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4    Dansk kultur

2.3 Danskhedens oprindelse
I virkeligheden er det at opfatte sig selv som dansker en forholdsvis ny 
ting. Det er først for ca. 200 år siden, at nationalismen begyndte at få 
tag i europæerne. Indtil da havde de fleste danskere levet isoleret ude 
på landet, og de havde ikke indflydelse på, hvad der skete i deres land. 
Den franske revolution og amerikanernes frihedskrig ændrede dette. Nu 
ønskede borgere og bønder at være med til at bestemme, og når det sker, 
ser man nok også på sig selv og begynder at tænke på, hvor stort ens land 
skal være.

Her stødte vi sammen med tyskerne i Slesvig, der mente, at det skulle 
være tysk, mens vi danskere på den anden side hævdede, at Slesvig hørte 
med til Danmark. Efter en del krige endte det hele med, at Slesvig blev 
delt i 1920, og den nordlige halvdel kom til Danmark. Det er Sønderjyl-
land i dag. Men i forbindelse med især denne konflikt blev man meget 
bevidst om det nationale, hvor man lægger vægt på det positive ved ens 
eget land.

2.4 Verdens lykkeligste land
Der er ingen tvivl om, at de fleste danskere er stolte af deres land. Flere 
udenlandske undersøgelser viser også, at vi er 
det lykkeligste folk i verden. Se fig. 4.1.

En undersøgelse fra Erasmus University i Rot-
terdam har kåret danskerne til verdens lykke-
ligste folk. 

Man har gennem 20 år udarbejdet en database: 
World Database of Happiness. 

Den indeholder egne og andres studier og forsk-
ningsresultater over, hvad der gør mennesker 
lykkelige.

Resultaterne giver Danmark 8,0 ud af 10 mulige 
point i lykke, og dermed ligger vi i toppen af de 
90 lande, som er med i undersøgelsen.

Top og bund af verdens 
lykkeligste lande

Danmark 8,0

Malta, Schweiz 8,0

Island 7,8

Sverige 7,6

USA, Norge 7,4

Moldavien 3,5

Zimbabwe 3,3

Tanzania 3,2

Fig. 4.1 Top og bund af  
lykkeligste folk.  
Kilde: www.politiken.dk, 2010.
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Årsagen til at Danmark ligger så højt, skulle være, at vi føler os trygge, 
vi har frihed med mange valgmuligheder, vi har stor lighed, og vi stoler 
generelt på myndighederne.

Lavest ligger en række lande i Afrika og flere lande i Østeuropa.

2.5 Livskvalitet
Herefter kunne det jo være ganske interessant at 
se, om lykken så hænger sammen med livskva-
litet. Det kan dog være svært at definere, hvad 
livskvalitet er, da objektive kriterier er svære at 
fastsætte. Her er dog et forsøg:

1. Elementære biologiske behov
2. Behov for varme menneskelige kontakter
3. Behov for meningsfuld beskæftigelse
4. Behov for et varieret, spændende og engageret 

handle- og oplevelsesliv.

En af underorganisationerne i FN laver hvert 
år en undersøgelse over livskvaliteten i verdens 
lande, og her er resultatet ikke helt så fint for 
Danmark, se fig. 4.2 til højre.

Hvis man ser på, hvilke lande der er bedst at 
leve i, kommer Danmark i 2010 kun ind på en 16. 
plads efter alle de andre nordiske lande. Noget 
kunne altså tyde på, at ens egen oplevelse af at 
være lykkelig ikke kun hænger sammen med, om 
man faktisk bor i verdens ”bedste” land. Lykke og 
livskvalitet er ikke det samme.

De dårligst placerede lande i undersøgelsen fin-
des alle i Afrika. 

Lande i verden vurderet 
efter livskvalitet

Placering Lande

1. Norge

2. Australien

3. Island

4. Canada

5. Irland

6. Holland

7. Sverige

8. Frankrig

9. Schweiz

10. Japan

11. Luxembourg

12. Finland

13. USA

14. Østrig

15. Spanien

16. Danmark

Fig. 4.2 Lande vurderet på 
livskvalitet.1 Kilde: Human 
Development Report 2009, 
www.undp.org, 2010. 

1  Det såkaldte HDI-indeks, der måler bruttonationalind-
komst, middellevetid og læsekunnen.
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Figur 4.3 Danmarks og Frankrigs placering i Hofstedes kulturelle dimensioner.
Kilde: www.geert-hofstede.com, 2011.

Figuren viser, at vi i Danmark har en meget høj individualisme, men at 
der samtidig lægges meget vægt på lighed dvs. lille magtdistance. Des-
uden er Danmark et meget feminint samfund, og endelig frygter vi ikke 
det uventede.

I Frankrig bryder den enkelte sig ikke om at komme 
ud i uventede situationer, og man accepterer visse 
uligheder i samfundet. Med hensyn til maskuline/fe-
minine værdier er der ikke en klar overvægt til en af 
siderne, mens franskmændene ligesom danskerne er 
meget individuelt orienterede. 
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