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MIDT I den tilsyneladende epidemiske vækst af
stress og udbrændthed stiller mange kloge hove-
der sig i øjeblikket spørgsmålet, hvordan det kun-
ne gå så galt. 

Der er grøde i både den akademiske verden og i
de indsendte debatindlæg i nærværende avis,
hvor de nedslidte medarbejdere klager deres
nød, mens et par konsulenter lejlighedsvis bekla-
ger det monster, de har været med til at skabe.
Hvordan endte vores offentlige arbejdspladser
med at blive et helvede af kontrol, tjeklister, pro-
cesmål og bureaukrati, og hvordan endte vores
private sektor med at skabe et så ekstremt fokus
på præstation og effektivitet?

Årsagen skal nok findes i, at en del af de mana-
gementtiltag, vi har været vidne til de seneste år-
tier, er importeret fra lande, der kun på overfla-
den ligner vores. Det store dyr i den offentlige
sektor åbenbarede sig som New Public Manage-
ment i 1990’erne og var direkte importeret fra
Storbritannien. Målet var blandt andet at forbed-
re effektiviteten og tjekke, undersøge og måle på,
om de offentligt ansatte rent faktisk foretog sig
noget fornuftigt, eller om folk bare udfyldte den
tid, der var til rådighed med formålsløst arbejde. 

Inden for samme periode oplevede den private
sektor ligeledes en revolution. Her fik man et til-
svarende regime af performance-indikatorer – mi-
lestones, balanced scorecards, SMART goals og an-
dre former for performance management – der li-
geledes skulle holde den enkelte medarbejder til

ilden, fjerne spild, gøre al-
ting mere lean og sikre, at
hvert et vågent sekund
blev brugt til værdiskabel-
se for virksomheden. 

Til det udviklede man en
række måleværktøjer, som
selv den mest introverte og
menneskesky chef kunne
administrere i sikkerhed
bag en computerskærm og
dernæst – gennem virk-

somhedens retningslinjer for appraisal – udmøn-
te i enten belønning eller straf, alt efter hvordan
medarbejderens KPI’er var opfyldt. 

Performancekulturen arvede de danske kon-
cerner fra amerikanerne, som uden sammenlig-
ning er den mest performancefokuserede kultur
i verden. På samme måde lånte danske virksom-
heder andre elementer fra en grundlæggende
rastløs amerikansk kultur, hvor handling gene-
relt er vigtigere end omtanke og hurtighed vigti-
gere end omhu og forsigtighed. Læg dertil en ke-
delig tendens til at overbebyrde medarbejderne
med regler og procedurer til erstatning for deres
egen sunde dømmekraft – alt sammen under
overskriften compliance og alignment.

PROBLEMET VED denne ukritiske import er bare,
at det britiske og amerikanske samfund på væ-
sentlige parametre adskiller sig kulturelt fra vore
egne traditioner. Danskerne har først og frem-
mest udviklet en tillidskultur, man ikke i samme
grad finder i de to store anglikanske kulturer. 

Grunden til, at kontrolmekanismer, perfor-
mancemål, overvågning og bureaukrati ikke tid-
ligere var nødvendigt, var ganske enkelt, at folk
stolede på hinanden. Stolede på, at en ånd af flid,
professionalisme og samvittighedsfuld virke-
trang gjorde, at medarbejderne naturligvis ud-
førte det påkrævede arbejde så godt som muligt.
En kultur af tillid og tiltro, som gjorde, at dan-
skerne generelt opfattede deres arbejde som be-
hageligt i et omfang, så flere undersøgelser viste,
at vi endog var villige til at arbejde, selv hvis vi ik-
ke havde brug for pengene. 

Sammenlign dette med den markant lavere til-
lid i lande som Storbritannien og USA. Sammen-
lign det med et folk som det amerikanske, hvor
omtrent halvdelen åbent erklærer, at de hader de-
res arbejde, og hvor loyaliteten over for virksom-
heden kun er intakt, så længe der er åbenlyse mu-
ligheder for avancering eller højere løn. 

Med New Public Management og performance-
kulturen har vi ukritisk optaget værdier, social
praksis og menneskehåndtering fra lande, der
grundlæggende bugner af skepsis over for andre
mennesker. Måske burde både offentlige admini-
stratorer og landets koncernchefer overveje,
hvorfor de har kylet deres egen kultur på histori-
ens mødding og optaget en dysfunktionel, ned-
slidende og mistroisk kultur fra nogle lande, vi
faktisk kun dårligt kan sammenligne os med. 

Vi har ukritisk optaget værdier
fra lande, der bugner af skepsis. 

Danske chefer
har importeret 
en dysfunktionel 
mistillidskultur

Vi var endog 
villige til at 
arbejde, selv
hvis vi ikke 
havde brug
for pengene

Socialdemokratiets 
alliance med Radikale 
Venstre bør byttes til et 
mere virkelighedsnært
samarbejde med Venstre
og Dansk Folkeparti, 
mener folketingskandidat
for Socialdemokraterne
Rasmus Stoklund Holm-
Nielsen, der er aktuel 
med ny debatbog.

P artikammeraterne i den socialde-
mokratiske studenterforening Frit
Forum kaldte ham spøgefuldt Sor-

te Rasmus, når diskussionerne om vel-
færdsstatens fremtid og Danmarks øko-
nomi havde fået den unge socialdemo-
krat til at tordne mod inhuman liberalis-
me og tosseglad venstrefløjsretorik. Med
øgenavnet fulgte også tit spørgsmålet,
om det ikke var på tide at melde sig ud af
Socialdemokratiet og ind i Dansk Folke-
parti.

Nu har Rasmus Stoklund Holm-Niel-
sen skrevet en bog til kernevælgeren Blå
Bjarne, som har foretaget netop det skift
fra S til DF, som har betydet vigende støt-
te til det socialdemokratiske projekt. I
den seneste håndfuld år har Blå Bjarne
været det ikoniske billede på en middel-
klassevælger med rækkehus, kernefami-
lie og Ford Mondeo; lige netop den type
vælger, som svinger mellem Socialdemo-
kratiet og de borgerlige partier, men som
i udstrakt grad har valgt det gamle arbej-
derparti fra. 

Ifølge den bogaktuelle socialdemokrat
er samarbejdet med en alliance fra Radi-
kale Venstre til Enhedslisten og Alternati-
vet skyld i, at det gamle arbejderparti har
mistet grebet om vælgere, der ønsker en
stærk stat, men også vil have fokus på
jobskabelse og en rimelig udlændinge-
politik.

»Radikale Venstre har købt ideen om,
at vi i fremtiden kun skal leve af viden og
teori. De anser ikke Produktionsdanmark
for at have nogen reel værdi. Det er en ar-
rogant selvforståelse, som er kommet ud
af proportioner hos arkitekter, litterater,
designere og journalister – alle dem, der
har vundet på globaliseringen og ikke

står med bekymringen for deres egen
jobsituation. De har fuldstændig overset
den meget virkelige utryghed, som dan-
skerne føler for deres arbejde og deres
børns fremtid. Det er her, Socialdemokra-
tiet skal stå fast. Det er her, vi kan gøre en
nødvendig forskel«, forklarer han.

Den danske velfærdsstat er i høj grad ble-
vet til i et samspil mellem dit parti og de ra-
dikale. Helt fra Staunings regeringstid over
den moderne danske velfærdsstats arkitek-
ter, Hedtoft, H.C. Hansen, Kampmann, Krag,
helt op til Nyrup-Jelved-samarbejdet i
1990’erne. Hvad er det, der gør, at det sam-
arbejde skal ophøre nu?

»Op gennem det 20. århundrede har
samarbejdet mellem Socialdemokratiet
og Radikale Venstre været bærende for
udviklingen af det danske velfærdssam-
fund. Det var i høj grad et frugtbart sam-
arbejde, men i de seneste 20 år er de radi-
kale blevet kapret af den kreative klasse,
og partiet er endda nu ved at blive for-
styrret af Alternativet. Radikale Venstre
var jo et parti med et socialt sigte og et
parti, der også interesserede sig for dem,
der ikke bor på Vesterbro og arbejder
med viden og kreativ udfoldelse. De har
glemt, hvem der skaber grundlaget for, at
de kan udfolde sig – lige fra dem, der gør
kontoret rent om morgenen, til dem, der
sikrer eksportindtægterne ude i Produk-
tionsdanmark. Der er sket en social af-
kobling, når partiet prøver at afskaffe
topskatten og samtidig med stor arro-
gance hævder, at alle uden videre kan ar-
bejde lidt længere. De affejer de meget re-
levante og forståelige bekymringer, som
folk har, for, hvordan deres familieliv skal
hænge sammen«. 

Hvem hænger de radikale så sammen
med?

»Radikale Venstre har oprettet en slags
alliance med Alternativet og Enheds-
listen. Det er jo sådan noget, man kan hå-
be går over, når befolkningen bliver mere
dannet og indser, at den kreative klasse
er koblet fra virkeligheden. Alternativet
er langt værre end de radikale. De har af-
sporet den politiske diskussion og synes,
at de bare kan tale om verden, sådan som
de godt kunne tænke sig, den var, som
om det bare var et socialkonstruktivistisk
eksperiment. De forholder sig ikke reali-
stisk til noget som helst. »Vi skal bare må-
le bnp på en anden måde«, siger de, og
»hvis vi bare gennemfører en 30-timers
arbejdsuge, klarer vi problemerne med
overophedningen, for så smiler vi mere
til hinanden, og vi får ikke sygefravær på
grund af stress«. Det er jo fuldstændig
gakgak og kunne måske have været mor-
somt, hvis det kom fra en ungdomspoli-
tisk forening, men her er der tale om
voksne mennesker. Det er, som om Alter-
nativet giver et forslag point, hvis bare

det er tilpas skørt. Og hvis man så siger
det, mens man står på hovedet og Jytte
Abildstrøm danser rundt i tylsskørt, så er
det helt i orden, bare fordi det er et frisk
pust«.

I din bog siger du selv, at det er godt med
højt til loftet i Socialdemokratiet. Skal der så
ikke også være det i Folketinget?

»Jo, det er fint, at der er højt til loftet.
Jeg siger ikke, at det skal være ulovligt.
Jeg siger bare, at jeg synes, det er hjerne-
dødt. At vi skal have en fri debatkultur, er
ikke det samme som, at man ikke skal ta-
ge den alvorligt, at man ikke skal være sig
sit ansvar bevidst over for de mennesker,
som ens forslag har konsekvenser for. Det
bør jo ikke være et carte blanche til at ud-
sprede alverdens utopier, som man ikke
kan følge til dørs – slet ikke hvis man er-
klærer sig som et socialt, progressivt,
bæredygtigt parti«.

En ny regering
For at Socialdemokratiet kan fortsætte
med at være relevant, er det ifølge Ras-
mus Stoklund nødvendigt, at de holder
særlig godt fast i tre politikområder:
arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespoli-
tik og udlændingepolitik. De ’Blå Bjarner’
skal ikke frygte arbejdsløshed, respekten
for erhvervsuddannelser og fagligheden
skal tilbage, og Blå Bjarnes skattekroner
skal hjælpe flygtninge i flygtningelejrene
frem for at sikre flygtninge asylophold
her i landet. 

»Vi må holde fast og sikre, at der bliver
ført en enormt stram udlændingepolitik
over for især indvandrere fra muslimske
lande. Jeg kan godt unde folk at komme
til Danmark, men de penge, vi bruger nu,
og de penge, vi kommer til at bruge, fordi
vi har været elendige til at integrere til-
flyttere, kunne vi have brugt langt mere
sympatisk, hvis vi havde brugt dem i
flygtningelejre. Flygtninge, der ikke har
ressourcerne til at flygte til Danmark, bli-
ver nødt til at opholde sig der under bar-
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»Samarbejde mellem S, V og DF er 
det eneste ansvarlige for Danmark«

SKILLEVEJ.
Borgbjergsvej 
i Københavns 
Sydhavn er ikke 
bare opkaldt efter
den markante 
socialdemokratiske
social- og undervis-
ningsminister 
Frederik Borgbjerg
(1866-1936). 
Det var også her,
Anker Jørgensen
boede, mens han
var statsminister. 
Fælles for de to
store socialdemo-
kratiske politikere
var deres 
samarbejde med
Radikale Venstre. 
Den historiske 
arv vil Rasmus 
Stoklund Holm-
Nielsen gøre 
op med.
Foto: Finn Frandsen

ske kår. Det er mere humanistisk at hjæl-
pe dem, fordi det er mere effektivt, samti-
dig med at vi bevarer den danske sam-
menhængskraft, så Blå Bjarne også i
fremtiden har lyst til at betale halvdelen
af sin indtægt til Skat. Det vil han jo kun,
hvis Folketinget ikke bruger pengene på
alle mulige mellemfolkelige solidaritets-
projekter, der går ud på at invitere folk
hertil, som vi historisk set ikke har været i
stand til at integrere«.

Hvem skal Socialdemokratiet så arbejde
med for at få den politik igennem, som du
skitserer her?

»Et samarbejde mellen Socialdemokra-
tiet, Venstre og Dansk Folkeparti er det
eneste ansvarlige for Danmark. De tre
partier har en tyngde og en tillid i befolk-
ningen, som kan sikre, at der føres en
pragmatisk og midtersøgende politik«.

Karakteren Blå Bjarne svinger imellem de
tre partier. Ville du ikke selv kunne gøre det
også og eksempelvis stille op for Dansk Fol-
keparti?

»Nej, for når det kommer til stykket,
har DF stadig til gode at bevise, at de reelt
er et fordelingspolitisk set venstreorien-
teret parti. Det er jo født på et meget libe-
ralt grundlag, og når det kommer til ud-
lændingepolitiske spørgsmål, er jeg ikke
blind for, at virkeligheden kræver en me-
re pragmatisk tilgang, end Dansk Folke-
partis ideologiske linje lægger op til. Jeg
vil ikke blande mig i, hvad folk tager på,
og hvad de spiser; mit frihedsbegreb er,
at hvis du er i stand til at bidrage positivt
til samfundet og deler nogle grundlæg-
gende frihedsværdier og gør dine børn
til aktive danske medborgere, så må du
sådan set selv om, hvordan du lever. Når
jeg laver frikadeller, så laver jeg både dem
med kylling og dem med svinekød i, for-
di min bonussøn ikke må spise svine-
kød«.

Mange socialdemokrater vil nok finde
dine tilnærmelser til højre skadelige. Er du
fortrøstningsfuld omkring at få Blå Bjarne
tilbage til S?

»Ja, det er jeg, for i løbet af den sidste re-
geringsperiode fik partiet det udlændin-
gepolitiske på plads, og med Mette Frede-
riksen har vi også fået det økonomiske og
arbejdsmarkedsmæssige på plads. Social-
demokratiet signalerer, at partiet gerne
vil stå i spidsen for et socialt retfærdigt
samfund, hvor man har forskellige typer
af arbejdspladser og blik for, at der også
er nogle, som ikke uden videre kan blive
ved med at være på arbejdsmarkedet,
indtil de er langt oppe i 60’erne. Hvis vi
har fokus på de her temaer, har jeg tillid
til, at Socialdemokratiet også har en stor
og samlende rolle at spille i det 21. år-
hundrede«.
jacob.c.eriksen@pol.dk

zacho@pol.dk

q BLÅ BOG
q RASMUS STOKLUND
HOLM-NIELSEN

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen
(f. 1984) er uddannet cand.scient.-
pol., erhvervspolitisk chef i Dansk
Metal og socialdemokratisk 
folketingskandidat i Halsnæs- og
Frederikssundkredsen. Han er 
tidligere formand for Frit Forum i 
København. Hans bog ’Til Blå 
Bjarne’ er netop udkommet. 
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