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Du skal tage ansvar for din egen sundhed, 
for dine børns læringsparathed, du skal tage 
ansvar og forudgribe, hvad kunderne i din 
virksomhed gerne vil have, hvilke opgaver 
chefen endnu ikke selv ved, hun vil have løst, 
og om stemningen nu også er god nok på 
kontoret. Og du skal lære at sige nej, og tage 
ansvar for alt det, du altså ikke også kan tage 
ansvar for. 

Forpustet? Stresset måske? Eller hvad med 
politisk indigneret over, at staten konstant 
forsøger at påvirke dig til ikke at ryge, ikke 
drikke for meget og til at spise seks bananer, 
gulerødder eller æbler om dagen? 

Ifølge professor ved CBS i København 
Niels Åkerstrøm Andersen er det ikke så 
mærkeligt, hvis du bliver alle tre ting.

»Både på arbejdsmarkedet, i skolen, sund-
hedssektoren og i det sociale system, er man 
blevet så afhængig af, at den enkelte borger 
selv tager et ansvar, at det er blevet umu-
ligt for den enkelte rent faktisk at løfte det 
personlige ansvar over hele linjen. Når den 
enkelte samtidig hele tiden selv på forhånd 
skal tage ansvaret – for sin sundhed, sine 
børns læring, for kundernes og kollegaernes 
behov på arbejdspladsen – bliver det person-
lige ansvar ubegrænset. Vi har aldrig gjort 
nok,« siger Niels Åkerstrøm Andersen. 

Sammen med forsker ved DPU, lektor 
Hanne Knudsen, sætter han i ny forskning 
fokus på det personlige ansvar. Og han ringer  
allerede nu med alarmklokkerne:

»Ikke alene tror jeg, at det er en væsentlig 
årsag til, at stress er blevet en folkesygdom, 
det betyder også, at det personlige ansvar er 
på vej til helt at blive undermineret, fordi vi 
ikke ved, hvad det vil sige længere.«

Det, der gør Hanne Knudsens og hans kon-
klusioner særligt opsigtsvækkende, er, at de 
står i skærende kontrast til den politiske vir-
kelighed, hvor såvel socialdemokrater som 
borgerlige politikere brugte historierne om 
Dovne-Robert og Fattig-Carina til at efterlyse 
mere personligt ansvar, hvis den kriseramte 
velfærdsstat skal overleve. For Åkerstrøm er 
der tale om, at politikerne er godt i gang med 
bureaukratisere det personlige ansvar.

»Den klassiske liberale retsstat sondrede 
mellem offentligt formulerede pligter på den 
ene side og så det personlige ansvar på den 
anden. Det var folks eget personlige ansvar at 
opfylde pligterne eller leve med konsekven-
ser af ikke at gøre det. I dag råder velfærds-
staten folk til at tage mere ansvar for deres 
sundhed, deres børn, deres ældre pårørende 
og så videre, men samtidigt gør man ikke 
rådene konkrete. Man siger, at borgeren har 
et ansvar for at finde ud af, hvad der er ansvar-
ligt. Og samtidig er man bange for at borgerne 

Politikerne vil have 
danskerne til at tage 
mere ansvar for sig 
selv, mens de i for-
vejen – på arbejdet, i 
børnenes skole og i 
sundhedssystemet –  
konstant bliver mødt 
med samme krav. Det 
underminerer i sidste 
ende det personlige 
ansvar, advarer profes-
sor Niels Åkerstrøm.

Danskerne  
har for meget  
ansvar

Af Esben Schjørring 
essc@berlingske.dk
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1 »Man sidder jo ikke og babber på den. Hvis man sidder med den i munden,  
 så bliver den jo klistret. Og den har slet ikke samme størrelse.« 

A. Anne E. Jensen (V), medlem af Europa-Parlamentet.
B. B. Suzanne Bjerrehuus.
C. Benedikte Kiær (K), sundhedsordfører.

2 »Jeg tror ikke, at saltbomber gør folk til terrorister. Og lakridspiber er  
 næppe heller forklaringen på, at vi har så mange rygere.«

A. Astrid Krag (SF), sundhedsminister.
B. Søren Pind (V), udenrigsordfører.
C. Nicolai Wammen (S), forsvarsminister. 

3  »Det eneste, jeg har at sige til det spørgsmål, er, at Danmark træffer sin  
 egen beslutning om en eventuel militær indgriben i konflikten i Syrien.  

 I Danmark vil der i givet fald også skulle stemmes i Folketinget om en  
 eventel krigsdeltagelse, og i Danmark vil vi naturligvis også følge flertallets  
 beslutning.«

A. Helle Thorning-Schmidt (S), statsminister
B. Mette Gjerskov (S), Udenrigspolitisk Nævn-ordfører 
C. Rasmus Helveg Petersen (R), udenrigsordfører

4 »(...) for mig er det et spørgsmål om solidaritet. Vi har allierede til at for 
 svare os om nødvendigt. Så hjælper vi også dem, hvor det er ønsket.«

A. Helle Thorning-Schmidt (S), statsminister
B. Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekretær
C. Peter Skaarup (DF), retsordfører

5  »Det er bedre, end vi havde forventet. Med de her tal, har vi grund til at  
 være en lille smule glade.« (om nye væksttal, red.)

A. Helle Thorning-Schmidt (S), statsminister
B. Bjarne Corydon (S), finansminister
C. Margrethe Vestager (R), økonomi- og indenrigsminister

den krumme agurk anno 2013: Malacos lille lakridspibe var et af ugens helt store diskussionsemner, 
da eu med et nyt direktiv vil forbyde såkaldt sliktobak i alle europæiske lande. Foto: Morten stricker 

Gæt med. Hvem står bag disse citater fra ugen, der gik? 
Afprøv hukommelsen og se svarene nederst på siden.

CitatQuiz ›hvem sagDe Det

svar på citatquiz

 ● Professor, ph.d. CBS, Institut for  
Ledelse, Politik og Filosofi, København.

 ● Forsker i velfærdsledelse, offentlig 
forvaltning, management.

 ● Har udgivet »Borgerens kontraktliggø-
relse«, »Flygtige Forhold« og »Kærlighed 
og omstilling«.

 ● Udgiver til foråret en bog om vel-
færdsledelse sammen ph.d. Justine Pors.

nieLs ÅkerstrØm andersen
 > fakta
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ikke kan få øje på det ansvar, de personligt 
selv skal tage. Så man begynder at styre på 
det personlige ansvar. Det personlige ansvar 
bliver så at sige et offentligt ansvar. Det er her 
de liberale kategorier bryder sammen.«

Hvordan?
»Et godt eksempel er Anders Fogh Ras-

mussens idéer om »noget for noget«, som 
insisterede på, at man skulle lave aftaler om, 
hvordan man forvaltede sit privatliv, hvis 
man modtog ydelser. Her bureaukratiserer 
man det private ansvar. Folk skal i dag doku-
mentere deres ansvarsfølelse. Skolelæren 
skal sikre, at eleven tager ansvar for egen 
læring, a-kassen skal sikre, at den arbejds-
løse tager ansvar for at komme i arbejde og 
så videre. Det betyder at, borgerne  også skal 
formulere og agere på samfundets definition 
af hvad der er ansvarligt. Det indebærer, at 
det offentlige ikke længere har nogen grænse 
for sig selv. Og jo mere afhængig man er af 
velfærden, jo mere skal man forsvare sig. 
Problemet er fra mit perspektiv, at vi ikke 
diskuterer det, fordi det er en logik deles af 
alle partier fra SF til Venstre.«

Men når der f.eks. er analyser, der viser, at 
et dramatisk fald i antallet af danskerne, der 
hellere vil klare sig selv end modtage offentlig 
hjælp, så må politikerne handle. Hvad er pro-
blemet?

»Jamen, når man spørger folk, om de har 
et problem med at modtage en ydelse, de 
har ret til, så ville det jo være et mærkeligt 
ansvarsbegreb, hvis folk sagde »jeg går ikke 
på hospitalet, selvom jeg har ret til behand-
ling«. Det er ikke nødvendigvis udtryk for 

uansvarlighed. Er det ikke tværtimod udtryk 
for ansvar, at tage imod hjælp, hvis man har 
brug for det? «

Åkerstrøm vil ikke selv bedømme, om der 
er tale om en dårlig udvikling. »Jeg er ikke 
præst«, som han siger. Alligevel er han enig 
i, at Hanne Knudsen og hans konklusioner 
giver ubehagelige fornemmelser. Spørgsmå-
let er, hvad der er at gøre ved det. For Åker-
strøm ikke meget andet end at kompensere 
for de negative konsekvenser.

»Der er nogle vilkår, vi ikke kan ændre 
ved. På arbejdsmarkedet gælder det, at alle 
organisationer konstant skal omstille sig. 
Derfor skal medarbejderne hele tiden selv 
finde ud af, hvad de skal lave. Jeg tror ikke, 
at man kan sige »nu skal vi have klare roller 
med en chef, der er den store autoritet, og 
en medarbejder, der kun gør, som der bliver 
sagt«. Men måske er det muligt at kollekti-
visere ansvaret for de individelle effekter, 
det kan have, f.eks. stress. Og i det offentlige 
system bør vi få en debat om, hvad det gør 
ved folk, at alle sektorer konkurrerer om at 
gøre individet personligt ansvarligt og om at 
få prioriteret imellem dem.«

Men hvorfor kan man ikke forestille sig en 
konservativ vej, hvor vi genindfører autoritet 
både for de politiske ledere og for cheferne på 
arbejdsmarkedet – de siger, hvor vi skal hen, 
og hvad de kræver af os?

»I virksomhederne og de offentlige orga-
nisationer ville det kræve, at lederen kunne 
se, hvad der er rigtigt og forkert for alle med-
arbejdere, se hvor virksomheden skal hen, 

F
Både på arbejdsmar-
kedet, i skolen, sund-
hedssektoren og i det 

sociale system, er man 
blevet så afhængig af, 
at den enkelte borger 

selv tager ansvar, at det 
er blevet umuligt for 

den enkelte rent  
faktisk at løfte det  
personlige ansvar 
 over hele linjen.

og sige, »det er sådan, det skal være«. Den tror 
jeg ikke på. Det kan lederen ikke, og han vil 
ikke have det ansvar, for han ville løbe en stor 
risiko på hele organisationen vegne, hvis han 
går den forkerte vej. Det gælder også politisk. 
Jeg tror ikke på det.«

Okay, i forhold til velfærdsstaten kunne 
man forestille sig en vej, som vi kunne kalde 
Liberal Alliance-vejen: vi trækker velfærden 
tilbage, og så må folk passe selv og passe på 
sig selv...

»Ja, det er simple living fra politisk hold. 

Ligesom Bonderøven fra TV.«
Ja, hvorfor ikke?
»Nu vil jeg ikke blande mig i politik på den 

måde. Men vi vil meget gerne lave det her 
billede af samfundet som værende enkelt 
og overskueligt, og vi har også set andre bor-
gerlige partier fremtænke enkle løsninger, 
mens de var i opposition, men så snart man 
kommer i regering, bliver man mødt med en 
kompleksitet, man ikke kan komme med 
simple ideologiske svar på.«

Men hvis vi nu privatiserede f.eks. sund-
hedssystemet, så ville vi ikke have alle mulige 
sundhedseksperter, der med blød magt skulle 
få os til at synes, at vi burde holde op med at 
ryge. Hvorfor er det ikke en løsning?

»Der kan være mange gode grunde til at 
udliciterer eller privatisere, men en ting viser 
alle vore erfaringer foreløbigt. Verden bliver 
ikke mere enkel og mindre bureaukratisk. 
Tværtimod får vi mere kompleks sammen-
vævning af offentlig ret og privat ret. Spørg 
bare ISS eller Ariva. Med mindre du laver 
total privatisering, hvor det offentlige ikke 
finansierer noget af det, vil det bare føre til 
mere bureaukrati. Men bare det at afvikle 
det...«

Det lyder, som om du siger, at når vi først 
har sammenblandet privatliv og politik, så er 
det umuligt at skille ad igen. Er det sådan?

»Ja. Altså forestillingen om, at man kan 
stille sig uden for samfundet og sige, at nu vil 
vi redesigne det, det tror jeg, at al erfaring fra 
den tidligere østblok vil vise, er en dødfødt 
idé. Man kan hverken gøre det i socialismens 
navn, i kunstens eller i markedets navn.«

»Jeg stod ved kassen i et supermarked og havde købt en økologisk kylling,« fortæller Niels Åkerstrøm Andersen: »og da prisen dukker op på displayet siger ekspedienten, at den godt nok var dyr. Det fortælller jo 
meget godt, at det at være økonomisk ansvarlig nogle gange er i modsætning til at være sundhedsmæssigt ansvarlig. Det viser, at vi har så meget ansvar, at vi har for meget.« Arkivfoto: Asger Ladefoged
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