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De to kulturer 

Af Christian S. Nissen 

 

En særlig variant af kulturkampen udspiller sig mellem to vidt forskellige opfattelser af, 

hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes. 

 

Den engelske forfatter og naturvidenskabsmand C.P. Snow holdt i 1959 i Cambridge en 

forelæsning, med denne klummes overskrift som titel, om den stadigt voksende kløft mellem 

henholdsvis den klassiske, humanistiske og den teknisk-naturvidenskabelige verden. 

Forelæsningen udkom i bogform og vakte stor international opmærksomhed og en hidsig debat, 

som halvtreds år efter endnu ikke har lagt sig helt.  

En sådan truende kulturkløft, om end på et helt andet felt, har vi også i dagens Danmark. 

En dyb kløft ned igennem den offentlige sektors ministerier, styrelser og institutioner har skabt 

to selvstændige og meget forskellige kulturer. 

På den ene side den offentlige sektors centre, dvs. ministeriernes departementer og 

kommunernes ledelsessekretariater. På den anden side periferien med alle de borgernære 

arbejdspladser, hvor vi finder de professionsfaglige medarbejdere som pædagoger, læger og 

sygeplejersker, gymnasielærere, socialrådgivere mv. I centrene hersker en instrumentel, 

systemorienteret rationalisme, der henter sin legitimitet og dominans fra nærheden til de 

politiske beslutningstagere. Periferien er præget af en kaldskultur på retræte. Faglige værdier 

og professionsbaseret selvbevidsthed, der tidligere kunne give afsæt og retning for udvikling, er 

blevet til forsvarsværker i en demoraliserende overlevelseskamp.  

I centrene oplever man periferien som fodslæbende uden vilje eller evne til helhjertet at 

gennemføre de politisk besluttede tiltag og reformer. Når målene ikke bliver fulgt op som 

tiltænkt, er det i centerlogikken nødvendigt at stramme styringen med flere detaljerede 

bestemmelser om, hvordan opgaverne skal løses og en udbygget kontrol med, at det sker. Da 

professionskulturen ofte anses for ondets rod, supplerer man regelstyringen med alternative, 

såkaldte ”incitamenter” som f.eks. de markedslignende taksameter-systemer og 

præstationsorienterede belønningsformer.   

Men det virker ikke – og kommer aldrig til det. Hverken den ene eller den anden side i 

denne kulturkamp har ret. Løsningsmulighederne går på tværs af kløften. Der er behov for en 
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vis grad af styringsmæssig rationalisme i det komplekse moderne samfund. Men den har ingen 

gang på jorden, hvis den ikke kan funderes i et professionsfagligt engagement og ejerskab. 

Det er blot ikke den vej, vi går. I stedet ser vi en ond, selvforstærkende spiral, som både i 

centrene og i periferien bekræfter de to kulturer i deres gensidige fjendebilleder og graver 

kløften stadig bredere. Folkeskolen, gymnasier, plejehjem, sygehuse og børneinstitutioner er 

eksempler på velfærdsøkonomisk vigtige sektorer, som styrings- og ledelsesmæssigt er i deep 

shit med en proletariserende fremmedgørelse som følge. Universitetsområdet står nu for tur. De 

seneste års strid om universitetsloven er kun på overfladen et spørgsmål om mere eller mindre 

”demokrati på arbejdspladsen”. I virkeligheden drejer det sig om konflikten mellem den perifere 

akademiske kultur og det centrale styringsparadigme med rektorerne i akrobatisk spagat 

henover kløften.  

Noget nyt er der dog ved at ske. Det er som om det hidtidige mismod og kritikken blandt 

de professionsfaglige i periferikulturerne nu er ved at forplante sig til en selvransagelse i DJØF-

kulturen. I første omgang blandt dem, der selv befinder sig i periferien og mærker 

konsekvenserne på egen krop. Men efterhånden også i centrene, hvor det bliver tydeligere og 

tydeligere, at striden mellem de to kulturer ingen sejrherre har. Som i andre kolde krige er der 

imidlertid langt fra den erkendelse til at finde en anden vej. 

 

 

 


