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Velfærdsstaten er under pres. De velbjærgede har sat den under pres. På et tidspunkt, hvor 
rigdommen stiger voldsomt og fattigdommen øges tilsvarende eller mere, kommer der stadig 
flere kritikere af velfærdsstaten, som mener "vi" har et problem med "forsørgelsessamfundet". 
De fleste af disse kritiske analyser taler ikke som Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann 
om at de fattige skal have mindre. De taler tilsyneladende kun om måden hvorpå de fattige og 
trængende får. Denne måde er et problem. 

Analyser af denne art indkredser "kultur" og "diskurser" og mener tilsyneladende 
ingenting. Dækket ind bag den maske, som den videnskabelige diskurs er, ser de det ikke som 
deres opgave at være politikere. De leverer kun analyserne. 

Det er klart, at videnskabenlige analyser ikke umiddelbart også er stillingtagen. Men 
dels gælder det, i humaniora som i samfundsvidenskab, at en analyse altid allerede er 
indfældet i et værdisystem, som er analysens koordinatsystem. Her finder vi nulpunkt og 
positiv og negativ orientering. Og dels gælder det i særdeleshed, at når man analyserer et 
forhold i ens eget samfund, som er anbragt i de politiske modsætningers minefelt, så er 
analysen uforsætligt eller eventuelt forsætligt et indlæg i en diskussion. 

Anne Knudsens bog  Her går det godt, send flere penge har vakt en del opsigt i 
medierne. Ikke mindst på grund af hendes opsang til kvinderne om ikke ville tage magten på 
sig, vel at mærke den magt de allerede har. For kvinderne har magten i store dele af statsap-
paratet. I hele den pædagogiske sektor, i sundhedsvæsnet, i socialvæsnet, mener Anne 
Knudsen, er den store gruppe af kvinder som arbejder der baggrunden for, at feminine værdier 
såsom agressionsulyst, konfliktangst og ikke mindst det at familjen bruges som model for alle 
sociale konstruktioner, har bredt sig som en pest. For en pest er det, set med Anne Knudsens 
øjne. Det gør dels, at magtforhold ikke fremstår som magtforhold, men skjules under 
familiaritetens maske. Og dels gør det, at mændene og drengene trækker det korte strå. Denne 
femininisering ser hun som årsag til at stadig flere drenge ikke får en uddannelse, at mænd i 
højere grad bliver sociale tabere og at unge mænd i dag er modstandere af velfærdsstaten og 
gerne ser den afviklet. 

Anne Knudsen er medarbejder på Weekendavisen. Men hun er også antropolog med 
speciale i Korsika, som hun har skrevet disputats om. Hun er altså samfundsvidenskabeligt 
uddannet. Og hendes bog præsenterer sig som en kulturanalyse. Nu skal man vide, at kultur 
har en lidt forskellig betydning i den antropologiske tradition, hvor det kan betyde det samme 
som samfund i den sociologiske tradition og så den betydning det har i almindelig 
dagligsprog, hvor det refererer til litteratur, teater, maleri osv. Hun analyserer altså det danske 
samfund i bred betydning og alt fra påklædningsvaner til økonomi og social struktur kan 
inddrages. 

Hendes kulturanalyse starter med én grundlæggende præmis, nemlig at kulturelle 
praksisformer ikke bestemmes fra noget råd eller nogen bestyrelse, men altid er til 
forhandling, altid er på valg. "Man vælger ikke fuldkommet frit, men man vælger altid". 

Det synes jeg er et fint udgangspunkt for en socialkritisk bog. For selvfølgelig kan 
man lave 'praksisformerne' om. Det vil sige: alt i et samfund. Ikke efter forgodtbefindende, 
men indenfor historisk bestemte rammer. Men det følger ikke heraf, at det for alle deltagerne i 
de kulturelle processer at det er sådan. Tværtimod fremstår de jo netop som 'processer uden 
subjekt'. Det gælder for deltagerne i processerne, at 'de gør, men de ved det ikke'. Dette sidste 



tilføjer jeg for egen regning, for det skrive Anne Knudsen ikke. Men det spiller jo en rolle, 
hvis man som hun gør også vil tale om, 'hvis skyld det er'. 

Anne Knudsens analyse er svær at gengive og muligvis vil hun ikke underskrive bare 
det, jeg allerede har præsenteret læseren for. Den er nemlig kun tilsyneladende en analyse, der 
akcepterer reglerne for en videnskabelig analyse. F.eks. reglen om modsigelsesfrihed. Tidligt 
i bogen starter hun sin analyse i skolen. Hun mener lærerne bør behandle eleverne, som det 
der er, nemlig uvidende. Hun mener det netop er et udslag af den ødelæggende 
femininisering, at pædagogerne "tager udgangspunkt i barnets hverdag" eller "inddrager 
børnenes egne erfaringer". Den store kølle bliver svunget uden smålig skelen til nuancer. Her 
skal nemlig analysens første store slag slås. 

Blader man nu frem til næste kapitel fortæller hun er historie fra det virkelige liv, 
nemlig om den ene af hendes sønner, som i 7. klasse bliver bedt om at tage stilling til, hvorfor 
Tove Ditlevsen havde skrevet et bestemt digt. Hendes søn svarede: "Hun har vel haft brug for 
penge". Læreren ser det som et forsøg på at sabotere undervisningen. Men hvad mener Anne 
Knudsen: "Ud fra hans erfaringer fra et hjem, hvor både familien og de fleste af husets venner 
altid har levet af aktiviteter, der praktisk kan sammenfattes som "skrivning", var svaret ikke 
helt hen i vejret. Måske digtede Ditlevsen faktisk også for at få til huslejen, hvad ved jeg? 
Men læreren opfattede svaret som provokerende. Han havde ventet en anden type svar. 
Noget, som fortolkede digtets indhold og digterens følelser." Men hvad er nu det? Når det 
drejer sig om Anne Knudsens søn, så bør læreren altså tage udgangspunkt i børnenes egne 
erfaringer og barnets hverdag? Det er altså kun de andres børn, som bør behandles som de 
uvidende, de er? Eller også viser denne modsigelse noget vigtigt ved hendes analyse. Den 
bevæger sig ubesværet fra det anekdotiske til det samfundsmæssige. Fra det idiosynkrtiske til 
det socialkritiske. Men herved overser hun ikke kun spørgsmålet om de impliceredes 
muligheder for at gennemskue deres egen situation. Hun løber risikoen for at projicere helt 
personlige overfølsomheder over på den sociale helhed. 

Lad os tage et andet eksempel. Når hun skal analysere 'klientgørelsen' og 'feminini-
serigen' af forholdet mellem sagsbehandler og klient, så benytter hun sig af tre stykker af 
anekdoter. Det ene stykke har hun fået fortalt og handler om en 30-årig magister som 
henvender sig på arbejdsformidlingen og bliver duttet og familiariseret i tiltaleformerne. Det 
andet stykke har hun selv oplevet på rodekontoret, der "gerne ville lære at kende og forstå 
mig". Det sidste stykke fremsættes i almen form: "Alle andre steder [end på hospitalerne] 
forsøger sagsbehandlerne at se så "civile" og hjemlige ud som muligt, med bekvemme sutsko 
og personlige tekopper." Konklusionen er nærliggende: "Idéen er, at klienten skal føle sig 
"hjemme" i den offentlige institutions simulerede dagligstue eller - måske snarere - barnekam-
mer." 

Disse tre stykker kaster lange skygger ind over analysen, de bliver så at sige styrende 
for hele resten af bogen. Men jeg vil påtage mig - eventuelt på grundlag af egen erfaring - at 
stille stykker af historier til rådighed, som ville kaste præcis de modsatte belysninger ind over 
analysen. Hvad om nu sagsbehandleren sagde - helt autentisk: "Er du sikker på at du har 
udfyldt skemaet rigtigt?". Hvad nu om den ansatte på rodekontoret havde sagt: "Hvorfor har 
du unddraget os oplysninger om dine honorarer?". Og hvad om man i stedet for det sidste 
stykke historie fremhævede, at på bistandskontoret på Vesterbro er askebægeret låst fast til 
bordet med en hængelås? 

Man kunne med stor ret sige, at Anne Knudsen er stærkt overfølsom over for 
bestemte sider af den samfundsmæssige kvindelighed. Hun reagerer i hvert fald stærkt 
idiosynkratisk overfor den. Men er hendes eksempler dækkende? Kan man generalisere fra 
små brudstykker af historier? Tænk hvis nu man i en diskussion brugte Anne Knudsen som 
eksempel og fremsatte den påstand, at intellektuelle primært skriver for at få til huslejen? 

Generaliseringerne har en bestemt tendens. Det viser sig, hvis vi nærlæser netop 



hendes måde at argumentere på. Det er f.eks. en pointe hun nærmest giver læseren i 
intravenøs form, at klientgørelsen fører til en 'barnliggørelse'. 


