilgange til forklaring af kon-

flikt og samarbejde mellem grupper, som jeg efterfølgende supplerer med mere eksplicit sociologi-

ske forklaringer af andengørelsens nødvendighed og mulige positioner i relation til en fundamental 

værensmæssig splittelse. 

Efter denne eklektiske redegørelse for forklaringsmodeller vil jeg for overskuelighedens skyld 

sammenlæse forklaringsmodeller i tre hypoteser om tillidsdannelse: en kulturel hypotese, en ratio-

nel-institutionel hypotese samt en sociologisk hypotese. 

Disse hypoteser vil jeg teste i rækkefølge i det efterfølgende analyseafsnit, hvor jeg først vurderer, 

om der er dannet tillid i casen, hvilket svarer til første del af forskningsspørgsmålet. I næste del un-

dersøger jeg de teoretiske bud på virksomme mekanismer, som har påvirket niveauet af tillid. På 

denne baggrund kan jeg ved analysens afslutning vurdere, hvilke teorier om tillidsdannelse der 

bedst forklarer tillidsdannelsen i casen.  

Slutteligt diskuterer jeg generaliseringspotentialet af fundet i casen i forhold til, om resultaterne kan 

danne model for andet kulturelt projektsamarbejde, og om mekanismerne også kan tænkes at være 

til stede i arbejdsrelateret projektsamarbejde 



 

 
 

2 Metode 

I dette afsnit vil jeg afklare de metodiske forudsætninger for min undersøgelse af tillidsska-

belse i projektsamarbejde. Først giver jeg et kort overblik over den konceptuelle debat om-

kring tillidsbegrebet, for derefter at operationalisere hvordan jeg måler tillid i dette speciale. 

Herefter diskuterer jeg mit valg af casestudie som forskningsdesign, hvorefter jeg slutteligt 

argumenterer for, at jeg undersøger en least likely case. 

2.1 Måling og operationalisering af tillid 

For at kunne undersøge tillidsdannelsen i casen vil jeg først diskutere tillid som begreb og 

derefter give en arbejdsdefinition for tillid for derefter at give en operationalisering af tillid i 

forhold til casen.  

2.1.1 Tillid 

Tillid er begreb, som fylder meget i vores hverdagssprog, hvor vi kan have tillid til vores 

nærmeste, til politikerne, til loven, til vejret, til vores held. På dansk er tillid er navneord, men 

det findes ikke som udsagnsord, som det for eksempel gør på engelsk, hvor det både eksiste-

rer i navneordsform (I have trust – jeg har tillid) og som udsagnsord (I trust you), hvilket ikke 

findes på dansk, hvor vi må anvende det mere religiøst klingende ’jeg tror på dig’, ’jeg stoler 

på dig’, eller omgå problemet og sige ’jeg har tillid til dig’. Selve ordet tillid kommer af ordet 

’at lide’ eller som navneord at ’sætte sin lid’ til nogen, hvilket konnoterer at læne sig op af 

noget fast, der holder balancen for en (Fink 2016). Netop det at forlade sig på andre for at 

holde sin egen balance indbefatter et element af usikkerhed, hvilket også giver mening, fordi 

man kun ytrer sin tillid i situationer, hvor usikkerheden og tvivlen allerede har meldt sig. 

Tillidens forbindelse til usikkerheden er også forholdsvist veletableret i litteraturen, hvor tillid 

blandt andet, i Denise Rousseaus i artikel ’Not so Different After All: A Cross-Discipline 

View of Trust’ fra 1998, defineres som ’a psychological state comprising the intention to ac-

cept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another’. 

Det samme billede af et individ, som bevidst forholder sig til risikoen og usikkerheden ved at 

forlade sig på en anden, ser vi i Roy Lewickis definition ’an individual's belief in, and wil-

lingness to act on the basis of, the words, actions, and decisions of another’ (Lewicky 1998). 

At både Rousseau og Lewicki pointerer sårbarhed og tro peger på, at den andens handlinger 

ikke kan forudsiges fuldstændigt eller blot sandsynliggøres ved at tilskrive sandsynligheder, 
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men de synes dog begge at operere med et individ, som bevidst forholder sig til denne situati-

on og vælger på baggrund heraf. Der findes dog også mere fænomenologiske tilgange, der 

pointerer tillidens umiddelbarhed, hvor den ikke er et resultat af bevidste overvejelser, men 

sker ubevidst for selvet (Frederiksen 2014). Alle disse tilgange pointerer, at tillid vedrører et 

individ, som forholder sig til usikkerheden ved en anden instans, uanset om dette er et andet 

individ eller kollektiv. Der findes dog en niche i litteraturen, som beskæftiger sig med tillid 

mellem organisationer, men som også forholder sig til usikkerheden i forholdet (Dyer & Chu 

2003, Uzzi 1997). 

2.1.2 Tillidsdannelse  

Hvor der er rørende enighed om, at tillid indbefatter et moment af usikkerhed, er der omvendt 

splittelse i tillidslitteraturen om, hvad der skaber tillid, og hvornår denne tillid er berettiget. 

Rational choice teoretikere har med en tidlig ”wittgensteinsk” og positivistisk tilgang sat sig 

for at rydde op i tillidsfænomenet ved kun at fokusere på den tillid, man har til en anden, med 

hvem ens mål overlapper, og man kan afveje risikoen ved afvigelse fra den fælles strategi 

overfor sandsynligheden for personlig vinding. På denne banehalvdel kan man også stille 

identitetsteoretikere, som mener, at der kræves en fælles identitet, for at der kan opstå tillid, 

fordi sådan en tænkning også beror på en viden om den anden. Denne position kan ses hos 

James Coleman (1990), Barbera Misztal (1996) og Russell Hardin (2000), den seneste vil jeg 

redegøre nærmere for i teoriafsnittet. 

Overfor disse tilgange står andre teoretikere, som indvender, at vi ex ante aldrig har informa-

tion nok til at vurdere, om vores tillid er velbegrundet. Denne viden har vi kun retrospektivt, 

og for disse teoretikere involverer tilliden et spring, som ikke er velbegrundet i hvert enkelt 

tilfælde, men som giver mening på et samfundsmæssigt niveau.   

Her står Eric Uslaner på en kulturforklaring (Uslaner 2002), som ligner Samuel Huntingtons 

(Huntington 1997) forklaring på kultursammenstød, hvor man kun kan have tillid til folk fra 

ens kultur med fælles moralske værdier. På denne vis kan man have tillid til folk, man ikke 

kender, blot på baggrund af meget generelle karakteristika, som får folk til at se forbi overfla-

diske forskelle og se dybere ligheder, hvilket får samfundet til at fungere. 
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2.2 Operationalisering af tillid 

Med overstående overblik over debatterne i tillidslitteraturen og den manglende konceptuelle 

enighed (McEvily & Tortoriello 2011) vil jeg i dette afsnit operationalisere tillid med henblik 

på specialets problemstilling og de tilgængelige data. 

Da jeg i analysen benytter mig af data, som ikke er indsamlet med henblik på at studere tillid, 

vil jeg i stedet for direkte mål, hvor deres spørges ind til tillid, benytte mig af effekter af tillid 

såsom samarbejde og samvær mellem deltagerne i projektet som indikatorer. Disse indikato-

rer sammenholder jeg med udviklingen af de relevante uafhængige variabler, som de teorier, 

jeg tester, foreskriver. Derudover vurderer jeg på baggrund af udtalelser fra projektets delta-

gere, om de mekanismer, som teorierne om tillidsdannelse foreskriver, er til stede i casen. 

Med disse indikatorer kan jeg også imødegå de forskellige tillidsdefinitioner, som de teorier 

om tillidsdannelse, jeg inddrager, operer med. 

2.3 Forskningsdesign - casestudie 

For at kunne besvare min problemstilling vil jeg som forskningsdesign anlægge et casestudie, 

da jeg herigennem får et grundigt blik for mekanismerne, der leder til tillidsdannelse i projek-

tet (Andersen et al. 2012: 90). 

Konkret består casen af en teateropsætning, der som en del af Kulturby2017 blev samskabt 

mellem en gruppe lærerstuderende, en gruppe romaer og en gruppe sindslidende, hvilket jeg 

vil beskrive nærmere i dataafsnittet. I dette specifikke tilfælde giver gruppesammensætningen 

i casen yderligere muligheder for at undersøge om tillid opbygges ens i begge udgrupper 

(hvilket jeg fremadrettet vil kalde romaerne og De Splittergale) eller om, og eventuelt hvorfor, 

der er forskel på de lærerstuderendes relationer til udgrupperne. 

2.3.1 Begrænsninger ved casestudiet 

De metodiske udfordringer i at belyse en problemstilling gennem et casestudie ligger hoved-

sageligt i de umiddelbart begrænsede muligheder for inferens, fordi denne ikke kan sikres 

statistisk. Dette skyldes, at det ikke er sikret, at deltagerne udgør et repræsentativt udtræk af 

befolkningen, og at eventuelle sammenhænge kan skyldes uobserveret variabelbias, hvilket 

begrænser studiets udsagnskraft, da det ikke er sikkert, at det samme miljø eller persongalleri 

er gældende i andre projektsamarbejder. 
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For at sikre mulighederne for inferens i et casestudie, må man i stedet ty til teoretisk case-

udvælgelse, og herudfra analytisk slutte hvor langt et fund kan generaliseres (Andersen el al. 

2012: 90). 

I nedenstående vil jeg argumentere for, at min case er stillet nogle vanskelige betingelser i 

forhold til at danne tillid mellem deltagerne, og at et fund i denne sammenhæng derfor vil 

kunne generaliseres til andre kulturelle projektsamarbejder, og under visse betingelser til pro-

jektsamarbejder generelt. 

2.4 Et ’least likely’-studie 

I dette afsnit vil jeg på baggrund af teoretisk relevante parametre for tillidsdannelse, som er 

udledt fra et reviewstudie af tillidsdannelse i projektsamarbejder (Brewer & Strahorn 2012), 

vurdere i hvilken grad min case udgør et least likely studie. I det følgende vil jeg kommente-

re: Projektperiode, interesse i at opbygge relationer, evne til at samarbejde, forskel i identitet, 

projektledelse og -design samt den indledningsvise motivation. 

2.4.1 Projektperiode 

Projekter er kendetegnet ved at være et tidsafgrænset fællesskab, som ophører, når målet med 

projektet er realiseret, eller projektperioden er overstået. I denne forstand er alle projekter 

dårligt stillede i forhold til at danne tillid, da tid og varighed er afgørende for relationer (Karl-

sen et al. 2008), og tillid ofte opbygges over længere tid (Dervitsiotis 2003). Men da projektet 

i casen kun strækker sig over tre uger, er dette projekt særligt dårligt stillet, da det nærmest 

ikke er til at forestille sig en kortere projektperiode, og til sammenligning er de to andre pro-

jekter, som har undersøgt generaliseret tillidsdannelse, strakt sig over mindst et år.  

2.4.2 Interesse i at opbygge relationer 

Projekter er ligeledes kendetegnet ved ikke at blive gentaget, fordi projektet tages i brug til at 

løse særlige opgaver, som kræver en kortvarig ekstra indsats, eller som afprøves på forsøgs-

basis. Denne mangel på gentagelighed betyder, at deltagere i projekter ofte er interesserede i 

at danne relationer til nøglepersoner, som kan hjælpe dem med at få ansættelse i eller finan-

siering til et efterfølgende projekt (Jensen 2009). I min case gør dette incitament sig ikke gæl-

dende, fordi de studerende ikke har noget karrieremæssigt incitament til at danne relationer til 

hverken romaerne eller de sindslidende, da disse højst sandsynligt ikke kan bidrage til deres 

ansættelighed. Der er heller ikke meget, der tilsiger, at de studerende skulle have interesse i at 

danne en personlig relation til udgrupperne, da romaerne rejser tilbage til Ungarn efter projek-



KAPITEL 2: METODE 
  

17 
 

tet og dermed ikke kan træffes efterfølgende, og de sindslidende er ustabile i deres personlige 

relationer, og desuden er de fleste af dem noget ældre end de studerende.  

2.4.3 Evner til at samarbejde 

Det er også afgørende, at deltagerne har evnerne og kapaciteten til at samarbejde og bidrage 

til projektet. Her er romaerne godt stillet, da de er kommet til Danmark udelukkende for at 

deltage i projektet og er professionelle dansere og musikere. Romaerne er dog hæmmet af en 

sprogbarriere, da flere af dem ikke taler engelsk og må kommunikere med fagter og enkelte 

engelske ord. De sindslidende er derimod hæmmede af at have begrænsede personlige resur-

ser og overskud, da de arbejder med at leve med deres diagnoser og også med at håndtere 

deres privatliv.  

Udover romaernes professionelle ekspertise i musik og dans er deltagernes evne til at samar-

bejde således ikke på højde med, hvad med kunne forvente i andre projektsamarbejder. 

2.4.4 Forskel i identitet 

På identitetsparameteren er forskellene mellem deltagerne maksimale i casen, fordi romaerne 

er blandt de mest marginaliserede folkeslag i Europa. Dertil er sindslidende ligeledes en mar-

ginaliseret gruppe internt i den danske befolkning, og de studerende er således værst muligt 

stillet i forhold til at danne tillid til de andre deltagere. 

2.4.5 Projektledelse og -design  

Hvad angår omgivelserne, så er der både fordele og ulemper i casen. Fordelen er, at forløbet 

foregår under den overordnede tematik ’at få øje på resurser hos mennesker på kanten’ (VIA 

2017), og samtidig har projektet været kyndigt faciliteret, idet konflikter mellem grupperne er 

blevet håndteret, og de indledede møder mellem dem var forberedt. 

Ulemperne i forhold til tillidsdannelse ligger i teaterets intensive og inkluderende format, 

samt den store mængde deltagere på omkring 50 mennesker, hvor alle har skullet deltage ak-

tivt og være afventende, når andre præsenterede deres scener, hvilket eksemplificeres af den 

dramaturgiske leder Klaus Rubins udtalelser:’ Vi er 50 mennesker, alle er nødt til at være her, 

vi kan ikke mangle nogen i sådan en proces her’ (Rubin 2016: 3:05), og ’Projekter som disse 

tager tid, folk har brugt 50-60 timer om ugen’ (Rubin 2016: 7:10). Dette strenge krav om del-

tagelse og fremmøde i alle projektets faser, gør betingelserne svære for tillidsdannelse, da det 

kan tære på deltagernes kræfter og motivation, hvilket særligt er tilfældet for de sindslidende, 

som i forvejen har svært ved at overskue deres hverdag. 
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2.4.6 Den indledningsvise motivation  

På en front er forholdene i casen entydigt fordelagtige for tillidsdannelse – nemlig den indled-

ningsvise motivation, hvor alle deltagerne var motiverede for at skabe en fælles teateropsæt-

ning.  

De studerende havde valgt projektet blandt flere valgfag, og flere pointerede i interviews’ne, 

at de var tiltrukket af ideen om virkelighedsnær læring. De sindslidende deltog på frivillig 

basis gennem deres teatergruppe ’De Splittergale’, mens romaerne fik dækket en mindre ræk-

ke udgifter, som de havde i forbindelse med deres deltagelse. Således har ingen af deltagerne 

været tvunget ind i samarbejdet og har deltaget af egen fri vilje. 

2.5 Opsummering 

I lyset af ovenstående kan min case således betragtes som en leastlikely case, hvor et fund i 

form af tillidsdannelse bevirker, at vi kan regne med, at der dannes tillid i andre kulturelle 

projektsamarbejder. Projektet er dog velfaciliteret, og deltagerne har en høj indledningsvis 

motivation, hvilket, andre studier har vist, er befordrende for tillidsdannelse. I forhold til ge-

neraliseringspotentialet må der derfor tages de forbehold, at der kun generaliseres til projekt-

samarbejder, som er velfaciliterede, og hvor deltagerne indledningsvist er motiverede. 

Nu hvor jeg har diskuteret de metodiske forudsætninger i specialet, vil jeg introducere data-

materialet. 



 

 
 

3 Data 

I dette afsnit vil jeg skildre forholdene i min case, og jeg vil starte med kort at beskrive baggrunden 

for projektet for derefter at introducere hver af grupperne, som deltager i projektet. Herefter diskute-

rer jeg den dramaturgiske og den pædagogiske tilgang til projektet, hvorefter jeg giver et kort rids af 

forløbet. Efter denne indføring i projektets rammer beskriver jeg de forskellige data, jeg har til rå-

dighed og de metodiske forudsætninger for at bruge disse data til at undersøge specialets problem-

stilling. 

3.1 Overordnet om casen 

Min case består af et casestudie af teateropsætningen ’En Lille Båd der Gynger’, som blev samskabt 

mellem en gruppe af lærer-, pædagog- og diakonstuderende, en gruppe romaer og en gruppe sinds-

lidende. Teateropsætningen strakte sig fra første møde i uge 40 2016 til uge 43, med efterårsferie i 

uge 42, hvor forløbet blev afsluttet med to dages teateropsætninger og en efterfølgende konference 

om udsathed. 

3.1.1 Projektets historik 

Projektet blev til som en del af en større projektrække under titlen ’Den Gode Galskab’, som udspil-

ler sig over projekter afholdt fra marts 2014 til ultimo 2017, og formålet med projektrækken er, at 

”give kunsten en ny rolle i den socialfaglige indsats, inddrage kulturelt marginaliserede grupper, få 

øje på ressourcer hos mennesker ”på kanten” og udfordre og gentænke normalitetsbegrebet” (VIA 

2017).  

3.1.2 De studerende 

De studerende som deltog i stykket havde ikke før deltaget i nogle af projekterne i ’Den Gode Gal-

skab’, og de deltog i forløbet som en del af deres uddannelse, hvor de var pålagt at gennemføre et 

DTE-modul. DTE-modulet krævede, at de skulle arbejde tværfagligt med andre beslægtede fag-

grupper såsom pædagogstuderende eller diakoner, men dette kunne gøres gennem flere valgfag, og 

de studerende har derfor valgt projektet blandt flere valgmuligheder (VIA 2017b: 8). Dette fremgår 

også af de studerendes selvberettede motivation for at indgå i projektet, som primært drejer sig om 

muligheden for at distancere sig fra den mere teoriorienterede undervisning og arbejde med virke-

lighedsnær læring, hvilket jeg kommer nærmere ind på i analyseafsnittet. 
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Metodisk er det en fordel, at de studerende ikke på forhånd havde erfaring med at arbejde med mar-

ginaliserede grupper og snarere synes at være drevet af at skulle arbejde praksisorienteret sammen 

med andre lignende faggrupper. Dette tyder nemlig på, at der ikke har været en markant selektion til 

projektet på baggrund af lyst og evne til at arbejde med marginaliserede grupperinger, hvilket ville 

øge sandsynligheden for tillidsdannelse mellem de studerende og romaerne eller de sindslidende. 

Herved bliver det muligt at observere de studerende fra deres første møde med de marginaliserede 

grupperinger som et naturligt nulpunkt i tillidsdannelsen og følge udviklingen undervejs i projektet. 

3.1.3 De sindslidende 

Gruppen af sindslidende i projektet bestod af medlemmer af orkester – og gøglergruppen ’De Split-

tergale’, som har eksisteret siden 1990 og i flere omgange har været involveret i samskabelsespro-

jekter med Aarhus Kommune. Gruppen er meget divers hvad angår køn, alder og diagnoser, men 

fælles for de fleste af deltagerne er, at de har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssy-

stem (De Splittergale 2017). En af deltagerne var under forløbet i så store smerter, at hun altid skul-

le sidde eller ligge, en havde et turbulent privatliv og var ofte svær at tolke, hvilket senere viste sig, 

at han ikke altid havde råd til mad. Nogle havde rusmiddelproblematikker og andre døjede med lav 

selvtillid og ADHD, men fælles for dem alle var, at de fandt sammen i gøglergruppen én gang om 

ugen under de daglige rammer på botilbuddet Kragelund, hvor de øver hver tirsdag mellem klokken 

15 til 18 under uforpligtende og rummelige rammer. 

3.1.4 Romaerne 

Romaerne, som deltog i projektet, kommer fra ’Lakatos Family Gipsy Dance Group’, som tidligere 

har været medlem af musikergruppen ’Romano Suno’, der før har optrådt med ’De Splittergale. 

Romaerne er en mere aldersmæssig homogen gruppe, hvor en del af dem er på de studerendes alder 

eller lidt ældre. Gruppen består både af mænd og kvinder, hvor mændene i gruppen alle bar hvid 

skjorte, sorte bukser og step-sko, føreren havde tatoveringer på armene og hænderne, og et af med-

lemmerne var vansiret i ansigtet. Adfærdsmæssigt var mændene udadvendte og maskuline i deres 

attitude og dans, og i modsætning til mændene var kvinderne spraglet klædt og mere tilbageholdene 

socialt. 

De deltagende medlemmer fra ’Lakatos Family Gipsy Dance Group’ kendte ikke på forhånd med-

lemmerne fra ’De Splittergale’, om end andre medlemmer fra grupperne tidligere har optrådt sam-

men. Metodisk er dette dog ikke et problem, da opgavens fokus er på, hvordan de studerende knyt-

ter bånd til hver af udgrupperne. 
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3.1.5 Tovholderne 

Selve teateropsætningen blev faciliteret af lektor på pædagoguddannelsen Ole Bjørn og lektor i 

drama og teater Klaus Rubin, og selve teateropsætningen blev opsat efter devising-modellen, og den 

pædagogiske metode var inspireret af ideen om ’Det Fælles Tredje’. 

3.2 De faglige tilgange i casen 

Nu hvor jeg har redegjort for projektets overordnede rammer, vil jeg vende mig mod den faglige 

tilgang til opsætningen. 

3.2.1 Devising-modellen 

Devising-modellen er ikke nogen struktureret metode, men den inviterer skuespillerne til at arbejde 

som en selvstændig teaterkunstner i stedet for stramt at følge et manuskript og instruktørbemærk-

ninger. Rettesnoren i devising-modellen, som kan tage mange konkrete former, er, at teaterproces-

sen er konceptstyret, og man forsøger derved gennem teateret at gøre en ide eller statement synligt 

som kunstværk (Kjølner 2009). 

I det konkrete tilfælde blev opsætningen konceptuelt styret efter begrebet ’fordomme’, og forestil-

lingen var derfor interesseret i at udforske og udfordre fordommene om romaer og sindslidende med 

de studerende som repræsentant for indgruppen og ’Lakatos Family Gipsy Dance Group’ og ’De 

Splittergale’ som repræsentanter for udgrupperne. Dette var en af de første fælles beslutninger, som 

gruppen tog, og som skabte retning på projektet.  

3.2.2 Det Fælles Tredje som kulturelt mødested 

Den pædagogiske tilgang til projektet er inspireret af begrebet ’Det Fælles Tredje’, der gør op med 

pædagogen som ekspert og formynder og tilskynder til en pædagogisk praksis, hvor barn og pæda-

gog i stedet udforsker et område, der er nyt for dem begge. På denne måde kan barn og pædagog 

ligeværdigt byde ind på løsningen af en opgave og derved lære om sig selv og hinanden gennem 

fællesskabet om aktiviteten, i stedet for at det er pædagogen, der lærer fra sig (Husen 1996). 

I projektet er de studerende sammen med romaerne og de sindslidende om at skabe teateropsætnin-

gen fra bunden, hvilket ingen har specifikke erfaringer med, men de kan hver især byde ind med 

noget forskelligt. Romaerne kan byde ind med deres folkedans, -sang og erfaringer som minoritet. 

De sindslidende kan også byde ind med deres erfaringer som minoritet, og desuden med den vild-

skab de optræder med i ’De Splittergale’, om end deres evner ikke er større end de studerendes. 

Flere af de studerende har også linjefag i musik og drama og kan på den måde byde konkret ind 
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med noget. Ellers var skuespillet åbent for at alle kunne byde ind med deres forhold til det overord-

nede koncept ’fordomme’. 

På den måde blev teatret et mødested, hvor ingen på forhånd havde de rigtige svar, men hvor delta-

gerne fik blik for hinandens perspektiver, kompetencer og kulturelle baggrund. Mødestedet var så-

ledes designet sådan, at ingen af grupperingerne på forhånd var givet åbenbare fordele, og ingen 

automatisk placeret i ekspertrollen. Der var heller ikke etableret et fælles regelsæt på forhånd, og 

der var plads til adfærd og udtalelser, som ikke ville være acceptable i andre sammenhænge. Åben-

heden af mødestedet skabte også en fælles nysgerrighed om de andre deltageres forudsætninger, så 

det blev muligt at etablere et fælles regelsæt, der tilgodeså alle parters behov i tilstrækkelig grad til, 

at der kunne opretholdes et samarbejde, og forestillingen kunne lykkes. 

3.3 Tovholderrollen i et bottom-up orienteret projekt 

Både devising-metoden og tilgangen til teateropsætningen som et mødested, der fungerer som et 

’fælles tredje’, er bottom-up-orirenterede tilgange, som ligeledes karakteriserer samskabelsesprojek-

ter. Ole Bjørns og Klaus Rubins rolle som tovholdere for projektet har derfor fortrinsvist været at 

facilitere processen og tage de endelige beslutninger, efter at forslagene var drøftet på fællesmøder.  

3.4 Forløb og data 

Med denne beskrivelse af projektets dramaturgiske og pædagogiske tilgang vil jeg nu give et kort 

rids af forløbets tre uger. Herefter vender jeg mig mod dataindsamlingsprocessen, hvor jeg vil be-

skrive deltagernes egne interviews med sig selv og hinanden, mine efterfølgende interviews med et 

udvalg af deltagerne samt mine feltobservationer. 

3.5 Forløbsbeskrivelse 

Som en del af samskabelsesambitionen og for at gøre udforskningsprocessen så åben som muligt 

blev alt materialet og scenografien til stykket skabt af deltagerne. Dette foregik i den første uge af 

projektet, hvor deltagerne blev del op i en skuespillergruppe, en rekvisitgruppe og en musikergrup-

pe, som på nær rekvisitgruppen var sammensat af medlemmer fra alle grupperinger. I denne uge 

arbejdede disse grupper relativt uafhængigt af hinanden med at skabe råmaterialet til forestillingen, 

som kun blev vurderet løst i forhold til, om det generelt var sceneegnet, idet de kunstneriske afgø-

relser var henlagt til uge 2. Dette gav de medvirkende mulighed for at udfolde sig kreativt og ufor-

pligtende uden at skulle forholde sig til og blive begrænset af refleksioner om, hvorvidt deres pro-

dukt var godt nok. 
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I uge 2 bevægede projektet sig fra materialegenereringsfasen over i kompositionsfasen, hvor råma-

terialet, der blev skabt i uge 1, skulle sorteres og tilpasses, således der blev skabt en rød tråd mellem 

scenerne, der alle kunne rummes under konceptet ’fordomme’. Ugen startede med opvisninger af 

scenerne for hele gruppen, som i fællesskab vurderede scenerne i forhold til, om de skulle overgå 

uændret til det endelige materiale, tilpasses eller skæres bort. Der blev desuden afholdt ’refleksive 

rum’, hvor deltagerne kunne lufte frustrationer i forbindelse med projektet, der hovedsageligt gik på 

utilfredshed med den æstetiske linje og frygt for ikke at holde tidsplanen og have et endeligt pro-

dukt klart til premieredatoen.  

Efter uge 2 afholdt deltagerne efterårsferie, hvilket flere havde hårdt brug for som følge af den in-

tensive proces, hvor deltagerne havde været sammen hver dag i de sidste to uger, og flere følte, at 

de havde måttet sætte deres privatliv på stand-by.  

Efter efterårsferien mødtes deltagerne igen til den afsluttende uge, hvor tovholdere Ole Bjørn og 

Klaus Rubin havde lagt den endeligt plan for skuespillets sammensætning, der endte med at blive en 

collage af scener, uden nogen narrativ sammenhæng, men som dog alle delte den konceptuelle 

ramme. 

Herefter gik ugen med iscenesættelsen af projektet, hvor scenerne og musikken blev afprøvet i for-

længelse af hinanden i de endelige kulisser, og der blev truffet de endelige dramaturgiske valg i 

forhold til, hvordan de udvalgte scener skulle spilles. Herefter gik de sidste dage med at øve skue-

spillet i sin helhed, hvilket lykkedes med den snævreste margin, idet der selv efter generalprøven 

var større rettelser, som dog nåede at blive implementeret inden premieren den efterfølgende mor-

gen.  

3.6 Dataindsamling  

Ligesom formålet med projektet skulle var at nytænke socialfaglige tilgange, så skulle evalueringen 

af projektet også udforske nye måder at evaluere på. Dette er særligt relevant i socialforvaltningen, 

fordi der her er en overnormal repræsentation af borgere med paranoide forestillinger, som derfor 

ikke håndterer evalueringer særligt hensigtsmæssigt. For projektet var det også afgørende, at evalu-

eringen ikke hæmmede projektets udfoldelse, og derfor valgte man at lave et participatorisk design 

til evalueringen, hvilket også ville kunne medføre gentænkning op ad i organisationen, om hvordan 

man kan bruge evalueringer på nye måder til at belyse effekten af projekter (VIA 2016). 
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Oprindeligt var det meningen, at hele evalueringen skulle foretages af en gruppe af antropologistu-

derende med overbygning i visuel antropologi, som skulle indgå i projektet på lige fod med de an-

dre deltagere og samtidig filme centrale hændelser i projektet og interview deltagerne undervejs. De 

antropologistuderende have ligeledes til opgave at klippe deres optagelser sammen til en film, som 

skulle bruges som evaluering i stedet for en rapport, og samtidig kunne præsentere projektet til kul-

turby2017. Således var der også i evalueringen tiltænkt en høj grad af samskabelse, hvor kommu-

nens eneste opgave var at igangsætte og sætte rammerne for evalueringen. 

Desværre for projektet var de antropologistuderende nødsaget til at melde fra sent i processen grun-

det et overlap med sent udmeldte eksamensdatoer, og derfor var man nødsaget til at overdrage eva-

lueringsopgaven til gruppen af studerende i projektet. Problemet med dette var imidlertid, at de stu-

derende i projektet ikke havde nogen tidligere erfaring med at evaluere eller interviewe, og de var 

heller ikke lige så fagligt motiveret af opgaven som de antropologistuderende.  

Kvaliteten og konsistensen af data fra de studerendes interviews ville derfor blive ringere, og derfor 

støttede kommunen indsatsen med en hel dags observerende feltarbejde før hver fase i projektet og 

opsamlende interviews efter projektet. Dog har frafaldet af de antropologistuderende den fordel for 

denne opgave, at de studerendes valg af interviewpersoner kan bruges som et mål for tillid, fordi de 

ikke har samme træning i at interviewe og en faglighed, der gør dem i stand til at tage kontakt til 

folk, de ikke kender. Således skal de studerende have knyttet et bånd til romaerne eller de sindsli-

dende, før de opsøger interviews med dem, i stedet for blot at interviewe medlemmer af deres egen 

gruppe. 

3.7 Metodisk om datakilderne: Hvad kan de belyse, og hvor er svaghederne? 

Belysningen af problemstillingen i dette speciale sker gennem flere datakilder nemlig: interne inter-

views, eksterne interviews og eksterne feltobservationer, hvilket alle er kvalitative datakilder. Den-

ne type data er særligt godt egnet til at belyse menneskers verdensopfattelser, handlingsbegrundel-

ser og den mening og betydning individer tillægger sociale sammenhænge (Harrits et al. 2012: 145). 

Derfor er det særligt relevant for dette speciale, fordi problemstillingen vedrører kausalmekanismen 

bag tillidsdannelse, snarere end den vil besvare, hvor meget varians en teori kan forklare.  

3.8 Interne interviews – lommefilm  

De interne interviews blev skabt ved, at de studerende optog interviews og centrale hændelse med 

deres smartphones og sendte dem ind til os med en beskrivelse af situationen og en datoangivelse, 
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således at vi kunne følge kronologien i projektet. Denne metode til dataindsamling kaldes på dansk 

”lommefilm”, og på engelsk ’Pocket Films’, og er ikke før brugt i politologiske studier. Det nærme-

ste man kommer, i en dansk kontekst, er Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltnings indsamling 

af brugerinput til at inddrage pensionerede som støtte på arbejdsmarkedet (Lommefilm 2017), samt 

Billund Kommunes brug af lommefilm til at give byrådspolitikere bedre indblik i handicappedes 

færden for at kunne lave bedre og mere handicapvenlig byplanlægning (DR 2017). I en udenlandsk 

kontekst er der desuden flere festivaler dedikerede til dokumentarfilm skabt gennem lommefilm (se 

for eksempel: Pocket Film Fest 2016, SmartFoneFlick Fest 2016), så formatet er under udvikling, 

og potentialerne for brugen afsøges stadig. 

Det nærmeste, man kommer brugen af lommefilm i politologiske studier, er brugen af ’photo elici-

tation’, hvor interviewpersoner bliver bedt om at tage billeder fra deres hverdag, som danner ud-

gangspunkt for efterfølgende interviews. 

3.9 Metodisk om lommefilm 

Den participatoriske tilgang til evaluering blev valgt, da den stemmer overens med ambitionen om 

at styrke bottum-up-indsatsen og dermed bidrager til mægtiggørelsen af borgerne i projektet (Papi-

neau & Kiely 1996, Lennie 2005). 

Tilgangen har også den fordel, at det giver respondenterne mulighed for at gøre sig mere virkelig-

hedsnære refleksioner, hvilket har vist sig at give omkring 50 procent større detaljegrad i data 

(Kong et al. 2015: 219). Udover denne fordel er den participatoriske tilgang god til at evaluere in-

novative tiltag og kreative processer, fordi projektet kan udvikle sig i forskellige retninger, og den 

centrale hændelse kan foregå på uforudsigelige og nogle gange simultane tidspunkter (Dahler-

Larsen 2016: 12). Derfor er det en fordel at have flere deltager-evaluatorer med i processen, så der 

altid er nogen klar til at dække begivenheder, når de sker. Ligeledes fungerer de participatoriske 

evaluatorer som ’fluen på væggen’ eller en ’native observer’, og det er således mindre sandsynligt, 

at deltagerne ændrer adfærd som følge af at blive observeret (Elklit & Jensen 2012: 139).  

Den største fordel ved at have interne interviewere blandt deltagerne er dog, at det potentielt kunne 

være muligt at spore ændringer i tillidsniveauet over tid hos deltagerne og se, hvilke begivenheder i 

forløbet ændringerne samvarierer med, og om deltagerne reagerer ens på begivenheder i forløbet. 

Denne ambition blev dog stækket af faldet af de antropologistuderende, da de tilbageværende delta-

gere ikke formåede at være tilstrækkeligt responsive og konsistente i deres interviews. 
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Ved participatorisk evaluering er der også den risiko, at deltagerne strategisk udvælger, hvilke sce-

narier de rapporterer, idet de ud af loyalitet til projektet og den fælles mission kan give et portrætte-

ret eller forvrænget billede af projektet (Papineau&Kiely 1996). 

3.9.1 Eksterne interviews 

For at kompensere for manglende konsistensens i tilbagemeldingen fra de deltagende foretog Aar-

hus Kommune nogle opfølgende interviews i afslutningen af forløbet. 

Her fik vi kontakt til tre af de studerende fra skuespillergruppen, som vi hver lavede et halv times 

semistruktureret interview med. Selvom fokus var på alle projektets fire mål, så stod relationsop-

bygningen og tillidsdannelsen til udgrupperne som et centralt tema i interviewene, fordi teaterop-

sætning og den efterfølgende konference i særdeleshed havde kredset om bekæmpelse af fordom-

me. Interviewguiden var dog ikke designet i henhold til de teorier, jeg vil præsentere i det kommen-

de teoriafsnit, men det var stadigt muligt at udfordre respondenterne på deres umiddelbare svar og 

vurdere dybden i deres relation til udgrupperne ved at stille sonderende, opfølgende og nogle gange 

tvivlende spørgsmål (Harrits et al. 2012: 155). I modsætning til de interne interviews, så gav disse 

eksterne interviews mulighed for at spørge ind til problematikker eller situationer, som er antydet i 

de participatoriske interviews, eller som vi har opdaget gennem de ugentlige feltstudier. 

3.9.2 Feltobservationer 

På trods af mulighederne for at ”probe” og spørge fokuseret ind undervejs i det eksterne interview, 

var der dog stadig en risiko for, at deltagerne havde en social desirebility bias (Krumpal 2011) og 

derved gav et for positivt billede af situationen. Denne risiko som var til stede i både de interne og 

eksterne interviews blev dog minimeret af, at vi i Aarhus Kommune også foretog vores egne feltob-

servationer, hvor vi kunne spørge ind til situationer, som respondenter evt. tidligere havde undve-

get. Desuden ville respondenterne givetvist, i kraft af vores tilstedeværelse under projektet, antici-

pere vores viden, og adressere konfliktfyldte situationer og undgå beskrivelser, som ikke stemte 

overens med begivenhederne i forløbet. 

 

Konkret mødte en konsulent fra kommunen og jeg op en hel dag før hver fase i forløbet og før pre-

mieren, og vi var der således fire gange. Den første gang vi observerede opsætningen, havde vi 

svært ved at observere i mindre fora, fordi vi ikke havde deltagernes tillid, hvilket symptomatisk 

kom til udtryk, da vi blev præsenteret ’som dem fra kommunen’ (Aarhus Kommune 2017a). Dette 

var imidlertid ikke tilfældet i de efterfølgende sessioner, hvor vi blandt andet fik adgang til de stu-
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derendes ’refleksive rum’, hvor de delte deres frustrationer over projektet. På denne måde kom vi 

over forløbet tættere på at blive ’fluen på væggen’, og derved blev sandsynligheden mindre for, at 

deltagerne lod sig påvirke af vores observerende tilstedeværelse (Elklit & Jensen 2012: 139). 

3.9.3 Kondensering og præsentation af data 

For at kondensere mængderne af kvalitativ rådata kodede jeg data lukket efter den afhængige varia-

bel og de uafhængige variable som præsenteres i teoriafsnittet. Tendenserne i data præsenterer jeg i 

et display, hvori jeg viser data for hver uge i forløbet, således der gives et overblik over udviklingen 

i tillidsdannelse og de uafhængige variable, omend mætningen af data kun tillader at tegne en grov 

kontur af en udvikling. Grundet manglende resurser kan jeg ikke foretage en test for interkoder-

reliabilitet, dog fandt jeg ikke yderligere anvendelse af de lukkede koder ved anden gennemkod-

ning, som dog kun foregik en uge efter første gennemkodning.  

3.9.4 Opsummering 

Med disse metodiske overvejelser, beskrivelse af casen og dataindsamlingsprocessen vil jeg nu 

overgå til mit teoriafsnit, hvor jeg vil præsentere forskellige konkurrerende og delvist overlappende 

bud på mekanismerne bag tillidsdannelse og udlede testbare hypoteser herfra, som jeg kan holde op 

mod erfaringerne fra casen. 



 

 
 

4 Teori 

I dette teoriafsnit vil jeg redegøre for forskellige teoretiske tilgange på samarbejde mellem grupper, 

fra forskellige litteraturer, idet både sociologien og socialpsykologien udover tillidslitteraturen også 

tilbyder forklaringer på tillidsdannelse i projektsamarbejder. 

I det første afsnit redegør jeg for Russell Hardins rationel-institutionelle teori om tillidsdannelse, 

hvilket leder mig til Eric Uslaners teori om tillidsdannelse, der udvider tillidsbegrebet til at omhand-

le en ukendt generaliseret anden. Herefter bevæger jeg mig over i den socialpsykologiske litteratur 

og redegør for Realistisk Konfliktteori, hvor individer arbejder sammen, hvis de har fælles mål, og 

dermed minder om Russell Hardins teori om tillidsdannelse. Realistisk Identitetsteori udfordres af 

Social Identitetsteori, der i stedet sætter fælles identitet som årsag til tillidsdannelse. Denne meka-

nisme uddyber jeg med sociologisk teori, der sætter fokus på andengørelse som et nødvendigt fæ-

nomen relateret til identitetsdannelse, men som samtidig har blik for at positiv stereotypificering 

eller idyllisering også kan føre til tillid. 

Efter præsentationen af forklaringsmodeller på tillidsdannelse i projektsamarbejder sammenfatter 

jeg teorierne i tre hypoteser, hvor den ene er udledt på baggrund af Eric Uslaners teori om vigtighe-

den af fælles kultur. Den anden hypotese er udledt på baggrund af Russell Hardins og Realistisk 

Konfliktteoris rationelt-institutionelle fokus på fælles mål, mens den tredje hypotese fokuserer på 

fælles identitet som baggrund for tillid, men med blik for at der kan dannes tillid til en udgruppe, 

såfremt den er udstødt som en positiv stereotyp. 

4.1 Russell Hardin 

Hos Russell Hardin afstedkommes tillid og troværdighed af en fælles indlejret interesse (encapsula-

ted interest) i en given situation med en specifik modpart (Hardin 2002: 3), så med Hardins egne 

ord er der tillid når: ”your interest encapsulates mine” (Hardin 2002: 3). Således er tilliden til en 

anden forankret i den andens egeninteresse i at være troværdig og hædre den udviste tillid for at 

kunne skabe eller fortsætte et profitabelt samarbejde. Den største tillid bliver således vist i de relati-

oner, hvor begge parter har en betydelig egeninteresse i relationens fortsættelse (Hardin 2002: 3). I 

de minimale tilfælde har denne relation kun en materiel karakter, hvor gensidig monetær gevinst 

sikres, men i mere komplekse tilfælde kan relationen ønskes fortsat af følelsesmæssige årsager 
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(Hardin 2002: 4). Således er aktørernes præferencer i Hardins model brede, idet de ikke blot dækker 

monetære gevinster og tab, men også sociale og følelsesmæssige dispositioner.  

Egeninteresserne behøves ikke at være sammenfaldende, for at der eksisterer indlejrede interesser. 

Det er tilstrækkeligt, at hver part har en interesse i, at relationen fortsættes (Hardin 2002: 4), og at 

hver part tager højde for den anden parts interesser (Hardin 2002: 12). Hardin pointerer desuden, at 

tillid altid er kontekstspecifik, hvilket han formaliserer som en trepartsrelation, hvor A har tillid til 

B i forhold til et bestemt forhold under nogle specifikke omstændigheder C (Hardin 2002: 9). For 

Hardin er en etpartsrelation som” jeg har tillid” eller en topartsrelation som: ”jeg har tillid til dig” 

enten for radikal eller urealistisk, fordi der ofte foreligger et forbehold med hensyn til kontekst im-

plicit i ytringen, der specificerer, i hvilke tilfælde tilliden gælder (Hardin 2002: 9). 

4.1.1 Rationel tillidsdannelse 

En rationel tilgang til tillid kræver viden om den andens præferencer, og da denne viden aldrig kan 

kendes fuldstændigt, må den estimeres med en vis usikkerhedsmargin. Risikoen for en fejlagtig 

estimering af den andens præferencer og udgiften ved svigt skal derfor opvejes imod sandsynlighed 

for og gevinsten af samarbejde. (Hardin 2002: 12) 

Estimeringen af den andens præferencer sker på baggrund af tidligere konkret erfaring, som aktøren 

har med den specifikke anden. Her kan tidligere interaktioner eller den andens omdømme informere 

ham om den andens præferencer, og dermed kan han vurdere sandsynligheden af, om den anden vil 

samarbejde eller ej (Hardin 2002: 139).  

Tidligere erfaring er dog ikke den eneste form for information, en rationel aktør kan foranledige sig 

på. Det er nemlig muligt for aktøren at foranledige sig på kropstegn og synlig adfærd hos den anden 

for at danne sig et udgangspunkt for den videre tillidsdannelse (Hardin 2002: 137). I nogle tilfælde 

er der dog så lidt information til rådighed om den anden, at det bliver meget risikabelt for A at indgå 

i relation med B (Hardin 2002: 138). Hardin illustrerer dette ved at diskutere tillidsdannelse til ’out-

sideren’ (Hardin 2002: 126), som en særlig vanskelig case i forhold til at opbygge tillid, hvilket 

også er særligt relevant i forhold til dette speciale. Hardin antager, at outsideren fra første færd vur-

deres som ikke-tillidsværdig, hvilket blot kan skyldes et gæt efter at have oplevet en fremmed prak-

sis. Dette medfører imidlertid, at outsideren kun gives få muligheder på at bevise sin tillidsværdig-

hed, og der kan derfor gå lang tid, før outsideren udvises tillid (Hardin 2002: 126). På denne vis er 

udgrupperne dårligt stillede i projektet, men det kan i nogle tilfælde være rationelt at udvise tillid på 
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trods af, at information om outsiderens præferencer kan være risikabelt at anskaffe sig, fordi mulig-

hed for svig(t) eksisterer. Dette vil jeg diskutere i det kommende afsnit, hvor jeg beskriver, hvorle-

des omgivelserne kan være befordrende for tillidsdannelse. 

4.1.2 Rationel-institutionalistisk tillid  

Hardin kalder sin teoretiske model for tillidsdannelse en ABC-model, fordi en aktør (A) stoler på en 

anden (B) under nogle bestemte forhold (C). I det ovenstående har jeg redegjort for, hvilken usik-

kerhed A står overfor, idet han forsøger at estimere B’s præferencer. I dette afsnit vil jeg derfor lave 

en teoretisk redegørelse for, hvilke forhold i omgivelserne som påvirker A’s relation til B.  

Dette fokus på omgivelserne giver Hardins teori et rationelt-institutionalistisk præg, idet rationel 

institutionalisme ligeledes er inspireret af økonomisk teori og har den rationelle aktør, der handler 

strategisk og egennyttemaksimerende, som udgangspunkt for sin forklaringsmodel af adfærd (We-

ingast 1998). Institutioner defineres som formelle eller uformelle regler, der strukturerer adfærd, 

idet rationelle aktører skal tage omgivelserne med i deres beregninger, når de skal vurdere, hvilke 

handlinger der giver den største individuelle nytte, hvilket Douglas North argumenterer for: ’So-

mething more than an individualistic calculus of cost/benefit is needed in order to account for chan-

ge and stability’. Institutions were the missing element in neoclassical economics’ (North 1981:12). 

Ofte er aktører sat i omgivelser, de ikke kan kontrollere, men rationelle aktører vil forsøge at skabe 

eller styrke institutioner, der stiller dem fordelagtigt, mens de vil forsøge at svække institutioner, 

der giver dem disnytte (Hall & Taylor, 1996: 945). 

Med tillid er der tale om en uformel institution, som typisk er afledt af forestillingen om, at fremti-

den byder på flere interaktioner med samme aktør, hvilket i spilteorien kendes som gentagne spil 

(Mailath & Samuelson 2006), og at modparten derfor er interesseret i at etablere et samarbejde sna-

rere end at snyde en enkelt gang. En sådan uformel institution kan løse det umiddelbare kollektive 

handlingsproblem, som er gældende i en ’fangernes dilemma’- eller bukkejagtssituation, hvor aktø-

rerne, på grund af usikkerhed om den andens valg af strategi, hver især har incitamentet til afvige 

fra den strategi, som leder til det kaldoroptimale udfald. For aktører i sådanne spil vil institutioner, 

der sikrer gentagne spil, gøre, at aktørerne skal stå til regnskab for en eventuel afvigende strategi 

gennem straf i form af afstraffelse eller fratagelse af fremtidig nytte ved at nægte fremtidigt samar-

bejde (Hardin 2002: 127). Således ændrer udsigten til fremtidig interaktion aktørernes nyttefunktio-

ner. Det bliver dyrere at afvige, og det bliver mere fordelagtigt at samarbejde, fordi gevinsterne her-
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ved kan høstes mere end en gang. På denne måde kan der gives en rationel forklaring på samarbejde 

og tillid, på trods af at grundlaget ofte gives moralsk (Hardin 2002: 18-19). 

Hardins tillidsforståelse kan således kategoriseres som rationel-institutionel, idet aktørerne ud over 

at estimere den andens præferencer også indregner omgivelserne, som Hardin formaliserer som C i 

sin ABC-model over tillid i deres nytteberegninger. 

I det næste afsnit vil jeg redegøre for Erik Uslaners kulturelle tillidsforståelse, hvor det er muligt 

blot af have en etpartsrelation, hvilket i Hardins sprog vil sige, at A bare har tillid, uden at der er en 

konkret modpart (B) eller en bestemt kontekst (C), hvori A har tillid. 

 

4.2 Uslaner – tillid til en fremmed 

I sin bog fra 2002 ’The Moral Foundations of Trust’ skriver Eric M. Uslaner sig op imod den ratio-

nelle og egeninteresseorienterede tillidsforståelse, som blandt andre Russell Hardin er repræsentant 

for. I relation til den brede litteratur om tillid, kan man overordnet rubricere Uslaner indenfor den 

kategori af teoretikere, der mener, at tillid som fænomen vedrører noget, der er forskelligt fra egen-

interessen og beregning, eller mere minimalt at tænkningen om tillid som minimum bør indeholde 

en dimension, der beskriver denne del af fænomenet.  

Uslaner skelner også mellem beregnende og ikke-beregnende tillid, hvilket han kalder for hen-

holdsvis strategisk og moralistisk tillid. Den strategiske dimension af tillid er sammenfaldende med 

Hardins beskrivelse af tillid, mens den moralistiske tillid er hævet over beregning og interaktion 

med en konkret anden. Moralistisk tillid har i stedet et bredere sigte, idet den forholder sig til den 

generaliserede anden, som man ikke har nogle vidensmæssige forudsætninger for at stole på (Usla-

ner 2002: 21). Definitorisk er moralistisk tillid ”the belief that others share your fundamental moral 

values and therefore should be treated as you wish to be treated by them” (Uslaner 2002: 18), og 

modsætningen hertil er fremmedfrygt, hvor den ukendte anden tillægges slette intentioner (Uslaner 

2002: 254). Der er dog, ifølge Uslaner, en afgørende begrænsning på den moralistiske tillid – nem-

lig rækkevidden af det moralske fællesskab (Uslaner 2002: 26-27). Således adlyder moralistisk tillid 

ikke Hardins strategiske trepartsrelation, hvor A har tillid til B med hensyn til en afgrænset opgave 

C. Derimod lyder formlen for moralistisk tillid: A har tillid (til alle B med hensyn til alle C indenfor 

det moralske fællesskabs grænser) (Uslaner 2002: 21). På denne måde er moralistisk tillid ikke af-

hængig af erfaringen, men er derimod ”not fragile at all, but quite stable over time, it is more diffi-
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cult to build than to destroy” (Uslaner 2002: 25). Uslaner viser også, at dette er tilfældet gennem 

statistiske analyser, der empirisk viser, at individuelle tillidsniveauer er stabile over forskellige år-

rækker i forskellige paneler med forskellige tillidsoperationaliseringer (Uslaner 2002: 62-71).  

Efter redegørelsen for Uslaners og Hardins teorier om tillidsdannelse vil jeg nu bevæge mig over i 

den socialpsykologiske litteratur for at søge andre forklaringsmodeller for tillidsdannelse i projekt-

samarbejder. 

4.3 Den socialpsykologiske litteratur  

Hvor den traditionelle tillidslitteratur siden Putnam har været mest optaget af at studere tillidsdan-

nelse i foreningslivet, er projektsamarbejdet blevet undersøgt mere grundigt i den socialpsykologi-

ske litteratur. Derfor vil jeg nu vende mig mod denne litteratur, der studerer effekterne af indgrup-

pefavorisering eller indgruppe/udgruppe-bias, da disse problematikker er parallelle til spørgsmålene 

om opbygningen og nedbrydningen af grænseoverskridende tillid (Uslaner 2002: 254). Således kan 

disse forklaringsmodeller være informative for tillidslitteraturen og bidrage med nye dimensioner til 

og vinkler på problematikken. 

4.3.1 Kontakthypotesen - to forskellige teoretiske svar på samme empiriske løsning 

Indenfor den socialpsykologiske tænkning om mulighederne og blokeringerne for opbygningen af 

tillid mellem forskellige grupperinger findes der to dominerende teoretiske retninger - navnlig Rea-

listisk konfliktteori og Social identitetsteori (Aronson et al. 2009). Begge teorier har sit udspring i 

kontakthypotesen (Alport 1954), der antager, at relationen mellem to grupper forbedres ved indbyr-

des kontakt under forudsætningerne, at kontakten er ligeværdig, at kontakten giver mulighed for 

samarbejde og personlige møder (Amir 1969, Cook 1985). Men hver af teorierne giver forskellige 

bud på, hvad den afgørende mekanisme bag tillidsdannelsen skyldes. 

I det kommende vil jeg først redegøre for Realistisk Konfliktteori, der lige som Russell Hardin, be-

nytter sig af en rationel-institutionel forklaringsramme, hvorefter jeg vil redegøre for Social Identi-

tetsteori, som lægger vægt på mere ubevidste mekanismer bag tillidsdannelse. 

4.3.2 Realistisk Konflikteori 

Realistisk konfliktteori uddyber kontakthypotesen ved, gennem et rationel choice perspektiv, at 

betone konfliktpotentialet mellem to grupper, når de konkurrerer om samme begrænsede gode. Dis-

se goder er ikke nødvendigvis af materiel karakter, idet de både kan udgøres af penge, politisk 

magt, militær beskyttelse eller socialstatus (Jackson 1993), hvilket minder om Russell Hardins bre-
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de definition af egeninteressen. Litteraturen på dette område er særligt anvendelsesorienteret og har 

derfor fokus på interventioner og faktorer, som både kan eskalere og deeskalere konflikten, for-

dommene og polariseringen grupperne imellem (Jackson 1993), og her er Muzafer Sherifs ’Robber-

sCave’-eksperiment fra 1954 den samlende reference (Whitley & Kite 2010).  

4.3.2.1 ’Robbers Cave’-eksperimentet  

Formålet med eksperimentet var at teste to hypoteser: 1) at individer uden foregående kendskab til 

hinanden vil danne grupper med hierarkier og social status, hvis de sammen løser opgaver, der har 

et fælles formål. 2) Hvis to sådanne grupper sættes under forhold præget af konkurrence og intern 

frustration i grupperne, vil de udvikle fælles fjendtlige forestillinger om den modsatte gruppe.  

Eksperimentet blev afholdt under dække af at være en sommerlejr i Robbers Cave State Park i Ok-

lahoma, og der var til lejligheden blevet udvalgt 22 børn i tolvårsalderen, der ikke på forhånd kend-

te hinanden. Disse børn blev inddelt i to hold på en sådan måde, at begge holds psykologiske profi-

ler og resurser var balancerede. I den første uge blev grupperne holdt adskilt fra hinanden, mens de i 

hver gruppe i fællesskab løste opgaver med et fælles formål og appel, og i overenstemmelse med 

første hypotese udviklede de en gruppedynamik med hierarki og social status.  

Efter første uge arrangerede tovholderne konkurrencer mellemgrupperne, hvor vinderne ville få 

præmier og medaljer, mens taberne måtte gå tomhændede hjem. Allerede tidligt i denne fase udviste 

grupperne modstand mod hinanden. Da de første gang skulle spise sammen, blev der råbt nedsæt-

tende navne til hinanden, de havde kampe om adgang til træningsfaciliteterne, hvor de opstillede 

flag for at markere ejerskab. Efter den ene gruppe vandt turneringen, eskalerede fjendskabet, da den 

tabende gruppe raserede den vindende gruppes værelser og stjal de medaljer og præmier, de kunne 

finde. Og således fandt de belæg for anden hypotese. 

For at afslutte eksperimentet på etisk vis og for at undersøge mulighederne for at deeskalere kon-

flikt mellem indgruppe og udgruppe forsøgte tovholderne for eksperimentet sig med forskellige 

tiltag. Først gav de uforpligtende tilbud til grupperne om at mødes om fælles adspredelsesaktiviteter 

såsom en filmaften og afskydning af fyrværkeri, men ingen af disse tiltage opblødte forholdet næv-

neværdigt, og flere gange endte arrangementerne i madkrig. 

Efterfølgende forsøgte tovholderne sig med opgaver, hvis nødvendighed gjorde løsningen heraf til 

fælles overordnede mål. Disse opgaver bestod bl.a. i at løse forsyningsnedbrud til sommerlejren, og 

disse aktiviteter mindskede konfliktniveauet mellem grupperne, og de var herefter i stand til at dele 
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udgifterne til filmleje, spise sammen, og de ønskede til sidst at køre i samme bus hjem (Sherif 

1966). 

4.3.3 Opsummering 

Som navnet antyder, har realistisk konfliktteoris fokus på dynamikkerne og interventionerne overfor 

virkelige konflikter. Resultaterne fra denne litteratur illustrerer tydeligt de skadelige effekter af an-

dengørelse og peger samtidig på brugen af fælles mål som et muligt redskab til deeskalering af kon-

flikt og dæmpning af andengørelsens effekter. Disse mål ser ud til gradvist at bidrage til øget sam-

arbejde mellem grupperne, der nu har gavn af hinanden, i stedet for at være i et konkurrenceforhold 

over et knapt gode. På denne måde minder Realistisk Konfliktteori om Russell Hardins teori om 

tillidsdannelse, og jeg vil derfor sammenfatte indsigterne fra begge litteraturer i en enkelt hypotese 

efter teoriafsnittet. 

4.4 Social Identitetsteori:   

Til forskel fra Realistisk Konfliktteori, der fastholder, at der skal være et konkurrenceforhold mel-

lem grupperinger for at fordomme og konflikter opstår, så undersøger Social Identitetsteori (Social 

Identity Theory), hvordan individers handlinger påvirkes af selv den mest arbitrære og ubetydelige 

gruppeinddeling. Social identitetsteori er dog ikke en afvisning af realistisk konfliktteoris studier af, 

at gruppers historik og struktur betyder noget, men det er blot en pointering af, at selve gruppeopde-

lingen har betydning for forskelsbehandling (Tajfel 1970: 98), og at en konkurrencebetonet kontekst 

ikke er strengt nødvendig herfor. Tilgangen pointerer således en irrationel dimension ved fordomme 

og indgruppebias, idet der ved en arbitrær gruppeopdeling ikke ligger nogen personlig gevinst i at 

tilgodese sin egen indgruppe eller straffe udgruppen, fordi man i hverdagen aldrig ville agere på 

baggrund af de ligegyldige distinktioner, som de udsættes for i litteraturens eksperimenter. 

4.4.1 ’Minimal Group’-eksperimenter 

For at undersøge denne påstand nærmere konstruerede Henri Tajfel (1970) en række eksperimenter, 

hvor gruppetildelingen var arbitrær, hvilket sikrede, at der ikke kunne gives objektive grunde til at 

forskelsbehandle. Denne gruppetildeling foregik ved at inddele forsøgspersonerne efter, hvorvidt de 

overestimerede eller underestimerede antallet af prikker, som kort blev vist på en skærm, eller ved 

at opdele forsøgspersoner efter deres præferencer for malerier af Klee eller Kadinsky, som har et 

ens modernistisk udtryk (Tajfel 1970: 101). Herefter blev forsøgspersonerne bedt om at fordele go-

der mellem to anonyme personer, der kun var identificerbar gennem deres arbitrære gruppetilhørs-

forhold. Fordelingsmatrixen i eksperimentet gjorde det muligt for deltagerne at forfølge følgende tre 
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strategier: maksimal indgruppe profit, maksimal fælles profit og maksimal forskel i tildelingen. Når 

der skulle fordeles mellem medlemmer af samme gruppe, var fordelingen gennemsnitlig ligelig 

(Tajfel 1970: 98), men når der skulle fordeles mellem et medlem af indgruppen overfor et medlem 

af udgruppen maksimerede indgruppen enten deres egen profit, eller, i de tilfælde hvor det var mu-

ligt, maksimerede forskellen til udgruppen på bekostning af egen vinding (Tajfel 1970: 101). 

På trods af tilfældigheden i gruppetilhørsforholdet valgte forsøgspersonerne at straffe deltagerne af 

udgruppen på bekostning af deres egen profit. Sagt mere formelt, så agerede forsøgspersonerne, på 

trods af den manglende konkurrence, som om de spillede et nulsums-spil. 

4.4.2 Videre teoretisering af mekanismen bag gruppediskrimination 

I ’An integrative theory of intergroup conflict’ teoretiserer Henri Tajfel og John Turner (1979) me-

kanismen yderligere på baggrund af fundene fra ovenstående eksperimenter (Tajfel & Turner 1979: 

40). Her skriver de sig stærkere op mod realistisk konfliktteori (Tajfel & Turner 1979: 34), idet de 

teoretiserer den polariserende og konkurrencedannende effekt af selve gruppedannelsen. Denne 

dimension har Realistisk Konfliktteori ikke blik for, fordi deres undersøgelser primært er rettet mod 

konflikter, som opstår mellem allerede institutionaliserede grupperinger, der har en veletableret 

fælles historie og et mere salient gruppetilhørsforhold. 

Tajfel og Turner forklarer de negative effekter af gruppedannelse som resultat af en proces med tre 

trin bestående af gruppedannelse, gruppeidentifikation og gruppesammenligning (Tajfel & Turner 

1979: 40). Gruppedannelsen skyldes social kategorisering, der er et kognitivt redskab, der klassifi-

cerer og ordner det sociale miljø, og derfor muliggør social handlen for individet (Tajfel & Turner 

1979: 40). Denne sociale kategorisering er identitetsskabende, fordi den henviser individet til en 

plads i samfundet, der er defineret i forhold til sin relation til andre kategorier (Tajfel & Turner 

1979: 40). I den forstand gives individet en ’social identitet’, der er givet ved relationen til andre 

grupper. Ud fra antagelserne om, at individer søger at maksimere selvtillid, og at grupperinger kan 

tilskrives forskellig social værdi, følger det, at individer vil ringeagte andre grupperinger. Dette 

skyldes, at ens egen gruppe således vil fremstå relativt bedre, og at individet, hvis identitet er givet 

ved sit gruppetilhørsforhold, dermed får højere selvtillid (Tajfel & Turner 1979: 40). 

4.4.3 Løsning af gruppekonflikter 

Ligesom med Realistisk Konfliktteori er håbet med social identitetsteori at forstå gruppekonfliktens 

natur for at kunne intervenere heri (Gaertner et al. 1996: 272). For Realistisk Konflikt teori ligger 



KAPITEL 4: TEORI 
 
  

36 
 

årsagen til gruppekonflikten i konkurrencen om et knapt gode, og løsningen ligger derfor i at sam-

arbejde om et fælles overordnet mål. For social identitetsteori ligger årsagen til konflikt i kampen 

om identitet og anerkendelse, hvor individer får høj selvtillid, når de sammenligner sig med en an-

den gruppers identitet, som de devaluerer.  

Teoretisk ligger løsningen på konflikten derfor i at skabe en fælles overordnet identitet, som både 

indgruppen og udgruppen kan relatere sig til, hvilket umuliggør sammenligning og konkurrence om 

identitet. Denne løsningsmodel behandles af litteraturen om fælles-identitetsmodellen, der med in-

spiration fra John Turners selvkategoriseringsteori (1985), bygger videre på Social Identitetsteori 

ved at vise, at individer får et mere positivt billede af udgruppen, når udgruppen og indgruppen kan 

rekategoriseres under en overordnet paraplykategori (Gaertner et al. 1996: 272). Denne overordnede 

identitetskategori annullerer ikke hver gruppes eksisterende identitet, men kan rumme dem hver 

især ved at være mere generel, hvorved en gruppe får flere lag af identiteter (Gaertner et al. 1996: 

274). Dette undersøges nærmere i empiriske studier, hvor det viser sig, at rekategorisering bidrager 

til at: skabe mere positive forestillinger om udgruppen, favorisere positive minder om udgruppen, 

reducere brug af skyld og udskamning som ekskluderingsmekanismer og skabe tro på at udgrupper 

deler ens gruppes værdier (Dovidio et al 1997: 402). 

4.4.4 Opsummering 

I det kommende vil jeg undersøge den sociologiske litteratur for at uddybe identitetsforklaringen og 

rekategorisering som løsningsmodel. Det gør jer for også at kunne forstå relationen til stereotypifi-

cering og andengørelse og forstå eventuelle positive virkninger af disse på tillidsdannelse. De teore-

tiske pointer fra begge litteraturer vil jeg sammenfatte i en fælles hypotese efter teoriafsnittet. 

4.5 Den sociologiske litteratur  

I dette afsnit vil jeg gennem Jacques Lacans og Michel Foucaults værker kategorisere den princi-

pielt uendelige mængde af mulige identiteter og stereotyper i tre strukturelle positioner, hvor man 

enten kan være andetgjort som en positiv eller negativ stereotyp eller være integreret som en del af 

indgruppen. På denne måde nuancerer jeg billedet fra Social Identitetsteori, hvor der kun findes 

kategorierne ’inde’ og ’ude’, da stereotypificering peger på to forskellige måder at være ’ude’ på, 

hvor det at være ’ude’ som positiv stereotyp kan have positive konsekvenser for tillidsdannelsen.  

Dette er også et nyt perspektiv i forhold til den etablerede tillidslitteratur, hvor Eric Uslaner diskute-

rer udstødelse og marginalisering som kerneproblemet i forhold til at skabe generaliseret tillid, fordi 
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det placerer en gruppe udenfor vores moralske fællesskab (Uslaner 2002: 254). Ligeledes diskuterer 

Russell Hardin ’outsideren’ som en særlig vanskelig person at danne tillid til, fordi han antager, at 

man starter med en negativ forestilling om outsiderens tillidsværdighed (Hardin 2002: 126). 

Den empiriske litteratur har også fået blik for positiv stereotypificering, hvor de for nylig har fundet 

en empirisk nærhed mellem positiv og negativ stereotypificering. Dette beror på et fund om, at folk 

tror, at de i højere grad bliver kategoriseret ved hjælp af negative stereotyper, af folk som i forvejen 

har betjent sig af en positiv stereotyp omkring dem, end af folk som ikke har benyttet en positive 

stereotyp (Siy & Cheryan 2016). I det kommende vil jeg teoretisere denne nærhed som to måder at 

håndtere en manglede viden på.  

Her vil jeg hovedsageligt anvende lacaniansk teori, fordi der her er et eksplicit fokus på at indordne 

sociale fænomener under en fælles og almen struktur. Herefter vil jeg gennem romastudier frem-

lægge de positive og negative stereotyper om romaerne, hvorefter jeg gennem Michel Foucaults 

tidlige værker, der implicit følger sammen teoretiske ramme som Lacan, vil kortlægge positive og 

negative stereotyper om den gale. Med disse konkrete stereotyper i baghånden kan jeg i analysen 

holde mig for øje, om grupperne positioneres som en del af indgruppen eller som en stereotyp. 

Denne teoretiske tilgang giver ligeledes et blik for forskelle mellem gode og dårlige rekategorise-

ringsstrategier, idet den har blik for om den nye overordnede identitet formår at beskrive en fælles-

nævner blandt forskellige identiteter i stedet for blot at rumme dem i en mere diffus kategori. 

4.5.1 Jacques Lacan  

Jacques Lacan tilbyder et formaliseret diskursivt teoriapparat til forståelse af andengørelsens effek-

ter og uundgåelighed. Lacans teoretiske apparat er en forholdsvis stor og sammenvævet størrelse, 

men en måde at præsentere hans tænkning om andengørelse og dets effekter kan være gennem hans 

model for kommunikation og subjektivitet, som for Lacan er tæt knyttet til sprogets funktion eller 

det symbolskes logik. 

Helt overordnet er den grundlæggende præmis for lacaniansk teori, at al menneskelig tænkning og 

kategorisering foregår sprogligt, og at mennesket altid allerede er sat i en sproglig kontekst, hvorud-

fra det giver mening til omverdenen (Bjerre & Laustsen 2013: 22-25). Denne sprogliggjorte fæno-

menologiske præmis er lånt fra Heideggers teori om ’altid allerede’ at være ufravigeligt knyttet til 

ens specifikke livsverdens meningshorisont (Heidegger 2007). Denne indsigt suppleres med en 

sprogforståelse fra Ferdinand de Saussure, hvor sproget fungerer som et differentielt tegnsystem 
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snarere end referentielt system, hvor mening er givet forskelsrelationer mellem betegnere snarere 

end ved betegnernes referentielle forhold til objekter (Saussure 1916). Meningen af en bestemt be-

tegner indkredses således i takt med, at denne betegner knyttes til andre betegnere, og dens potenti-

elle meningsrum derved løbende indskrænkes. Dette har, for denne opgave, to vigtige konsekven-

ser. For det første følger det, at den først satte betegner, eller betegnere, som ikke er knyttet til an-

dre, er meningsløse, fordi deres meningsrum ikke er afgrænset overhovedet (Fink 2005: 77). Disse 

betegnere kalder Lacan mestersignifianter eller S1, men de er også bredere omtalt i diskursteorien 

som tomme betegnere (se f.eks. Laclau & Mouffe 1985). Som eksempler på mestersignifianter kan, 

i vores samfund, nævnes betegnere såsom: demokrati, lighed og frihed, som er selvbegrundede og 

har intrinsisk værdi, og som samtidig giver mening til og fungerer som målestok for andre fænome-

ner i vores samfund. 

For det andet har det den konsekvens, at der aldrig kan gives en fuldkommen og dækkende beskri-

velse af virkeligheden. Denne umulighed af en dækkende beskrivelse er formelt bevist af filosoffen 

Bertrand Russell kritik af Georg Cantors sæt-teori (Russell 1996) og matematikeren Kurt Gödels 

ufuldstændighedssætninger (Gödel 1931). Ligesom matematikken har vist, at intet tegnsystem er 

totaliserbart, er dette også udgangspunkt for Lacans sprogforståelse, hvilket han eksemplificerer ved 

at vise det umulige i at katalogisere hele den symbolske ordens (sproget) betegnere under en over-

ordnet kategori. Dette er umuligt, fordi en tilsyneladende dækkende katalogisering af sproget ikke 

indeholder sig selv, og der vil derfor altid vil kunne sættes en ny kategori, som indeholder hele den 

tidligere kategorisering, men som igen ikke indeholder sig selv, og således kan man forsætte den 

uendelige regres. Der er således altid noget udenforstående og andet for en tilsyneladende komplet 

beskrivelse (Fink 1995: 29).  

4.5.1.1 Det reelle: Objekt (a), en uundgåelig mangel 

Denne radikale andethed, der altid plager sproget, og dermed umuliggør en hver dækkende beskri-

velse og således umuligheden af en dækkende identitet, formaliserer Lacan som ’objekt (a)’ (fransk: 

objet petit a - a’et står for det franske ’autre’, der betyder ’anden’, og parentesen omkring a’et deno-

terer, at der er tale en andethed eller en rest af virkeligheden, som sproget aldrig vil kunne appropri-

ere), hvilket af mange anerkendes som Lacans største bidrag til filosofien (Fink 1995: 83), og som 

bliver omdrejningspunkt for udforskningen af så diverse problemstillinger såsom: politiske styre-

former, ideologi, begær, osv. I dette speciale vil jeg dog fokusere på den ideologikritiske litteratur, 

som den udvikles af den lacaninspirerede filosof Slavoj Žižek. 
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4.5.1.2 Objekt (a) som begærsårsag 

Objekt (a) kaldes i lacaniansk teori ofte for begæret objektårsag, hvilket i dagligdagssprog er misvi-

sende, da objekt (a) netop betegner en mangel eller usprogliggjort rest. Subjektet bliver imidlertid 

hjemsøgt af denne mangel i dens egen beskrivelse af sig selv, dvs. dens identitet, der aldrig går op. 

Dermed ledes subjekterne mod erstatningsobjekter, som loves at hele deres mangel for blot at finde, 

at disse objekter lever op til forventningen (Fink: 91). Måden som objekter sættes i scene, som ha-

vende subjekters mangel, kaldes i den lacanianske litteratur for fantasi, og fantasier er ikke blot for-

beholdt varer og objekter, såsom Coca-Cola der blandt andet lover fuldendelse af maskulin identitet 

(Rosendal 2016), men også fungerer på samfundsniveau, hvilket jeg vil redegøre for nu. 

4.5.1.3 Fantasien som politisk ideologi 

Ligesom vi som individer er ude af stand til skabe os en fuldendt identitet, er vi som samfund også 

ude af stand til at give en dækkende beskrivelse af hele den samfundsmæssige virkelighed, hvilket 

uundgåeligt fører til, at grupperinger positioneres udenfor som objekt (a). I politiske ideologier po-

sitioneres disse individuelle og samfundsmæssige mangler ofte som overlappende (Žižek 1989: 50), 

hvor udgrupperne positioneres som havende adgang til vores mangel, og hvor en bestemt politik i 

relation til udgrupperne iscenesættes som løsning op at hele både den samfundsmæssige og indivi-

duelle mangel. På fantasiens niveau kan udgruppen positioneres som havende manglen på to for-

skellige måder, som korresponderer til deres rolle som positiv eller negativ stereotyp. Som negativ 

stereotyp kan udgruppen positioneres som havende tiltusket sig vores mangel og nyde den på resten 

af samfundets bekostning, såsom ’Dovne-Robert’, der udenfor arbejdsstyrken nyder den fritid, som 

vi andre mangler. Som positiv stereotyp kan udgruppen positioneres som havende adgang til vores 

mangel, og samtidig som villig til at dele af den, som Bonderøven, der ligeledes er udenfor ar-

bejdsmarkedet, men viser os en vej til en hel tilværelse, hvor alt giver mening.  

Disse fantasier som dækker over manglen i individet og i det sociale har således en binær 

had/kærligheds-natur (Fink 2005: 84), og samtidig sameksisterer disse to fantasier paradoksalt for 

alle udgrupper, hvilket Slavoj Žižek eksemplificerer gennem forestillinger om jøden i Nazi-

Tyskland. Her blev jøderne tilskrevet modsætningsfyldte karaktertræk, som både intellektuelle og 

beskidte, seksuelt udfarende og impotente, profitmagere og dovne, osv. (Žižek 1989: 141). Heri 

ligger den strukturelle lighed mellem den positive og negative stereotyp, som for nyligt er blevet 

fundet i den empiriske litteratur (Siy & Cheryan 2016), og som gør det skrøbeligt at befinde sig i 

den positive stereotyp. I det næste afsnit vil jeg diskutere, hvordan den sociologiske teori kan præci-
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sere, hvordan en rekategoriseringsstrategi skal designes for at virke til at positionere en udgruppe 

som en del af indgruppen, og ikke blot placere udgruppen i en ny stereotyp. 

4.5.1.4 Rekategorisering til indgruppen 

Den kliniske psykoanalytiske metode går i korte træk ud på at gøre det muligt at tale om et traume 

(Fink 2005: 135). I en lacaniansk forstand, hvor psykoanalysen fortolkes gennem sprogteori, svarer 

dette til, at traumet er den uforståelige første betegner (S1), som skal sættes i relation til resten af 

den viden, subjektet har, hvilket vil sige alle de andre betegnere, det opererer med (S2). På denne 

vis ophører S1 med at blive et traume og et sprogligt knudepunkt, men fungerer som en hvilken 

som helst anden betegner for subjektet (S2), der dermed er sat i relation til andre betegnere i dets 

hverdag, og dermed kan forudsiges og kendes. På denne måde ophører udgruppen med at være 

traumatisk for subjektet og fungerer i stedet som en del af dens hverdag.  

I modsætning hertil ville en dårlig rekategoriseringsstrategi være den, som blot udskifter en mester-

betegner (s1) med en anden, således at udgruppen stadig er traumatisk for indgruppen. Som eksem-

pel på dette kan nævnes de Konservatives ’Stop Nazi-Islamisme’-parole (BT 2015) ved seneste 

valg, der ved at føje den tomme betegner ’nazi’ til den tomme betegner ’islamisme’ ikke just lykke-

des med at præcisere det fænomen, de svor at bekæmpe for at skabe et mere helt ’Danmark’. Som et 

eksempel på en rekategoriseringsstrategi, der virker, kan nævnes opblødningen mellem kønsidenti-

teterne, hvor ideen om et kulturelt og biologisk køn bl.a. repræsenteret af Judith Butler (1990), idet 

man både som mand og kvinde kan have og udvise maskuline og feminine karakteristika og adfærd, 

hvilket gør forskellen mellem kønnene ikke er givet på forhånd, men skal erfares i hvert konkret 

tilfælde. Dette har gjort det lettere for samfund at håndtere afvigende seksualitet, hvilket ikke læn-

gere er traumatisk, men indgår i de flestes hverdag på en naturlig måde. 

4.5.1.5 Kritik af rekategorisering som strategi 

Ovenstående viser, hvordan rekategorisering kan lykkes og fejle i forhold til at få udgruppe at blive 

en del af indgruppen. Pessimister ville kunne indvende, at strategien blot bidrager til en restrukture-

ring af det sociale felt og ikke fungerer som løsning på et samfundsmæssigt niveau, fordi andre 

grupperinger vil blive andetgjort som følge af denne omstrukturering. Derfor kan det være nødven-

digt at arbejde med at positionere de udgrupper, som nu engang eksisterer, som positive stereotyper. 

I de kommende afsnit vil jeg opridse de typiske positive og negative stereotyper, som hersker om 

henholdsvis romaer og gale i vores samfund, i romaernes tilfælde vil jeg benytte mig af romastudier 



KAPITEL 4: TEORI 
 
  

41 
 

og nyhedsartikler for at afdække disse, mens jeg i undersøgelsen af den gale læner mig op ad Mi-

chel Foucaults grundige historiske kortlægning af tænkningen om dem. 

4.5.2 Stereotyper om romaer 

De tidligste optegnelser over romaernes færden i Europa går tilbage til 1100-tallet, og det er nu 

bredt anerkendt, at romaerne er den største minoritetsgruppe i EU, idet det estimeres at ca. ti millio-

ner romaer opholder sig i EU (EU 2017). Til trods for denne lange historie er betegneren ’roma’ 

først valgt ved ’World Romani Congress’ i 1971 (Reocities 2017), og navnet dækker over en divers 

række af mængde af folkeslag og klaner, der både er fastboende og nomadiske, og som tidligere er 

blevet stigmatiseret under betegnelsen sigøjnere. For dermed at kunne identificere hvorledes roma-

erne positioneres i casen, er det gavnligt på forhånd at have kendskab om, hvilke positive og negati-

ve stereotyper som eksisterer i kulturen.  

4.5.2.1 Negative stereotyper om romaerne 

De negative stereotyper er grundigt afdækket, fordi der i EU findes en målsætning om at mindske 

marginaliseringen af udsatte grupper, og de mest typiske negative stereotyper fremgår af rapporter 

(EU 2017). Etymologiske set er selve sigøjnerbetegnelsen en negativ stereotyp, idet forstavelsen på 

den engelske oversættelse ’gyp-sy’ betyder at stjæle, og netop tyveriet er en af de centrale fordom-

me om romaerne. På denne front er romaerne berygtede som lommetyve (Valentine & McDonald 

2004: 12), samt for deres involvering i organiseret kriminalitet, prostitution og menneskehandel, 

hvilket Maria-sagen fra 2013 er et godt eksempel på, hvor et hvidt barn blev ’redet’ fra en romalejr, 

hvorefter genetiske test viste, at Marie var barn af forældrene i lejren (Information 2013). Romaer 

har også ry for at være svære at integrere, og særligt deres nomadiske livsstil giver anledning til 

fordomme om dem som nassere, idet de ikke bidrager til staten, men stadig nyder godt af sociale 

ydelser. Disse fordomme om uciviliseret praksis sameksisterer desuden med fordomme om romaer-

ne som beskidte og uhygiejniske (Valentine & McDonald 2004: 12). 

I den seneste måned har romaerne også fået masser af negativ medieomtale og politisk opmærk-

somhed, idet romaer har truet danske hjemløse og opkrævet danske hjemløse 500 kr. for at sove på 

gaden (TV2 2017), samt fyldt meget som tiggere og flaskesamlere i bybilledet i de store byer, hvil-

ket har fået justitsminister Søren Pape til at udtale: ’Vi skal gå lige til grænsen for at få romaer ud’ 

(Berlingske 2017) 
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4.5.2.2 Positive stereotyper om romaerne 

Overfor denne negative stereotyp, står en positiv stereotyp, som hovedsageligt hersker i film og 

litteratur. Her idylliseres og romantiseres romaerne ofte for deres livsstil og nomadiske kultur, hvor 

de portrætteres som et folk med en særlig og nærmest magisk forbindelse til det sanselige og kultu-

relle. Særligt fortællinger om spådomskunst, dans, musik og et passioneret og frihedshungrende 

temperament, der ses som karakteristika hos et folk uberørt af modernitetens indtog (Nord 2008). 

4.5.2.3 Opsummering 

Ovenstående har vist, at der både eksisterer negative og positive stereotyper om romaerne, hvor de 

negative er klart mest dominerende og typisk omhandler kriminalitet og manglende renlighed. De 

positive stereotyper kredser om deres eksistens som musiker og nomadefolk, og omhandler særlig 

indsigt i en særlig passion og kulturelindsigt. 

4.6 Stereotyper om den gale  

I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i Michel Foucaults tidlige værker, hvor han analyserer den 

historiske udvikling af synet på sindssygdommen og dens relation til psykologien i ’Sindssygdom 

og Psykologi’ fra 1954 (2005) og ’Galskabens Historie’ fra 1961 (2003). I disse bøger historiserer 

Foucault forestillingen om den sindssyge ved at vise, at forståelsen af fænomenet og de dertilhøren-

de teknikker til behandlingen heraf har gennemgået to store forandringer siden renæssancen. Denne 

historisering står i modsætning til en gængs forestilling om sindssygdommen, som en historisk es-

sens og invariant, og Foucault lægger fra land ved at postulere:  

”Faktisk var erfaringen af galskaben i den vestlige verden før det 19. århundrede me-

get varieret, og vor tids inddragning af fænomenet i begrebet sygdom bør ikke hilde os 

i nogen illusioner med hensyn til dets oprindelige frodighed” (Foucault 2005: 115). 

For renæssancen optegner Foucault en forestilling om galskaben som et fænomen, der har optrådt i 

folks hverdag, og som folk har haft et sprog for (Foucault 2005: 117). De har ofte levet en prekær 

tilværelse, som udstødt på galeskibe (Foucault 2003: 34), men der har også været en tendens til at 

forherlige de gale. Selv blandt den kulturelle elite ansås de gale som visionære mystikere og mira-

kelmagere (Foucault 2005: 109). På denne måde tros den gale at have adgang til en særlig viden, 

hvilket ses portrætteret i renæssancens komedier, hvor tossen: ”fortæller de forelskede, hvad kær-

lighed er, de unge mennesker sandheden om livet og de hovmodige, de uforskammede og løgnerne 

om realitetens middelmådighed” (Foucault 2003: 38). I renæssancen florerer den gale således både 
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som en del af hverdagen, som udstødt og som ophøjet, men dette ændrer sig i den klassiske periode, 

der indvarsles af Descartes meditationer. 

Her stilles galskaben i modsætning til fornuften og levnes derfor ingen plads i tænkningen, således 

at den gales ufornuftige fornuft og fornuftige ufornuft ikke tillades i tænkningen (Foucault 2003: 

69-70). Ligeledes levnes de gale heller ingen plads i samfundet, idet de indespærres på internater. 

Galningen anses ikke længere som kommende fra et ”andet sted” og mister således sin religiøse 

status. I stedet betragtes han som et socialt udskud, der alt efter deres moralske indstilling enten har 

fortjent velgørenhed eller afstraffelse på internat (Foucault 2003: 84), såfremt han ”frembyder tegn 

på forstyrrelse i forhold til fornuftens, moralens og samfundets orden” (Foucault 2005: 118). 

Fra det 18. århundrede beskriver Foucault et nyt lag i forståelsen af den gale, idet fænomenet app-

roprieres af lægevidenskaben som sindssyge. Hvor galskaben i den klassiske periode havde en mo-

ralsk karakter og blev afstraffet på internatet, er sindssygen nu blev et fænomen, der vedrører den 

menneskelige sjæl, skyld og frihed, som nu behandles snarere end at afstraffes på asyler, der dog 

ligner internaterne i indretning og funktion (Foucault 2005: 123). Foucault ser den klassiske perio-

des udsondring af den gale, som selve mulighedsbetingelsen for psykologien, da han bemærker at 

”mennesket først er ”blevet en’ psykologiserbar art’ fra og med det øjeblik hvor dets forhold til gal-

skaben har muliggjort en psykologi, dvs. fra og med det øjeblik hvor det forhold til galskaben blev 

defineret ved udelukkelsens og afstraffelsens ydre dimension og af skyldfølelsens og den moralske 

ansvarstildelings indre dimension.” (Foucault 2005: 124).  

4.6.1.1 Opsummering 

På et meget generelt niveau beskriver Foucault således andengørelsens konstituerende kraft, og i 

hans analyse ses andengørelsen af den gale som selve psykologiens grundlag. Hvis denne andengø-

relse ikke havde fundet sted, kunne psykologien ikke eksistere, fordi den ikke med sine egne begre-

ber kan skelne mellem fornuft og ufornuft, og det foranlediger sig i stedet på at kategorisere det 

grundlæggende moralske skel mellem fornuft og ufornuft, som blev sat i praksis i den klassiske 

periode (Foucault 2005: 125). 

Udover en generel beskrivelse af andengørelsen for noget så grundlæggende for psykologien, er 

Foucaults analyse af galskaben brugbar for dette speciale, idet han fremanalyserer tre forskellige 

syn på galskaben. Nemlig galskaben som en del af hverdagen, som den sås i renæssancen, hvor den 

på trods af sin anderledes, kunne forstås og håndteres. Ligeledes fremanalyserer Foucault en positiv 

stereotyp om den gale, som en der har adgang til en særlig viden om verden, hvilket var en opfattel-
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se, der var dominerende i renæssancen. Den negative stereotyp af den gale har altid eksisteret, men 

er tydeligst i den klassiske periode og lever videre under let slør i den moderne forståelse af den 

gale som en sindssyg og moralsk forkasteligudstødt. 

Med oversigten over de konkrete stereotyper over udgrupperne i casen, vil jeg afrunde teoriafsnittet 

med at udlede hypoteser og dermed opsummere de overordnede teoretiske pointer fra afsnittet. 

 

4.7 Hypoteseudledning 

I dette afsnit vil jeg på baggrund af overstående teoriafsnit udlede tre hypoteser, hvoraf den første 

hypotese udledes på baggrund af Eric Uslaners kulturorienterede teori om tillidsdannelse.  

Den anden hypotese er rationel-institutionel og udledes på baggrund af Russell Hardins teori om 

tillidsdannelse samt Realistisk Konfliktteoris teoretiske indsigter om udbedring af gruppekonflikter. 

Hypotesen står i et konkurrerende forhold til H1, fordi der ifølge H2 godt kan samarbejdes med en 

person fra en anden kultur, når blot dennes præferencer kan estimeres med tilstrækkelig lav usik-

kerhed. 

Den Tredje hypotese udleder jeg på baggrund af Social Identitetsteori som jeg supplerer med ind-

sigter fra den sociologiske litteratur. Hypotesen står ligeledes i et konkurrerende forhold til H1, for-

di derligeledes  godt kan skabes samarbejde med en person fra en anden kultur, når blot denne kan 

indbefattes under en overordnet fællesidentitet eller kan positioneres som en positiv stereotyp. I 

forhold til H2 står H3 hovedsageligt i et supplerende forhold, fordi den største debat mellem positi-

onerne hovedsageligt angår, hvorvidt gruppekonflikt skyldes konkurrence eller gruppedannelse, 

mens selve identitetsforklaringen umiddelbart kan supplere en rationel institutionelforklaring, da en 

fælles identitet giver bedre mulighed for at estimere den andens præferencer. 

Ideen om positiv stereotypificering er ligeledes i konflikt med Uslaners teori om tillidsdannelse, da 

den ikke udbedrer problemet om den manglende fælles kultur. Om end ideen om positiv stereotypi-

ficering er fremmed for Hardin, kan den indbefattes under en rationelt institutionel teoretisk ramme, 

da den positive stereotypificering gør det muligt for outsideren hurtigere at bevise sin tillidsværdig-

hed og dermed øge samarbejdet. 
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4.7.1 H1 – Eric Uslaner 

Med Uslaner teoretiske fundament, hvor tillid er funderet i moralske og kulturspecifikke værdier, 

og hans empiriske fund, der viser stabilitet i individuelle tillidsniveauer over tid, er der ikke grund 

til at tro, at små koncentrerede indsatser, såsom en teateropsætning, kan ændre ved individuelle til-

lidsniveauer. Særligt er det, ud fra Uslaners optik, usandsynligt, at der opstår tillid, når de studeren-

de står overfor så forskellige grupper som romaerne, der er blandt de mest marginaliserede folke-

slag i Europa, og sindslidende, der som Foucault har vist, er historisk andengjort som værende mo-

ralsk afvigende. 

Kogt ned til en kausal påstand kan Eric Uslaners teori formuleres som: 

H1: Hvis grupper deler moralske værdier, opstår der tillid imellem dem. 

4.7.2 H2 – rationel institutionalisme: Russell Hardin og Realistisk Konfliktteori 

Både Russell Hardins teori om ’indlejrede interesser’ og Realistisk Konfliktteori, der har rødder 

tilbage til Muzafer Sherifs ’Robbers Cave’-eksperiment, anlægger en rationel institutionel forkla-

ring på tillidsopbygning. Tillid afhænger her først og fremmest af, om grupperne har et fælles over-

ordnet mål, og derudover af, hvor stærke de formelle eller uformelle sanktioner for afvigelse fra 

samarbejdsstrategien er. 

I forhold til casen, hvor de studerende skal samarbejde med ’De Splittergale’ og romaerne fra ’La-

katos Family Gipsy Dance Group’ om det fælles mål at skabe en teateropsætning, bør man i hen-

hold til rationel konfliktteori og erfaringerne fra ’Robbers Cave’-eksperimentet forvente, at de stu-

derende gradvist vil samarbejde mere med udgrupperne i løbet af processen. Teoretisk set burde der 

ikke være forskel mellem de studerendes samarbejde med hver udgruppe, fordi alle samarbejder om 

det fælles mål i at skabe teateropsætningen. Eventuelle forskelle skulle udspringe af, at målet var 

mere vigtigt for en gruppe end en anden, men dette synes ikke at være tilfældet i casen, da begge 

udgrupper har gavn af at kunne blive inviteret med i lignende fremtidige projekter. 

Ligeledes gør det sig gældende for Russell Hardin, at samarbejdet vil starte langsomt og uforplig-

tende for at lodde modpartens interesser, hvorefter graden af efterfølgende samarbejde bestemmes i 

henhold til, hvor godt de lever op til den tillid, de viser hinanden. I forhold til casen er det derfor 

forventelig, at de studerende gradvist vil samarbejde mere med hver udgruppe, hvor det absolutte 

niveau af samarbejde afhænger af relevansen af at skabe et godt skuespil for hver gruppe, mens 



KAPITEL 4: TEORI 
 
  

46 
 

grupperne undervejs skal samarbejde om mindre opgaver og møde stabilt op for, at dette niveau 

nås. 

Med dette in mente kan jeg formulere H2: 

H2: Hvis grupperne har fælles mål, så vil der gradvist udvikle sig tillid mellem dem. 

 

For at finde støtte til denne rationel-institutionelle hypotese om tillidsopbygninger det centralt, at 

aktørerne gør sig overvejelser om samarbejdet, der beror sig på en rationel nyttekalkule i forhold til 

at opnå tilfredsstillelse af bestemte præferencer. Det er dog muligt for de studerende, strategisk, at 

skjule disse mindre noble hensigter, men udtalelser, der indikerer rationelle overvejelser, vil stille 

H2 stærkt. 

4.7.3 H3 – Minimale grupper og stereotyper: Social Identitetsteori og Jacques Lacan 

I modsætning til ovenstående rationelle institutionelle hypotese, foreslår den socialpsykologiske 

litteratur om effekten af minimale gruppeidentiteter, at blokeringer for tillidsopbygning og samar-

bejde ikke skyldes konflikt over knappe resurser, men i stedet en kamp om selvtillid, som opnås ved 

at devaluere en anden gruppes identitet i forhold til ens egen. Løsningsforslaget er derfor ikke, som 

ovenstående H2, at skabe fælles mål, men i stedet at skabe en fælles, og eventuelt, overordnet iden-

titet, således der ikke er en selvtillidsmæssig gevinst i at devaluere andre, fordi den anden gruppe 

overordnet er som en selv.  

Denne forklaring supplerer jeg med en sociologisk teori om andengørelse, der også har blik for po-

sitive effekter af andengørelse – nemlig gennem positiv stereotypificering. Denne teoretiske syntese 

gør skellet overfor den rationelle institutionelle forklaring skarpere, fordi tillid og samarbejde med 

en ukendt, om end idylliseret, part ikke er rationelt, fordi der ikke eksisterer viden om dennes præ-

ferencer, der blot er antaget at være positive.  

Den teoretiske syntese introducerer således en tredje position, som en fremmed gruppe kan indtage 

overfor en indgruppe, således de både kan udstødes, idylliseres eller gøres til en del af indgruppen. 

En succesfuld rekategorisering, der skaber tillid og samarbejde, kan således både skabe en fælles-

identitet, eller positionere udgruppen som positivstereotyp, og det afgørende for, hvorvidt udgrup-

pen ender som idylliseret eller som en del af indgruppen, er om deres identitet forklares med termer 

som er forståelige af indgruppen, eller om en lige så obskur identitet sættes i stedet for den gamle.  
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H3: Hvis udgrupperne kategoriseres som en del af indgruppen eller positioneres som 

positiv stereotyp, opstår der tillid til dem.  

 

For at undersøge hypotesen, vurderer jeg, hvordan de studerende taler om og forholder til udgrup-

perne og deres adfærd. Hvis udgrupperne er positioneret i den negative stereotyp, vil dette udmønte 

sig i formuleringer, som stemmer overens med de negative stereotyper om den specifikke udgruppe, 

og de vil undgå samvær. Hvis udgrupperne er i den positive stereotyp, vil de studerende tale om 

dem med dette fokus, og deres samvær med dem vil være præget af en vis ærefrygt og afstand som 

følge af den manglende viden om gruppen og forestillingen om deres særlige karaktertræk. Hvis 

udgrupperne derimod positioneres som en del af indgruppen, vil de studerende tale med dem om 

dagligdagsemner, og deres samvær med udgruppen vil være ligesom det, de har indbyrdes med hin-

anden. 



 

 
 

5 Analyse 

I dette analyseafsnit vil jeg, på baggrund af de studerendes interviews af hinanden, som er holdt op 

mod vores egne erfaringer fra vores ugentlige feltstudier samt vores efterfølgende interviews af 

deltagerne, undersøge første del af problemstillingen, som spørger til, om der skabes tillid i et tids-

afgrænset projektsamarbejde. For at besvare dette vil jeg præsentere udviklingen i tillidsdannelse, 

hvorefter jeg bevæger mig videre til at undersøge anden del af problemstillingen, der søger at for-

klare udviklingen. Dette gør jeg ved at teste hypoteserne en for en ved at inddrage data fra alle tre 

uger i projektet. Her sporer jeg tilstedeværelsen af hver af de uafhængige variabler i data, for deref-

ter at vurdere om de samvarierer med udviklingen i tillidsdannelse på samme måde som hypoteser-

ne foreslår, og om mekanismen, der forbinder dem, er til stede i casen. Indledningsvist i dette afsnit 

vil jeg præsentere det afslutningsvise tillidsniveau for at besvare første del af problemstillingen, 

hvorefter jeg vil diskutere hypotesernes forklaringskraft denne udvikling i den efterfølgende analy-

se.  

5.1 Den afhængige variabel – tillidsdannelse undervejs i casen 

I dette afsnit vil jeg præsentere den overordnede udvikling i forhold til den afhængige variabel og 

dermed tillidsdannelsen i casen, for dermed at kunne besvare første del af problemstillingen. Både 

vurderingen af det overordnede tillidsniveau før og efter forløbet og den efterfølgende vurdering af 

tillidsdannelsen undervejs i forløbet sker gennem deltagernes egne subjektive vurderinger i inter-

views, og mere objektivt målbare faktorer såsom mængden af samarbejde i hver scene og deres 

samvær i fritiden. 

5.1.1 Den overordnede tillidsdannelse 

Overordnet set var projektet en succes i forhold til at danne relationer, skabe samarbejde og danne 

tillid mellem deltagerne i projektet, og alle tilbagemeldinger fra deltagerne ved afslutningen af pro-

jektet har været positive. Blandt de studerende udtaler IP1 og IP5 at: ’Vi har lært at samarbejde med 

andre mennesker, som vi ikke kender, og som vi ikke deler samme profession, nationalitet eller 

psyke med, og det har været rigtig godt’ (Youtube 2017b: 23:40). Det vidner om en tillidsdannelse 

mellem alle grupperne i projektet. Dette samarbejde har desuden affødt personlige relationer, som 

deltagerne plejer i deres privatliv ud over projektets rammer, hvilket IP6 udtrykker: ’Jeg blev lige 

bange for at jeg ikke skulle se folk igen, men vi har lige snakket sammen om, at vi skal have en 

aften sammen, hvor vi ser showet på storskærm’ (Youtube 2017b: 24:20). Fordommene til udgrup-
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perne og de studerende fra andre uddannelser er også faldet, hvilket IP3 udtaler: ’Jeg har personligt 

fået et fællesskab ud af det at skabe en forestilling sammen, og man oplever alle bare er mennesker’ 

(IP3 2016: 0:00), og som pædagogstuderende har hun fået øjnene op for kvaliteter ved lærerne (IP3 

2016: 6:05). Allerstærkest står oplevelsen for IP4, for hvem projektet virker mere meningsfyldt end 

hele hendes forudgående uddannelse: ’Jeg har ikke lært noget som helst, om dem jeg går på hold 

med nu, selvom om jeg har fulgt dem i 2,5 år, men jeg har lært så meget af de mennesker jeg har 

mødt, og knyttet så stærke venskaber til dem, at vi faktisk ses nu her efterfølgende, fordi vi ikke kan 

lade være. Vi kan ikke lade være med at skabe noget sammen, og skabe musik sammen og være 

sammen, og det sammenhold har, har jeg slet ikke andre steder. Jeg føler mig mere tilpas på det her 

store undervisningssted, fordi nu kender jeg pludselig nogen’(IP4 2016a: 2:30). 

Oplevelsen deles også af De Splittergale, hvor en blandt andet bemærker at: ’Først, når man bliver 

lukket ind i et rum med tre forskellige grupper, er der modsætninger, og så efter tre uger er det 

modsætninger, som ændrer sig til noget ensartet’ (De Splittergale 2016: 1:10). 

Romaerne har ligeledes oplevet grænserne mellem grupperne falde, hvilket særligt var tilfældet for 

en af de bedst engelsktalende mænd, idet han blev kærester med en af de kvindelige studerende, 

hvilket endte med at danne udgangspunkt for scenen ’Roma og Julie’. 

5.1.2 Samarbejde om scener – objektivt mål for tillid 

Udover disse subjektive vurderinger af stykket fra interviews med de studerende, støtter oversigten 

over de medvirkende i opsætningens scener også det overordnede fund af tillidsdannelse mellem 

deltagerne i stykket gennem mere objektive data.  
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Tabel 1: Scener i ”En Lille Båd der Gynger”  

Titel Medvirkende Type 

1. Intro med 3 sigøjnersange Alle Romaerne Musik 

2. Lykkepillen Studerende & Splittergal Skuespil 

3. Fattig eller rig Studerende & Splittergal  Musik 

4. Livets cirkel Medlemmer fra alle grupper Musik og koreografi  

5. Sophias Violin Studerende & Splittergal  Skuespil 

6. Hospitalet for ødelagte ting. Studerende & Splittergal  Musik og koreografi 

7. Margretes digt Studerende Digtoplæsning 

8. Fællesdans Alle Digtoplæsning, dans og sang 

9. Fordomme Studerende, Splittergale & 

Romaer 

Sang og skuespil 

10. Roma og Julie Studerende & Romaer Musik 

11. I Danmark er jeg født Studerende Sang og skuespil 

12. Faeza’s tekst Studerende Digtoplæsning 

13. Spejlbilleder Studerende Skuespil 

14. Gypsy Shoes Studerende & Splittergal  Digtoplæsning og dans 

15. Andreas digt Studerende & fællesscene Digtoplæsning og tillidsøvelse 

16. Båden gynger Studerende & Splittergal  Skuespil og fællessang 

Display over scenerne i forestillingen fordelingerne af deltagerne heri (Youtube 2017a) 

 

I relation til tillidsdannelse er det mest iøjefaldende, at 11 ud af 16 scener er lavet i et samarbejde 

mellem grupperne, hvilket svarer til to tredjedele af alle opsætningens scener, selv når man regner 

soloscenerne med, som grundet deres natur ikke giver mening at lave i fællesskab. Samarbejdet 

mellem grupperne var ikke en nødvendighed, da opsætningen, på grund af devising-metoden og 

opsætningens collage-format, sagtens kunne være blevet stykket sammen af scener produceret af 

hver enkelt gruppe. Dette vidner om en tillid mellem grupperne, da det både er risikabelt at arbejde 

sammen med så forskellige grupper under en meget stram tidsplan på tre uger til at skabe en opsæt-

ning fra bunden. Udover disse rationelle grunde til ikke at samarbejde, kunne socialpsykologiske 

årsager såsom modvilje og fordomme overfor udgrupperne også blokere samarbejdet, men det sy-

nes ikke at være tilfældet. Projektet formår altså at skabe tillid under suboptimale forhold, hvilket 

jeg berører nærmere i det afslutningsvise generaliseringsafsnit.  
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5.1.3 Tillidsdannelse til kommunen 

Et tema, som ikke har været slået an i opgaven, men som fortjener et kort afsnit, er de studerendes 

tillidsdannelse til kommunen, hvilket er af en anden karakter end tilliden mellem de studerende og 

udgrupperne, idet denne tillid strækker sig vertikalt op ad i hierarkiet, hvilket af Robert Putnam 

kaldes forbindende eller ’linking’ social kapital (Putnam 2000).  

Fra vores egne feltstudier oplevede vi ved første møde med de studerende at være ’dem fra kommu-

nen’, og de studerende var generelt afventende i forhold til at samarbejde med os. Disse forbehold 

var imidlertid væk allerede anden gang, vi besøgte projektet efter første uge, hvor vi fik lov at del-

tage i refleksive rum, hvor de studerende delte deres bekymringer, og de var ligeledes villige til at 

snakke med os om deres hidtidige oplevelser i forløbet (Feltnoter 2016). I de efterfølgende inter-

views vi foretog med de studerende om det at være evaluator og vores rolle ind i projektet, følte de, 

at evalueringsmetoden med lommefilm havde understøttet deres arbejde, og at evalueringen blev 

taget seriøst, men de ville dog gerne have vidst mere om vores rolle i projektet fra start. Konkret 

udtalte de studerende at: ’det var naturligt og mere spontant med lommefilm’ (Evalueringsinterview 

2016b: 0:30), og ’Det var glidende og harmonisk at være en del af evalueringsgruppen, fordi jeg er 

vant til at bruge snapchat’ (Evalueringsinterview 2016a: 0.30). I forhold til vores rolle i projektet 

siger de studerende, at: ’det er fint, at I har været ude at se processen, så I ved hvilke mennesker, der 

har været med. Jeg føler, I har taget det meget seriøst (Evalueringsinterview 2016a: 14.00). Men de 

efterlyser også mere indledende information om vores rolle i forhold til projektet: ’det kunne have 

mere interessant at høre, hvem er I, hvad er jeres del i det her projekt, hvad bruger I normalt doku-

mentation til. Det er jo første gang, jeg arbejder sammen med nogle fra kommunen. Så det der med 

at se jer i samspil med et anderledes projekt og noget nytænkning, det har været interessant (Evalue-

ringsinterview 2016a: 3:15).  

Der blev således også skabt tillid vertikalt i hierarkiet, og deltagerne fik større evalueringskapacitet 

(Bourgeois & Cousins 2013). Omend deltagerne gerne ville have haft mere indledende information 

om vores rolle, oplevede de undervejs at blive taget seriøst og få set kommunale medarbejdere i en 

ny rolle. 

5.1.4 Opsummering på første del af problemstillingen 

Det lykkedes både romaerne, de sindslidende og kommunen med at finde deres plads i opsætningen, 

hvilket i sig selv også er en overraskelse, da de som sociale grupperinger er nogle af de mest margi-

naliserede grupper, og det dermed er de mindst oplagte at indgå et samarbejde med.  
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Som svar på første del af dette speciales forskningsspørgsmål om, der bliver dannet tillid i et pro-

jektsamarbejdet, lyder svaret ja, og det blandt alle grupperinger i projektet.  

I det kommende vil jeg forsøge at svare på problemstillingens ’hvorfor’, og sandsynliggøre hvilke 

mekanismer som bidrager til tillidsdannelse, og således kunne give et mere kvalificeret bud på hvil-

ke forhold som er særligt befordrende for tillidsdannelse og generalisering af fundene fra casen. 

5.2 Udviklingen i den afhængige variabel - Tillidsdannelsen undervejs i projek-

tet 

For at kunne besvare anden del af problemstillingen vil jeg først analysere udviklingen i tillid hen-

over projektets tre uger, og om end jeg har en overvægt af data, som er indsamlet efter forløbet, så 

giver de interne interviews, der blev samlet ind i starten og undervejs i forløbet, parret med de felt-

studier vi foretog, et billede af udviklingen. Jeg har samlet de overordnede tendenser i data i et dis-

play nedenfor for at give et overblik over afsnittet. 

Tabel 2: Data kondenseret i display 

             Uge           

Parametre 

Første uge Anden uge Tredje uge 

Tillid til De 

Splittergale 

Afventende samarbejde Let afventende samar-

bejde 

Flydende samarbejde og 

samvær mellem grupper-

ne 

Tillid til ro-

maerne 

Afventende samarbejde Noget afventende samar-

bejde 

Flydende samarbejde, 

men adskilt samvær. 

Tillid til 

kommunen 

Afventende samarbejde Fri adgang til processen 

og interviews 

Fri adgang til processen 

og interviews 

Fælles mål 

med De Split-

tergale 

Høj grad af fælles mål 

 

Usikkerhed om præfe-

rencer og evner 

Høj grad af fælles mål 

 

Større sikkerhed om præ-

ferencer og evner 

Høj grad af fælles mål 

 

Større sikkerhed om præ-

ferencer og evner, samt 

backup-planer. 

Fælles mål  

med romaerne  

Høj grad af fælles mål 

 

Sikkerhed om præferen-

cer og evner 

Høj grad af fælles mål 

 

Sikkerhed om præferen-

cer og evner 

Høj grad af fælles mål 

 

Sikkerhed om præferencer 

og evner 

Fælles identi-

tet med De 

Splittergale 

Lav grad af fælles identi-

tet. 

Negative stereotyper 

hersker 

 

Mange af de studerende 

accepterer ’Den Gode 

Galskab’ 

De studerende omfavner 

’Den Gode Galskab’ 

Fælles identi-

tet med roma-

erne 

Lav grad af fælles identi-

tet. 

Negative stereotyper 

hersker 

Begyndende positiv ste-

reotypificering 

Hovedsageligt positiv 

stereotypificering. Har 

samvær med få studeren-

de 
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5.2.1 Første uge 

Den første uge af forløbet gik, som beskrevet i dataafsnittet, med introduktion af hinanden og pro-

duktion af råmateriale til forestillingen. 

Under vores feltstudier den første dag deltagerne mødtes, oplevede vi, hvordan deltagerne lærte 

hinanden centrale danse og sange fra deres forskellige kulturer og dagligdag. Romaerne lærte de 

studerende og De Splittergale en traditionel sang med en tilhørende dans, mens de studerende opvi-

ste en folkedans fra Ærø, og de Splittergale opførte en af deres romainspirerede festsange. De fleste 

deltagere var tilbageholdende i deres deltagelse og opholdt sig for det meste i deres grupper. Dette 

var stadig tilfældet, da vi mødte deltagerne i slutningen af ugen, om end der allerede på dette tids-

punkt var sket en opblødning, og der i højere grad var kommunikation mellem grupperne (Feltnoter 

2016). 

Disse observationer stemmer også overens med lommefilmene fra de studerende, hvor de udtrykker 

en vis modstand og forundring over De Splittergales og romaernes adfærd. En af de studerende 

nævner at: ’Sigøjnerne og De Splittergale lavede et show, hvor jeg tænkte ’hvad fanden er det lige 

jeg har meldt mig til’ (Bruttofilm 2017, IP1: 5:55), den samme oplevelse deles af IP6 og IP7, der 

udtrykker: ’Det kan være, at de gør noget anderledes, og så er man sådan lidt – nå, det er måske 

normalt for dem, men det er ikke normalt for os’ (Bruttofilm 2017: 7:30). IP8 oplever også en situa-

tion, som hun synes er grænseoverskridende og unormal, men i kraft af deres fælles deltagelse i 

projektet, der udforsker fordomme, accepterer hun det: ’I dag var der for eksempel en pige, der stil-

lede sig op og dansede helt vildt i salen, og hvis jeg havde set hende et hvilket som helst andet sted, 

ville jeg nok have tænkt, at det ikke var normalt, men fordi vi er i den her konstellation, hvor vi 

udforsker ting, så blev det normalt’ (Bruttofilm 2017: 7:50). Mødet med udgrupperne har overvæl-

det de studerende, og deres tilbageholdende, men også forhåbningsfulde indstilling til det fremad-

rettede samarbejde udtrykkes meget sigende af IP9: ’Lige nu er jeg nok hende, der ser tingene lidt 

an, men alligevel bidrager med en masse glæde og gåpåmod, og så er det spændende, hvad det ud-

vikler sig til’ (Bruttofilm 2017: 6:30). 

5.2.1.1 Opsummering af første uge 

Overordnet er der efter den første uge ikke stor tillid at spore blandt grupperne i projektet. Grupper-

ne holder sig mest til sig selv, om end de mod slutningen af ugen begyndte at finde sammen på 

tværs. Metodisk er det også vigtigt at bemærke, at de studerende ikke afholder sig fra at dele deres 
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frustrationer og overraskelser over de andre deltageres adfærd, hvilket ville have været tilfældet, 

hvis der var en høj grad af social desirebility bias eller forsøg på at game evalueringen. 

5.3 Anden uge 

I anden uge overgik forløbet fra produktionsfasen til udvælgelses- og kompositionsfasen, hvor del-

tagerne i fællesskab skulle diskutere, hvilke dele af materialet, der blev produceret i den første uge, 

som skulle bringes videre til den endelige forestilling, og hvilken rækkefølge scenerne skulle følge 

i. Hvor der før kunne arbejdes uden et endemål for øje, indførtes der nu begrænsninger og krav, som 

kunne give anledning til konflikter mellem deltagerne.  

I vores feltstudier efter anden uge fik vi muligheden for at deltage i et ’refleksivt rum’ for de stude-

rende, hvor de kunne lufte deres frustrationer med den daglige pædagogiske leder, Ole Bjørn. Her 

var den mest pressende bekymring at kunne nå at producere et færdigt stykke til premieredagen, 

hvilket blev anerkendt, men Ole Bjørn beroligede også med erfaringer fra tidligere projekter, der 

viste, at tidsplanen nok skulle holde. Derudover luftede de studerende også bekymringer over at 

skulle være forpligtede på De Splittergale, da deres fremmøde var ustabilt. Det lykkedes imidlertid 

de studerende at finde en fælles løsning på, hvordan de skulle håndtere De Splittergale og indrette 

sig derefter.  

Efter det refleksive rum mødtes alle deltagere til et fælles beslutningsforum i teatersalen, hvor de 

samlede op på erfaringerne i projektet indtil videre og diskuterede den fælles dramaturgiske linje, 

inden de gik på efterårsferie, hvorpå Ole Bjørn og Klaus Rubin skulle tage den endelige beslutning 

om hvilke scener, som skulle overgå til det endelige stykke. 

På denne led lykkedes de med at lægge både den dramaturgiske og den samværsmæssige linje gen-

nem fælles diskussion og konsensus, og i de studerendes kommentarer kan man heller ikke spore 

nogen utilfredshed med De Splittergale, på trods af den nyligt afmonterede konflikt. Faktisk har de 

studerende lavet to lommefilm med De Splittergale i løbet af anden uge (Bruttofilm 2017: 12:30, 

13:40), og en af de studerende dansede spontant med en af De Splittergale i en halv time (Brutto-

film 2017: 12:30). Derimod har de studerende ikke optaget videoer af samarbejde med romaerne 

eller interviewet dem med lommefilm, på trods af, at der ikke har været problemer med dem. 

I de studerendes egne lommefilm er det dog ikke muligt at spore nogen modvillighed mod nogle af 

grupperne, tværtimod rapporterer de studerende samhørrighed med begge udgrupper: ’Før følte jeg, 

at danskere var de samme, og før var dem udefra ikke normale, men nu føler jeg ikke, at der er no-
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get, der hedder normalt mere, vi er sgu alle sammen mennesker’ (Bruttofilm 2017: 15:50). Overfor 

dette fællesskab af menneskelige identitet står en lige så positiv tilknytning til udgrupperne, som 

dog beror på erfaringen af de negative stereotypers uberettigelse: ’Det bliver nævnt, at sigøjnerne, 

det er sådan nogle som stjæler og har fyldt deres lommer – sådan er de jo overhovedet ikke. Også 

dem fra De Splittergale, det var nogle tossede mennesker, som ikke kan finde ud af at styre sig, og 

det kan de jo sagtens’ (Bruttofilm 2017: 16:20). 

De forskellige årsager, som de studerende giver for deres tillid til udgrupperne, vender jeg tilbage til 

i et af de kommende afsnit om hypotesetest, men det væsentlige er, at vi ser tilkendegivelser af tillid 

til begge udgrupper. Samarbejdet sker i særligt grad med De Splittergale, som de har det største 

dramaturgiske samarbejde og dermed konfliktpotentiale med, mens romaerne er forholdsvist auto-

nome med deres musik og dans, som det fremgår af ’tabel 1’. Den løste konflikt med De Splitterga-

le peger faktisk i retningen af, at de er ved at blive integreret som en del af indgruppen, fordi de 

studerende tvinges til at forholde sig til dem, som de er. Overfor en gruppe, som er positioneret som 

en positiv stereotyp, hvilket overordnet er tilfældet med romaerne, er det ikke på samme måde mu-

ligt at have en konflikt, fordi forestillingen om dem som besiddende en særlig viden eller kompe-

tence dermed ikke kan opretholdes, og gruppen i stedet må positioneres i indgruppen, som nogle 

med en ligeledes begrænset viden eller evne, eller som en negativ stereotyp, som holder noget tilba-

ge for indgruppen. 

5.3.1 Opsummering af tillidsudviklingen i forløbet 

Over forløbet har vi set en af de studerende være tilbageholdende overfor begge grupper til hurtige-

re at bløde op overfor De Splittergale end romaerne i anden uge, til at være et sammentømret hold i 

slutningen af projektet. I det kommende vil jeg undersøge nærmere, hvad denne tillidsudvikling kan 

skyldes og give et bud på, hvorfor der er forskel på de studerendes relation til De Splittergale og 

romaerne. 

5.4 Hypotesetest – teoretiske forklaringer på udviklingen 

I denne del af analyse afsnittet vil jeg teste de tre opstillede forskellige teoretiske hypoteser på, hvad 

udviklingen i tillidsdannelse skyldes, for at få et bedre indblik i, hvorfor der dannes tillid i et tidsaf-

grænset projekt. 

Jeg vil teste hypoteserne i rækkefølge, og derfor vil jeg starte med at vurdere, om fælles moralske 

værdier skaber tillid. Herefter vurderer jeg, om fælles mål er afgørende for tillidsdannelse, og slutte-
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ligt om rekategorisering eller positiv stereotypificering af udgrupperne er den afgørende faktor for 

tillidsdannelse. For at teste hypoteserne vil jeg vurdere tilstedeværelsen af de uafhængige variable, 

som hver af dem forslår, og se om de korrelerer med udviklingen i tillidsdannelsen undervejs i for-

løbet. Desuden vil jeg vurdere, om der er andre tegn på, at mekanismen mellem den afhængige og 

uafhængige variable er til stede i casen for hver hypotese. 

5.4.1 H1: Eric Uslaner – moralske værdier 

Hypotesen udledt fra teoriafsnittet lyder således: 

H1: Hvis grupper deler moralske værdier, opstår der tillid imellem dem. 

De studerende giver ikke selv deres moralske værdier til kende, men udgrupperne er i kraft af deres 

marginaliserede status blandt de mest marginaliserede og værdimæssigt afsondrede grupper i for-

hold til indgruppen, som de studerende repræsenterer. I teoriafsnittet så vi, hvordan indgruppen 

ekskluderede og andengjorde udgruppen ved at tilskrive dem karakteristika, som er forskellige for 

indgruppens identitet. Specifikt for romaerne og de sindslidende så vi, at disse grupper historisk og 

empirisk tilhører nogle af de mest marginaliserede grupper overhovedet, og dermed må vi antage 

store forskelle mellem gruppernes moralske værdier. Uslaners pointe er også, at disse værdier er 

stabile over tid og kun ændrer sig med store historiske begivenheder, og dermed kan vi ikke forven-

te, at disse værdier ændrer sig over projektperioden. Dermed er projektet, i Uslaners optik, givet 

meget svære forhold for tillidsdannelse, og med fund af væsentlig tillidsdannelse i projektet er 

Uslaners teori dårligt stillet i forhold til at forklare denne case. En nådig tolkning af Uslaners teori 

ville dog pointere, at den beskæftiger sig med store historiske udviklingstræk på tværs af lande-

grænser. Så på trods af, at vi ser tillidsudvikling, hvor den teoretisk ikke burde være der, så kunne 

der være nogle langsigtede mekanismer, som udjævner de kortsigtede effekter, vi ser i dette studie 

såsom glemsel og andre erfaringer, som man kender fra framing-litteraturen om varigheden af 

frames og myopiske vælgere (Gaines et al. 2007). De tilkendegivelser, de studerende gav, da de 

blev spurgt om, hvad projektet har betydet for dem, taler imidlertid imod dette. IP8 Udtaler direkte: 

’Jeg tror helt sikkert, at når jeg kommer ud og får et job som socialpædagog, så vil jeg aldrig glem-

me den her proces’ (ANTV 2017: 28:05), Mens IP4 mener, at hun har fået nogle varige redskaber, 

hvorigennem de kan undgå at benytte sig af fordomme og i stedet operere ud fra kendskabet til den 

enkelte: ’Jeg har nogle metoder nu, hvor jeg kan gå menneskeligt til folk, jeg kan forstå, hvorfor du 

reagerer sådan her, skal vi tale om det?’ (Bruttofilm 2017: 33:20). Samme budskab finder vi hos 

IP2, der siger: ’Det vigtigste er det kendskab man har til hinanden, og det får mig til at tage stilling 
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videre frem’ (IP2 2016: 0:00). Det ser således ud til, at tillidseffekter rækker ud over projektets tids-

ramme, og ligeledes ser det ud til, at den specifikke tillid til deltagerne i projektet også overføres til 

generaliseret tillid, hvilket Uslaner beskæftiger sig med, som det eksemplificeres af IP3: ’Jeg prøver 

at tænke det generelt, fordi man også kan have fordomme om hende den tykke dame, der går på 

gaden, og ser helt ad helvedes til ud (IP3 2016: 2.45). 

Uslaners teori om tillidsdannelse er derfor umiddelbart stillet svagere af dette speciales casestudie 

og forklarer dårligt tillidsdannelse i et projektsamarbejde. Så med denne afvisning af H1 vil jeg be-

væge mig videre og undersøge, hvor godt H2 forklarer tillidsudviklingen i casen. 

5.4.2 H2: Russell Hardin og Realistisk Konfliktteori – Fælles mål 

Den rationelt institutionelle hypotese om tillidsdannelse, som blev udledt af Russell Hardins teori 

om tillidsværdighed og Realistisk Konfliktteori, var: 

H2: Hvis grupperne har fælles mål, så vil der gradvist udvikle sig tillid mellem dem. 

For at teste gyldigheden af denne hypotese vil jeg spore graden af fælles mål blandt deltagerne og 

sammenholde dette med de studerendes tillidsdannelse til både romaerne og De Splittergale. Jeg vil 

desuden gennem analyse af deltagernes udtalelser og adfærd vurdere, om deltagerne lader sig styre 

af rationelle afvejninger eller om, der er andre mekanismer, som driver deres tillidsdannelse. 

5.4.2.1 Fælles mål i projektets begyndelse 

Som bemærket i det tidligere afsnit om opsætningen som et mødested og fælles tredje så er projek-

tet designet således, at deltagerne er tilskyndede til at samarbejde for at skabe den mest troværdige 

teateropsætning om fordomme, fordi de ved samarbejde bedst kan illustrere mødet mellem indgrup-

pe og udgruppe. Samtidig er projektet designet som et fælles tredje, hvor ingen på forhånd har en 

privilegeret position i forhold til at definere fordomme eller bidrage til stykket, og på denne vis har 

alle deltagere incitament til at byde ind og opsøge hinandens input. Der er dog ingen formelle sank-

tioner, der sikrer samarbejdet ved at fordyre afvigende strategier, og derfor er deltagerne tvunget til 

at lære hinandens præferencer at kende gennem indledende interaktioner. Dette skyldes, at der ikke 

er sikkerhed for, at de andre deltagere er interesserede i at samarbejde, da det er muligt at gennem-

føre projektet kun med samarbejde fra sin egen gruppe. Ligeledes er der risiko for, at de andre 

grupper ’free rider’, når først samarbejdet er indgået, og muligheden for at iværksætte andre strate-

gier er forpasset. 
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5.4.2.2 Første uge 

Denne forsigtige udforskning af de andres præferencer aner vi hos en af de studerende i første uge 

af forløbet, hvor der ikke er dannet tillid mellem de studerende og udgrupperne, hvor hun udtaler: ’ 

i forhold til den her proces og forestilling, der er jeg nok hende, der er ved at finde ud af, hvad for 

en plads jeg har, og hvad jeg kan bidrage med i forhold til at skabe noget godt. Så lige nu er jeg nok 

hende, der ser tingene lidt an, men alligevel bidrage med en masse glæde og gåpåmod, og så er det 

spændende, hvad det udvikler sig til’ (Bruttofilm 2017: 6:30). Dette er den eneste udtalelse fra før-

ste uge, som vedrører de studerendes stillingtagen til udgrupperne, og på trods af at der finder en 

overvejelse sted, så er den ikke af en rationel karakter. Overvejelsen er snarere af en sociologisk 

karakter, da IP9 overvejer og udforsker sin egen identitet i den nye og uforudsigelige kontekst, som 

projektet udgør, og hun er parat til at påtage sig en ny identitet. Dette passer ikke ind i en rationel 

analytisk ramme, hvor aktørerne antages at have foruddefinerede præferencer, som de forsøger at 

maksimere under de givne rammer af omgivelserne, og en rationel aktør ville i stedet for at rette 

blikket indad og tilpasse sine præferencer rette blikket ud ad og afsøge de andre aktørers præferen-

cer og begrænsninger i omgivelserne for derefter at kunne vælge den mest optimale strategi. 

Manglen på udsagn om strategisk adfærd og rationel beregning kan dog skyldes social desirebility 

bias, hvor de studerende tilbageholder disse overvejelser, velvidende at de ikke er socialt acceptab-

le. Men udtalelser fra De Splittergale taler imod, at dette skulle være tilfældet, idet de meddeler at: 

’Der er mange af de studerende som blev gode til at ’smalltalke’, det kunne de ikke i starten’ (De 

Splittergale 2016: 32:45). De studerende har således ikke udnyttet muligheden for at ’smalltalke’, 

selvom det er en billig måde at lære andres præferencer at kende, uden at risikere spildtid under 

selve udviklingen af materialet til skuespillet. I stedet begynder de først at ’smalltalke’ efter anden 

uge, hvor de allerede har forpligtet sig på at lave skuespillet i fællesskab og dermed ikke længere 

har samme nytte af information om deres præferencer. 

Ligeledes ser vi, at de studerende ikke udnytter muligheden for at interviewe udgrupperne i den 

første uge, på trods af at det forventes af dem, og at informationen ville gavne deres egen beslut-

ningsproces, hvilket bekræftes i evalueringen af at filme med lommefilm: ’Jeg vil hellere lære dem 

lidt at kende og så måske spørge dem om nogle ting’(Evalueringsinterview 2016: 9:25). 

5.4.2.3 Opsummering af første uge 

Overordnet forudsiger den rationelle institutionelle hypotese tillidsdannelsen i første uge, men dog 

er mekanismen ikke præget af rationelle og strategiske overvejelser 
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5.4.2.4 Anden uge 

I anden uge er tilliden mellem de studerende og udgrupperne mere etableret, og særligt båndet til 

De Splittergale er styrket, idet de studerende har lavet to interviews med dem, på trods af at De 

Splittergale var svære at lave en interviewaftale med (Evalueringsinterview 2016b: 3.10). Derud-

over dansede en af de studerende spontant med en af De splittergale foran resten af deltagerne, 

hvilket peger på en vis tillidsdannelse. Der er dog ikke på samme måde tegn på samme nærhed med 

romaerne, om end flere studerende tilkendegiver, at de enes med begge grupper. 

Denne udvikling i tillidsdannelsen kan, i nogle af de studerendes udtalelser i lommefilmene tilskri-

ves fælles mål, og hos andre betyder en fælles identitet mere. Særligt indikerer en af de lærerstude-

rendes udtalelser, at de fælles mål har betydning for tillidsdannelsen: ’I det her projekt, der tænker 

jeg ikke over forskelligheden, fordi vi vil det samme, og det er fedt, at man glemmer, at der er no-

gen, der døjer med nogle ting’ (Bruttofilm 2017: 17:00). Dog er en anden af de studerende, som 

forklarer udviklingen mere sociologisk, men med en fælles menneskelig identitet: ’Før følte jeg, at 

danskere var de samme, og før var dem udefra ikke normale, men nu føler jeg ikke, at der er noget, 

der hedder normalt mere – vi er sgu alle sammen mennesker(Bruttofilm 2017: 15:50). 

5.4.2.5 Opsummering af anden uge 

Overordnet forklarer hypotesen den overordnede udvikling i tillidsdannelse i anden uge, hvor de 

fælles mål stadig er til stede, og tilliden øges mellem grupperne. Dog er der en forskel i tilliden, 

som de studerende har til romaerne og De Splittergale, hvor der er en højere grad af tillid til De 

Splittergale, på trods af at de opfører sig mindre forudsigeligt end romaerne. Ligeledes er der også 

forskel på, hvordan de studerende forklarer årsagerne til deres tillid, hvor en tilskriver tilliden til 

udgrupperne fælles mål, hvilket er i overensstemmelse hypotesen, mens en anden giver en mere 

sociologisk forklaring på hendes tillid, hvilket ikke er i tråd med hypotesen. På trods af, at hypote-

sen overordnet forudsiger udvikling i tillidsdannelse, er der dog større usikkerhed om den virksom-

me mekanisme.  

5.4.2.6 Tredje uge 

I tredje uge ser vi en stor grad af tillid mellem grupperne, hvor de alle deltager i skuespillet og 

mænger sig med hinanden i pauserne. Det fælles mål er ligeledes til stede, da alle deltagerne er af-

hængige af hinandens fremmøde og performance, og således forklarer hypotesen overordnet tillids-

dannelsen.  
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De studerende er dog stadig ikke entydigt rationelle i deres overvejelser over, hvad der skaber tillid. 

Nogle af de studerende beskriver situationer, hvor de strategisk har skullet imødekomme de andre 

deltagereres præferencer og ideer for at lykkes med det overordnede mål om at lave en fælles fore-

stilling. Blandt andet udtrykker IP1: ’Det endte med at blive rigtig godt, men vi endte også med at 

skulle føle os frem i forhold til, hvor er vi i forhold til hinanden. Og hvor kan vi rette til, hvis det 

her stykke skal være nogenlunde sådan, som vi forestillede os, at det skulle blive’ (Bruttofilm 2017: 

17:40). Ligeledes giver en af de pædagogstuderende udtryk for, hvordan hun strategisk skal gå på 

kompromis med egne ideer for at lykkes i fællesskab: ’Jeg kan lære at lytte efter, især i dag lagde 

jeg mærke til, at der var nogle fra De Splittergale, der gav meget tydeligt udtryk for, hvornår de 

synes, det var for meget, og hvornår de havde noget, de kunne bidrage med. Og hvordan jeg, som 

pædagog, skal tage bolden op og gå med på de ideer, som de andre også har. Og så det med at fra-

lægge sig sine darlings selv nogle gange, og så sige din ide ser også spændende ud, lad os prøve 

den, og så på den måde indgå i et samarbejde’ (Bruttofilm 2017: 30:50). Disse udtalelser, som sær-

ligt knytter sig til De Splittergale, kan ses som et resultat af den fælles linje, de studerende lagde i 

’det refleksive rum’ i slutningen af anden uge og kan læses som strategisk adfærd.  

Men der er også andre af de studerende, som ligesom de følgende uger lægger mere vægt på den 

fælles identitet som årsag til deres tillid til udgrupperne. For eksempel siger IP1: ’Når man indgår i 

en proces sammen, så kommer man under huden på dem. Det der med at se en skør person, det er 

en diagnose, men her kommer man til at snakke med menneskerne bag. Og ikke se sygdommen 

først men prøve at danne en relation i stedet for’ (IP1 2016 0:45). I denne udtalelse er der ingen af 

de strategiske hensyn i forhold til at relatere til De Splittergale, og de fælles mål giver i stedet mu-

ligheden for at se forbi diagnosen og skabe en relation. Den samme mangel på strategisk adfærd gør 

sig gældende for IP2, der tilkendegiver, at de fælles rammer, som skuespillet sætter, har gjort det 

muligt lære udgrupperne at kende, men hun motiverer det ikke strategisk, og det virker snarere som 

noget, der blot sker naturligt: ’Jeg har aldrig arbejdet med psykisk sårbare eller sigøjnere før, og i 

starten var dialogen meget aktivt og påduttet, men efter vi lærte hinanden at kende, så blev det na-

turligt, og vi var bare mennesker sammen. Det skete nok efter 1/3-del inde i processen, men jeg kan 

ikke lige komme i tanke om et helt bestemt tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu er det bare helt naturligt’ 

(IP2 2016: 1:00) 

5.4.2.7 Opsummering af tredje uge 

Ligesom i de forrige uger forklarer hypotesen tillidsudviklingen i casen på et overordnet niveau, 

idet der kommer mere tillid mellem grupperne, men der er ikke entydige tegn på, at de studerende 
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udelukkende relaterer til udgrupperne af rationelle årsager, hvilket tyder på, at den rationelle meka-

nisme ikke forklarer hele tillidsudviklingen i casen. 

5.4.2.8 Delkonklusion 

Hypotesen, som blev testet i dette afsnit, lød: ’Hvis grupperne har fælles mål, så vil der gradvist 

udvikle sig tillid mellem dem’, og på et overordnet niveau forklarer den gradvise tillidsdannelse i 

casen, hvor der fra start eksisterer et fælles mål om at lave en fælles teateropsætning. Hypotesen 

udspringer imidlertid fra rationel-institutionel teori, der forudsætter strategisk egennyttemaksimer-

ende aktører, og der er kun delvist belæg for at karakterisere de studerendes adfærd og efterrationa-

liseringer således. 

Ligeledes forklarer teorien ikke, hvorfor tilliden til udgrupperne er kvalitativ forskellig, hvor De 

Splittergale indgår som en del af indgruppen, mens romaerne idylliseredes af de studerende og De 

Splittergale, der betragter romaerne udefra. 

Selvom den overordnede udvikling forklares, kan mekanismen, hvorigennem tilliden dannes, ikke 

entydigt forklares rationelt, hvilket betyder, at de studerende skjuler deres rationelle motiver, hvil-

ket ikke synes at være tilfældet, idet de tidligere har udtalt sig i politiske ukorrekte vendinger, og 

derfor ikke burde skjule strategisk motiveret handling i lommefilmene. 

Derfor er det mere sandsynligt, at en anden mekanisme forårsager samvariationen mellem fælles 

mål og tillid, som vi ser i casen. I sidste del af analysen vil jeg derfor udforske om en mere sociolo-

gisk forklaring på tillidsdannelse, som forklarer udviklingen i casen bedre.  

5.5 H3: Social identitetsteori og andengørelse: Fælles identitet og stereotypifi-

cering 

I dette afsnit vil jeg teste en socialpsykologisk og sociologisk hypotese, som står i et supplerende 

forhold den rationel institutionelle H2, men som i stedet tilskriver primat til en anden uafhængig 

variabel i fælles identitet og derigennem også pointerer en anden mekanisme til tillidsdannelse. 

 Hypotesen, der blev udledt i teoriafsnittet, og som jeg vil teste i dette afsnit, er: 

 

H3: Hvis udgrupperne kategoriseres som en del af indgruppen eller positioneres som 

positiv stereotyp, opstår der tillid til dem.  
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Derfor vil jeg i hver uge af projektet spore graden af rekategorisering og stereotypisering for hver af 

grupperne for at sammenholde disse niveauer med udvikling i tillidsdannelsen. 

 

5.5.1 Første uge 

I første uge var de studerende overvældede af De Splittergales adfærd og bekymrede over ligestil-

lingen i romamiljøet, hvorfor de også var tilbageholdende i deres nærvær, og tillidsniveauet var ikke 

højt. Både romaer og De Splittergale er positioneret i deres respektive gruppes negative stereotyp, 

hvor romaerne ses som et fremmed folk, for hvem der gælder andre regler. Mændene ses som ma-

skuline og kan passe ind i stereotypen om romaen, som kriminel, mens kvinder ses spraglede i tøjet 

og passer ind i Esmeralda – eller spåkonestereotypen, hvilket en af de studerende bemærker: ’I går, 

da vi så sigøjneren danse for os, lagde jeg mærke til, at mændene er dem i dansen, som fører sig 

mest frem, og som har en masse flotte klappetricks, hvorimod kvinderne er lidt mere tilbageholdne, 

til gengæld er de lidt mere spraglet klædt, og det trak sig nogle tanker til mig, i forhold til, hvordan 

er deres ligestilling i et sigøjnermiljø, og om det er normalt, at det er manden, der viser sig frem, og 

kvinden der trækker sig tilbage, og har de på samme måde ligestilling i sådan et nabolag(Bruttofilm 

2017: 9:05). Ligeledes anses De Splittergale som gale og udenfor normalen, (Bruttofilm 2017, IP1: 

5:55; Bruttofilm 2017: 7:30), hvilket matcher den negative stereotyp om sindslidende. 

5.5.1.1 Rekategoriseringsstrategier 

De Splittergale arbejder fra start af projektet med en rekategoriseringsstrategi, som også er titlen på 

det overordnede projekt, som denne case er en del af – navnlig ’Den Gode Galskab’. Den gode gal-

skab er en midterposition mellem den sygelige galskab og den sygelige normalitet, hvor den sygeli-

ge galskab er sammenfaldende med den negative stereotyp om sindslidende, som ustyrlige og mo-

ralsk afvigende. Den syge normalitet vedrører rutinen og livet, som er gået i stampe og mangler 

aktivitet og kreativitet (ANTV 2016: 8:30). De Splittergale arbejder til dagligt med strategien, og 

formålet er ikke at gøre sindslidende normale, men at finde et leje, hvor sindslidende og normale 

kan være sammen (De Splittergale 2016: 31:00). 

Denne strategi har været en aktiv del af projektet fra start af, men den kan kun spores hos en af de 

studerende i første uge, hvor hun udtaler: ’I dag var der f.eks. en pige, der stillede sig op og dansede 

helt vildt i salen, og hvis jeg havde set hende et hvilket som helst andet sted, ville jeg nok have 
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tænkt, at det ikke var normalt, men fordi vi er i den her konstellation, hvor vi udforsker ting, så blev 

det normalt’ (Bruttofilm 2017: 7:50). Overfor denne ene studerendes accept af rekonceptaulise-

ringsstrategien, står flere studerende, som blot er overvældede af De Splittergales adfærd (Brutto-

film 2017: 5:55) (Bruttofilm 2017: 6:30) (Bruttofilm 2017: 7:30). 

Udover denne officielle rekonceptualiseringsstrategi florerer der også en rekonceptualiseringsstra-

tegi om at se mennesket bag diagnosen. En studerende udtrykker det således: ’Jeg synes, det er en 

synd og en skam, at det der er blevet det normale, at man ikke ser det enkelte menneske, men mere 

ser mennesket som et nummer i systemet’ (Bruttofilm 2017: 8:50). Den studerende indikerer dog 

ikke her, at hun selv er begyndt at efterleve strategien. 

Ovenstående rekonceptualiseringsstrategier knytter sig til De Splittergale, og der er ikke tegn i data 

på, at romaerne benytter sig af en, og vi har heller ikke bemærket det i vores feltstudier. 

5.5.1.2 Opsummering af første uge 

Da ingen af udgrupperne rekategoriseres eller idylliseres i nogen nævneværdig grad, og der ikke er 

nogen nævneværdig tillid mellem de studerende og udgrupperne i første uge, finder jeg støtte til H3 

i første uge. 

5.5.2 Anden uge 

I anden uge er tilliden mellem de studerende og særligt De Splittergale forbedret, mens der er min-

dre fremskridt overfor romaerne. 

5.5.2.1 Rekonceptualiseringsstrategier 

I anden uge fortsætter De Splittergale med at udbrede ’Den Gode Galskab’-

rekonceptualiseringsstrategien, mens romaerne overtager den medmenneskelige rekonceptualise-

ringsstrategi, som oprindeligt var tilknyttet De Splittergale: ’Jon havde sagt, at en af sigøjnerpigerne 

har sagt, at hun som en del af projektet bliver set som menneske og ikke som sigøjner, hvor man 

bliver peget fingre af og bliver spyttet på. … Og det vendte noget i mig, det er godt nok voldsomt 

for et menneske’ (IP1 2016: 3:20). Vi ser, hvorledes de studerende tager rekonceptualiseringsstrate-

gien til sig og påvirkes af den, men at strategien virker fra andenhånd og ikke kommer direkte fra 

romaerne. Den manglende direkte kontakt til romaerne ses også i vores feltstudier, hvor romaerne 

med undtagelse af to af de engelsktalende mænd enten holder sig for sig selv eller spiller musik i 

pauserne. På trods af dette meddeler en af de studerende i lommefilmene at: ’Før følte jeg, at dan-

skere var de samme, og før var dem udefra ikke normale, men nu føler jeg ikke, at der er noget, der 
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hedder normalt mere, vi er sgu alle sammen mennesker’ (Bruttofilm 2017: 15:50). På denne vis er 

romaerne både accepterede, samtidig med at de studerende ikke har meget direkte interaktion og 

viden om deres præferencer, idet medmenneske-klassifikationen nærmest indeholder mindre infor-

mation end roma-klassifikationen, om end de få konnotationer den indeholder, er mere positive.  

De studerende har mere kontakt med De Splittergale, og i de sparsomme data i anden uge kan ’Den 

Gode Galskab’-rekonceptualiseringsstrategien spores til en begivenhed, hvor en af de studerende og 

en af de Splittergale, som ikke kendte hinanden på forhånd, spontant begyndte at danse sammen, 

hvilket deltageren fra De Splittergale beretter om: ’Vi kendte ikke hinanden på forhånd, men vi syn-

tes bare, at vi kunne danse sammen’ (Bruttofilm 2017: 12:30), og den studerende nævner eksplicit 

galskaben som en faciliterende faktor: ’Det var nemmere at danse i et rum sammen med SP2, fordi 

hun turde og ikke var normal. Det blev legalt at blive smittet med den gode galskab, som vi også 

arbejdede med i projektet’(IP2 2016: 3:00). Ligeledes beretter De Splittergale om en øvelse, der 

viser succesen af rekonceptualiseringsstrategien: ’De første grænser røg, hvor der var seks stykker 

af de studerende, som også gik over i det hjørne med folk, der havde en diagnose – der røg de første 

grænser ned, og sådan fortsatte det hele vejen igennem’(De Splittergale 2016: 4:40). 

5.5.2.2 Opsummering af anden uge 

I anden uge forklarer H3 også udviklingen i casen, hvor der er større tillid til De Splittergale på 

trods af, at de er mere utilregnelige end romaerne. De Splittergale lykkes dog med at rekonceptuali-

sere sig som en del af indgruppen, hvor de studerende også nærmer sig en mere ’gal’ identitet. 

Der sker også en øget tillid til romaerne, hvor de negative stereotyper om dem brister til fordel for 

sympati for deres marginalisering i Ungarn og deres kreative evner. Fællesskabet med romaerne er 

dog centreret om musik og dans, og romaerne positioneres som positiv stereotyp i stedet for at ind-

gå i indgruppen, og således får de studerende ikke personligt kendskab til dem.  

5.5.3 Tredje uge 

I tredje uge omgås de studerende og De Splittergale naturligt med hinanden, mens romaerne er 

værdsatte, men ofte deltager ved at spille i pauserne eller festerne. De studerende har dog ikke fore-

taget interviews med nogle af udgrupperne i deres indsendte lommefilm, men det skyldes ifølge 

dem selv, at de ikke havde tid på grund af den intensive slutspurt op til premieren (Evalueringsin-

terview 2016b: 4.25) 
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De Splittergale fortsætter deres ’Den Gode Galskab’-rekonceptualiseringsstrategi, hvilket blandt 

andet ses i skuespillets scener om De Splittergale, der gennemspiller specifikke oplevelser de har 

haft og dermed bidrager til at øge det personlige kendskab til dem. Denne effekt ses på de studeren-

de, hvis kontakt med De Splittergale kan kategoriseres under ’Den Gode Galskab’, hvilket gør, at de 

negative stereotyper falder, og at de studerende får førstehåndserfaring med hver af De Splittergale, 

og at de indgår sammen med dem som del af sammen indgruppe. Dette ser man blandt andet hos 

IP1, der udtaler: ’Det vigtigste har været at være sammen med De Splittergale på lige fod. Når man 

ikke kender De Splittergale, kan man godt få sådan en hands-off-fornemmelse, det er lidt vildt det 

her, de er lidt specielle. Men når man indgår i en proces sammen, så kommer man under huden på 

dem. Og det med at sige, at en skør person er en diagnose, men her kommer man i stedet til at snak-

ke med menneskerne bag. Og ikke se sygdommen først, men danne en relation i stedet for’(IP1 

2016 0.20). Her bliver det tydeligt, at IP1 har nogle fordomme, som ikke bliver erstattet af en posi-

tiv stereotypificering gennem den medmenneskelige rekategoriseringsstrategi, men i stedet brister 

til fordel for en fælles identitet i den gode galskab. Dette ser man ligeledes hos IP3: ’Jeg har fået et 

andet syn på mennesker med diagnoser. Når man aldrig har mødt nogen, som har psykiske proble-

mer, så ved man ikke, hvordan de er, det opdager man først i mødet med dem’ (IP3 2016: 1:50). 

Fordommene er også faldet i forhold til den generelle anden, idet hun adspurgt om det svarer: ’Ja, 

jeg prøver at tænke det generelt, fordi man også kan have fordomme om hende den tykke dame, der 

går på gaden, og ser helt ad helvedes til ud’ (IP3 2016: 2.45), hvilket også er tilfældet for IP2:’Det 

vigtigste er det kendskab, man har til hinanden, og det får mig til at tage stilling videre frem’ (IP2 

2016: 0:00). 

De studerendes forhold til romaerne er også forbedret, men deres samarbejde og fritid er centreret 

om dans og musik, som foregår på romaernes præmisser, og det afspejler sig også i deres refleksio-

ner over deres relation til romaerne, hvor de fleste af de studerende beretter den samme historie, om 

romaernes hårde betingelser som marginaliseret gruppe i Ungarn, men ikke fortæller om personlige 

erfaringer med dem. Denne mangel på fælles erfaringer kommer både til udtryk i lommefilmenes 

billede og lydside, hvor romaerne på billedsiden udelukkende er filmet, mens de spiller eller danser, 

dog med undtagelse af en enkelt sekvens, hvor to af de studerende snakker med de to bedste en-

gelsktalende romaer (ANTV 2017: 8:50). På lydsiden går den samme historie om romaernes vilkår 

om Ungarn igen, hvor blandt andet IP1 beretter: ’Jon havde sagt, at en af sigøjnerpigerne har sagt, 

at hun som en del af projektet bliver set som menneske og ikke som sigøjner, hvor man bliver peget 

fingre af og bliver spyttet på. Og her følte hun sig som menneske og som del, og det synes jeg siger 
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noget som hvad sådan et projekt kan gøre, når man går ind med en forestilling om at man skal lave 

noget sammen. Og det vendte noget i mig, det er godt nok voldsomt for et menneske’ (IP1 2016: 

3:20). Samme historie går igen hos IP3, der ligeledes er rørt, og græder da hun beretter om det: 

’Den første uge hvor vi skulle lære hinanden at kende. Hvor jeg havde moren med fra sigøjnergrup-

pen, hvor hun fortalte mig om at være sigøjner. Hun fortalte om, hvordan det var at være sigøjner i 

Ungarn og om at komme her. Her er hun bare menneske (IP3 2016: 4:00)’  

Historien gentages ligeledes af De Splittergale, som udtaler: ’Sigøjnerne siger, at de oplever, når de 

kommer her, så bliver de for første gang mødt som mennesker og ikke som sigøjnere’ (De Splitter-

gale 2016: 6:50), samt: ’De sagde, at for første gang blev de behandlet som mennesker(SG2 2016: 

1:50). 

Gentagelsen af ovenstående narrativ samt videoerne af romaerne, der for det meste deltager gennem 

deres kulturs sang og dans tyder på, at deltagerne ikke har særligt mange personlige erfaringer med 

romaerne. På trods af dette er alle deltagerne følelsesmæssigt berørt af romaernes situation og sym-

patiserer med dem, og de fordommene i projektets begyndelse er dermed ikke erstattet af et fælles-

skab om en fælles praksis i ’den gode galskab’, som det er tilfældet i forholdet mellem de studeren-

de og De Splittergale. Snarere er forholdet til romaerne karakteriseret ved en manglende viden, men 

samtidigt er relationen varm og præget af sympati og samarbejde, hvilket svarer til den positive 

stereotyp. 

Denne tendens er udtalt i data, men der er dog en enkelt af de studerende som tilkendegiver en an-

den position, nemlig IP4, som også optræder i videoen med de to studerende, der taler med de to 

romaer: ’I Ungarn skal de falde ind i gangsterstereotypen om romaerne for at passe ind i miljøet. 

Men de er nogle bløde, søde drenge’ (IP4 2016b: 5:20). Som udtalelsen viser, er det lykkes hende at 

få en lidt mere personlig relation til romadrengene, men det er dog vigtigt at bemærke, at relationen 

umiddelbart kunne se ud til at gælde de to engelsktalende drenge, mens kvinderne ikke bliver 

nævnt. 

5.5.3.1 Opsamling tredje uge 

I uge tre forklarer H3 udviklingen i casen. Vi ser, at samarbejdet og samværet mellem grupperne er 

forbedret siden anden uge, men det bliver tydeligt, at de studerendes relation til De Splittergale er 

kvalitativt forskellig for deres relation til romaerne. De studerendes relation til De Splittergale er 

præget af at foregå under den fælles ’Den Gode Galskab’-identitet, som tillades af projektets ram-

mer. Romaerne står udenfor denne fælles identitet, og de studerende har også et begrænset person-



KAPITEL 5: ANALYSE 
 

  

67 
 

ligt kendskab til dem, men på trods af dette har de velfungerende samarbejde i projektet og samvær 

i pauserne. Der er således sket et skifte fra den negative stereotypificering af romaerne, som vi så i 

første uge, til en situation hvor en positiv stereotyp om dem dominerer. Denne udvikling er givetvis 

påvirket af sprogbarrieren til romaerne, men det viser, at stereotypificering også kan påvirke tillids-

dannelse positivt. 

5.6 Delkonklusion  

På et generelt niveau finder jeg, at der på trods af maksimal afstand mellem grupperne dannes tillid 

i projektet, idet samværet og samarbejdet mellem de studerende og udgrupperne udvikler sig fra at 

være anstrengt og tøvende til at være naturligt og flydende. 

I min nærmere undersøgelse af årsagerne til denne udvikling finder jeg ikke støtte til H1, fordi der 

udvikles tillid mellem grupperne, på trods af at de hver især er kendetegnet ved at have forskellige 

moralske værdier, hvilket Eric Uslaner ser som den største udfordring for udvikling af generaliseret 

tillid. Tilliden som dannes i projektet ser desuden ud til at blive generaliseret til flere end de speci-

fikke deltagere i projektet og virke fremadrettet, hvilket gør, at dette speciales fund stiller Uslaners 

teori svagere. 

Tillidsdannelsen i projektet bliver derimod forudset af den rationel institutionelle H2, som foreskri-

ver, at rationelle aktører med fælles mål vil arbejde sammen, i takt med at de studerende lærer, at 

deres interesser overlapper med udgruppernes. Og da der under hele projektet eksisterer et fælles 

mål om at lave forestillingen i et samarbejde mellem grupperne, og tilliden mellem grupperne grad-

vist udvikler sig, forudsiger H2 overordnet udviklingen i casen. Det er dog svært at spore de ratio-

nelle mekanismer, som teorien postulerer, og på trods af at enkelte af de studerende tillægger fælles 

mål i projektet en eksplicit betydning for dannelsen af tillid, så er der ingen, der eksplicit rationali-

serer deres adfærd i forhold til egen- eller fællesnytte. Dette betyder ikke nødvendigvis, at meka-

nismen ikke er til stede, selvom der ikke synes at være problemer med social desirebility bias, da 

mekanismen kan virke ’bag om ryggen’ på deltagerne (Jakobsen 2012: 117). Mekanismen forklarer 

heller ikke de studerendes afholdenhed fra at smalltalke og lave interviews med udgrupperne i før-

ste uge, hvilket ville have været en risikofri måde at få information om deres præferencer på. Lige-

ledes forklarer teorien ikke forskellen i de studerendes samarbejde og samvær med udgrupperne, 

hvor især samarbejdet med romaerne burde være mere udtalt, grundet deres evner og vilje til at bi-

drage. 
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Disse mangler i mekanismen bliver adresseret i testen af H3, som ligeledes forudsiger den overord-

nede tillidsdannelse i casen, men samtidig har blik for forskellen i de studerendes samarbejde og 

samvær med udgrupperne. Her lykkes De Splittergale med at blive en del af samme indgruppe som 

de studerende under den samlende og identitetsskabende rekategoriseringsstrategi, som understøttes 

af projektet – nemlig ’Den Gode Galskab’. I modsætning hertil forsøger romaerne sig sent i projek-

tet med en fællesmenneskelig rekategorisering, som er for bred til at skabe et samvær, men som dog 

lykkes med at bevæge dem fra den negative stereotyp til den positive, hvilket sikrer et mål af sam-

arbejde og samvær, som dog ikke er på så nært, som det samvær De Splittergale opnår som ind-

gruppe. 

Mekanismen er dog ikke entydig sociologisk, da fundene fra testen af H2 viser nogle tegn på en 

effekt af fælles mål. Spørgsmålet er imidlertid i hvilken grad, denne forskel mellem identitet og mål 

er en reel forskel, eller blot to forskellige litteraturers måder at artikulere samme fænomen på. Den 

fælles identitet giver unægteligt en viden om den andens præferencer og mål, og i denne forstand er 

litteraturerne supplerende i deres forklaringsmodeller om tillidsdannelse. I den socialpsykologiske 

teori er der skoledannende debatter om, hvorvidt fælles mål er vigtigere en fælles identitet (Aronson 

et al. 2010), dog peger dette speciale i retningen af den fælles identitet, som den vigtigste faktor i 

denne kontekst, hvor der ikke er eksplicitte økonomiske interesser i spil. Dette skyldes, at H3 for-

klarer variation i data, som H2 ikke kan, nemlig den kvalitative forskel mellem de studerendes rela-

tion til hver af udgrupperne.  

Hypotesetesten stiller således H3 bedst af de tre hypoteser om årsager til tillidsdannelse i tidsaf-

grænsede projektsamarbejder, om end der er et vist overlap med H2, som ikke lader sig afklare 

nærmere på dette speciales datagrundlag. 

5.7 Generaliseringspotentiale - tillidsdannelse i et ’least likely’-projekt  

I metodeafsnittet diskuterede jeg, hvilke parametre som gør, at teateropsætningen kunne betragtes 

som en ’least-likely’-case, og hvilke parametre jeg må tage forbehold for i forhold til generalise-

ringspotentialet af fundene i casen. Her fandt jeg, at casen var dårligt stillet i forhold til at danne 

tillid, idet projektperioden var kort til, at der kunne bygges varige relationer og netværk i projektet. 

Dertil var der maksimal kulturel variation på tværs af deltagerne, og særligt udgrupperne manglede 

evner i forhold til at samarbejde. Jeg fandt dog også, at projektet, grundet sit fokus på at nedbryde 

fordomme, sin kyndige projektledelse og deltagernes indledningsvise motivation for at deltage, var 

godt stillet i forhold til at danne tillid. Når jeg i afslutningen af dette afsnit vil diskutere generalise-



KAPITEL 5: ANALYSE 
 

  

69 
 

ringspotentialet for tillidsdannelsen i casen, tager jeg derfor højde for disse fordele, som projektet 

har haft. Inden da vil jeg dog benytte data til at illustrere, hvordan den korte tidsramme, udover at 

give kort tid til tillidsdannelse, også har afkrævet mange resurser af deltagerne. Dette peger på, at 

højt arbejdspres ikke nødvendigvis påvirker tillidsdannelsen negativt. 

5.7.1 Arbejdspres og projektledelse 

Hos de studerende har dette arbejdspres betydet, at de har måttet nedprioritere deres privatliv, hvil-

ket IP3 omtaler: ’Jeg tror ikke, jeg har været helt så nærværende, som jeg plejer at være derhjemme. 

Jeg har en lille dreng på tre, der har spurgt ”er der noget i vejen mor?”, det er ikke så sjovt’ (IP3 

2016: 10:10). Dette stiller store krav til, at projektet formår at skabe nogle rammer, der giver delta-

gerne lyst til at levere en ekstraordinær indsats over en periode, hvilket er lykkedes i dette tilfælde: 

’Som studerende i sådan et projekt giver man alt, hvad man har. Der er en fornemmelse af at: Nu er 

jeg i det her, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem, men jeg har lyst til at blive. Man kigger 

ikke på uret og ser, hvornår man skal hjem. Efter en forestilling var vi færdig kl. 21, og så sidder der 

20 mennesker og hygger sig bagefter og får en øl. Det synes jeg var helt fantastisk’ (IP1 2016: 

10:40). 

Det er således lykkedes for projektledelsen at skabe nogle rammer og et sammenhold, der gør, at 

deltagerne prioriterer projektet over meget andet i deres privatliv, og det er ikke sikkert, at andre 

projekter kan lykkes med dette.  

Særligt i forhold til de sindslidende, der har deltaget i projektet, er det overraskende, at de har kun-

net overskue at deltage under så hårde betingelser, og de nævner selv blandt andet at: ’Jeg tænkte, 

om jeg skulle springe fra, fordi jeg ikke vil tære på mig selv, nu hvor jeg havde fået det bedre. Det 

var en stor udfordring for mig at være en del af et større fællesskab’ (SG1 2016: 4:00), ’jeg var der i 

de 3 uger, men jeg var meget syg og på smertestillende, så de var faktisk kun i de sidste 3 dage jeg 

var med. Jeg kunne knap nok komme op fra en stol. Jeg glemte teksten i to eller tre gennemspilnin-

ger. Men til premieren der lykkedes det for mig’ (SG2 2016: 0:20), og ’der var flere kriser under-

vejs, der var sygdom, nogen der ikke kom, nogen der ikke nåede bussen, men de fik det passet ind’ 

(De Splittergale 2016: 13:00). Det skorter således ikke på udfordringer for De Splittergale, men de 

oplever alligevel, at der bliver taget højde for dem, og at de lykkes i sidste ende. Dette stemmer 

overens med vores feltstudier, hvor vi oplevede, at forløbet blev tilpasset og gjort fleksibelt for at 

kunne rumme de sindslidende, hvilket også stemmer overens med de studerendes oplevelser: ’Det 

er spændende at arbejde sammen med specielt De Splittergale, fordi under normale omstændigheder 
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ville vi kunne stole på, at folk gør det og det og det under forestillingen, men det kan vi ikke med 

De Splittergale, fordi hvis nu SP2 har en dårlig dag, så kan det være hun ikke kommer, men hvad 

gør vi så, når hun skal spille på violin, hvad kan vi så sætte ind i stedet for? Så man er tvunget til at 

være mere åben og tænke mere kreativt og i nogle andre baner’ (IP3 2016: 8:50) Denne usikkerhed 

kommenteres også af IP1, der også ser et kreativt potentiale i at arbejde med De Splittergale: ’ No-

get af det som ramte mig mest var, at når man laver teater med en af De Splittergale, så ved man 

aldrig, hvor det kan bære hen’ (Bruttofilm 2017: 17:40). 

Med disse beskrivelser af arbejdspresset under projektet, og de ledelsesmæssige tiltag for at imøde-

komme det, vil jeg nu diskutere generaliseringspotentialet. 

5.7.2 Generaliseringspotentiale 

Da projektet har haft fokus på at nedbryde fordomme, har været præget af god projektledelse og høj 

indledningsvis motivation blandt deltagerne, kan det overraskende fund om tillidsdannelse i projek-

tet generaliseres til andre kulturelle projektsamarbejder, hvor ovenstående forbehold er gældende. 

Dette skyldes, at andre kulturelle projektsamarbejder sandsynligvis er bedre stillet på andre relevan-

te parametre såsom: projektperiode, incitament til at bygge varige relationer, evne til samarbejde, 

kulturel variation og arbejdspres.  

Analysen har vist, at det i kulturelle projektarbejder er relevant at fokusere på at skabe fælles identi-

tet blandt deltagerne, mens man også kan gøre brug af positiv stereotypificering, om end det er en 

mere risikabel strategi, der nemt kan føre til negativ stereotypificering. Der synes også at være en 

effekt af fælles mål, men det har ikke været muligt på baggrund af analysens datagrundlag at adskil-

le effekterne fra fælles identitet.  

Projektsamarbejdet kan således, når det er designet og faciliteret rigtigt, bidrage til at øge tillidsni-

veauet i samfundet og dermed de mange gavnlige effekter heraf, hvilket er overraskende grundet 

dets blakkede ry om at bidrage til midlertidigheden og usikkerheden i samfundet. Dette kræver dog, 

at man designer projektet korrekt, således der skabes fælles identitet og mål, at der er god projektle-

delse, samt motiverede deltagere. Man kan endda prøve sig ad med at danne tillid i arbejdsrelatere-

de projektsamarbejder, men da der her er højere grad af økonomiske interesser på spil, må man gi-

vetvis fokusere særligt på, at deltagernes mål overlapper indenfor projektet. Det er desuden vigtigt, 

at deltagerne tvinges ud af deres kernefaglighed, så de kan mødes om en fælles identitet indenfor 

projektet. 
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Med denne diskussion af generaliseringspotentialet vil jeg nu konkludere på specialet. 



 

 
 

6 Konklusion og perspektivering – en model for tillids-

dannelse i projektsamarbejder 

I dette speciale har jeg undersøgt, om der skabes tillid i tidsafgrænsede projektsamarbejder, og hvil-

ke mekanismer dette skyldes, og jeg finder, at der skabes tillid på tværs af gruppering og vertikalt i 

hierarkiet i min case, som består af en teateropsætning over tre uger mellem en gruppe af studeren-

de, en gruppe af sindslidende og en gruppe af romaer. Casen har med undtagelsen af nogle forbe-

hold karakter af at være en ’leastlikely’-case, og til trods for dette finder jeg, at der skabes tillid til 

begge udgrupperne i casen, men på forskellige vis. Dette skyldes, at de studerende og De Splitterga-

le rekategoriseres under den fælles ’Gode Galskabs’-identitet, mens romaerne positioneres som po-

sitiv stereotyp, hvilket jeg finder ved at teste H3. Jeg kan dog ikke på gældende datagrundlag vurde-

re, hvor meget af tillidsdannelsen som skyldes fælles mål, idet nogle af de studerende pointerer 

denne dimension i testen af H2. Der er dog ingen støtte til H1, der tilsiger, at der ikke ville kunne 

dannes tillid til udgrupperne på grund af deres afvigende moralske værdier og forskellige kulturelle 

baggrund. Jeg finder desuden, at der også dannes tillid vertikalt i hierarkiet til kommunen, som del-

tagerne ikke har arbejdet sammen med før. 

Ovenstående fund om tillidsdannelse i projektet kan generaliseres til andre kulturelle projektsamar-

bejder, hvor der er fokus på at nedbryde fordomme, hvor der er god projektledelse og høj indled-

ningsvis motivation hos deltagerne, og det kan overvejes, om modellen kan udvides til at gælde alle 

typer projektsamarbejder. 

Fremtidige studier kan med fordel udforske mekanismerne bag tillidsdannelse i projektsamarbejder 

med data specifikt indsamlet for at vurdere vigtigheden af fælles identitet, fælles mål og graden af 

rationalisering og nyttetænkning i relationerne. Dette kan gøres ved at opstille mere direkte mål for 

tillid og spørge ind til generaliseret tillid for at gøre resultaterne sammenlignelige med denne littera-

tur. Man kan også stille mere skarpt på de uafhængige variable og ”probe” deltagerne for at vurdere 

om begrundelser for tillidsdannelse blot er rationaliseringer eller er mere grundlæggende følte og er 

robuste overfor konkurrerende italesættelser. Slutteligt kan man måle tillidsniveauet før projektet, 

umiddelbart efter projektet og et halvt år efter for at vurdere, om effekterne er stabile over tid. 
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Dette kan, mine damer og herrer, allerede lade sig gøre til september, hvor VIA gentager succesen 

og lader en nyt hold studerende samskabe en teateropsætning med romaerne og De Splittergale 

(VIA 2017). 
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