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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 Sønderjylland 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 et af de lykkeligste folk
i verden.
Top og bund af
verdens lykkeligste lande
Costa Rica

8,5

Danmark

8,3

Island

8,2

Schweiz

8,0

Sverige

7,9

Haiti

3,9

Zimbabwe

3,0

Burundi

2,9

Fig. 7.1 Top og bund af lykkeligste folk.
Kilde: World Database of Happiness, 2012.

World Database of Happiness har gennem 20 år udarbejdet en database, der
indeholder egne og andres studier og
forskningsresultater over, hvad som gør
mennesker lykkelige.
Resultaterne giver Danmark 8,3 ud af 10
mulige point i lykke og får os i toppen af
de 90 lande, som er med i undersøgelsen.
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 livskvalitet. 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. I undersøgelsen måler man bl.a.
middellevetid, uddannelse og indkomst.
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Lande i verden vurderet efter livskvalitet

Placering

Land

1.

Norge

2.

Australien

3.

Holland

4.

USA

5.

New Zealand

6.

Canada

7.

Irland

8.

Lichtenstein

9.

Tyskland

10.

Sverige

16.

Danmark

Hvis man ser på, hvilke lande der er
bedst at leve i, kommer Danmark i
2011 ind på kun en 16. plads bag 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.

Foto: Jørgen Sauer

Lande i verden vurderet
efter livskvalitet

Fig. 7.2 Lande i verden vurderet efter
livskvalitet.
Kilde: Human Development Index
2011, www.undp.org, 2012.
Norge, verdens “bedste” land.

De dårligst placerede lande i undersøgelsen findes næsten alle i Afrika.

3. Europæisk kultur
Det er vel også på sin plads at spørge, om der findes en
speciel europæisk kultur, når man tager i betragtning,
at Danmark har været medlem af EU siden 1973. Der er
27 medlemmer af Unionen, men hvad har vi i realiteten til
fælles?
Der er ingen tvivl om, at EU gerne vil skabe en fælles europæisk identitet,
men findes den?
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Eksempel
I 2010 undersøgte Copenhagen Capacity (en organisation, der hjælper
udenlandske firmaer med at etablere sig i København), hvordan højtuddannede udlændinge, der havde boet i Danmark, så på vores samfund.
Undersøgelsen viste, at 71 % af de udenlandske ansatte inden afrejse til Danmark planlagde at være her i over 3 år. Men når de først
kom hertil, blev kun 30 %, efter at de 3 år var gået. Der var bl.a. problemer med danskeres mangel på åbenhed og lyst til at møde andre.
31 %. af de adspurgte udlændinge følte ikke, at danskere havde en positiv attitude over for udlændinge, og det er svært at finde officielt materiale, blanketter og formularer på engelsk, og især kommunikationen med centrale
dele af det offentlige som eksempelvis skattevæsenet er svært for mange.
I fig. 7.3 er vist nogle nøgletal fra undersøgelsen:
Udlændinges opfattelse af det danske samfund
Danskere har ikke en positiv attitude over for udlændinge.

31 %

Det er svært at danne venskaber med danskere.

14 %

Det er nemt at få en læge tilknyttet.

65 %

Det er nemt at få registreret adressen i folkeregistret.

60 %

Det er nemt at få et cpr-nr.

52 %

Kommunikation med skattevæsenet er svært.

40 %

Det er svært at finde offentlig information på engelsk.

40 %

Det er svært at have med immigrationsmyndighederne at gøre.

30 %

Fig. 7.3 Udlændinges opfattelse af det danske samfund.
Kilde: www.comcap.com, 2011.

5. Kulturforskelle
I vores globaliserede verden er der stor chance for, at man næsten dagligt
kommer i kontakt med andre og fremmede kulturer. Derfor er det vigtigt,
at man er opmærksom på, at andre måske ikke lige gør tingene, som vi
synes er naturligt i Danmark. Det drejer sig ikke om at finde ud af, om
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Japan
er et samfund, hvor maskulinitet og angsten for det ukendte er
i top. Magtdistancen og især individualismen er noget lavere.
I fig. 7.4 er vist en grafisk oversigt med kultursammenligning
mellem Danmark, Spanien og Japan. Tallene er indekstal.
Kultursammenligning Danmark, Spanien og Japan
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Fig. 7.4 Kultursammenligning Danmark, Spanien og Japan.
Kilde: www.geert-hofstede.com, 2012.

Man skal altså være meget opmærksom, hvis man er ude i verden og
gerne vil forstå eller forhandle med folk fra andre lande. Deres kultur er
ikke nødvendigvis lig med den danske. Som figuren tydeligt viser, er der
meget store kulturforskelle mellem Japan og Danmark, og man klarer sig
ikke godt i Japan, hvis man ikke først har sat sig ind i landets kultur. Det
skal danske firmaer være og er meget opmærksomme på. Japanerne er
ikke så individualistiske som danskerne, maskuliniteten er også meget
større, og man ønsker på ingen måde at tabe ansigt.
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Edward T. Halls teorier
Antropologen Edward T. Hall skelner i sine
studier over kulturforskelle ikke mellem kultur
og kommunikation, idet han mener, at kultur er
kommunikation, og man kommunikerer på baggrund af den kultur, man er en del af. Han har
interviewet personer over hele verden, og på den
baggrund opdeler han kulturer i forskellige kategorier, se fig. 7.5.
Edward T. Hall
(1914-2009)

Edward T. Halls kultur-kategorier
Kategori

Forklaring

Lavkontekst

Man fokuserer næsten udelukkende på det talte ord, når man
kommunikerer. Japan, arabiske lande og Grækenland.

Højkontekst

Her ser man både på sammenhæng, tonefald og situation. Det
skrevne ord tæller også. Nordamerika, Danmark, Tyskland.

Fast message

Kontakter opnås let og mistes let. USA er et godt eksempel.
Amerikanere er meget åbne og imødekommende, men man skal
ikke forvente for meget af deres venlige udtryk, hvis man fx tror,
at man har fået en invitation til at besøge dem.

Slow message

Her tager det lang tid at opnå kontakt. Typisk eksempel er
Japan. Her skal man kende modparten godt, før man indgår en
forretningsaftale.

Monokron kultur

Tidsfokuseret. Man overholder tid og frister. Danmark og Tyskland. Vi har i Danmark svært ved at forstå, at man i andre kulturer
ikke mødes til det aftalte tidspunkt.

Polykrone kulturer

Afslappet forhold til tid, aftaler og frister. Sydeuropa og latinamerikanske lande. Her starter en fest først et par timer efter det
tidspunkt, man er inviteret til.

Fig. 7.5 Edward T. Halls kultur-kategorier.

Ligesom med Hofstede afslører disse kategorier store forskelle mellem de
forskellige kulturer. Man kan let lave fejl, hvis man ikke er opmærksom
på disse forskelle. Og det er absolut ting, man skal være opmærksom på
som dansker, da vi er så afhængige af vores samhandel med udlandet.
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