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Abstract 
 

The Ways of Democracy 
- A Comparative Study of the Electoral Systems of Great Britain and Denmark 
 
 
Today, democracy is a clear-cut positive word, and a political system in which the 

supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly 

through a system of representation involving periodically held free elections is seen as 

the ideal form of government.  

 
Representation is essential to democracy, and electoral systems are considered a means 

of ensuring that all significant groups and points of view are represented. However, 

electoral systems in a number of democratic countries do not live up to the principle of 

one man - one vote; whereas in other democratic countries there is a high degree of 

proportionality between votes cast end representatives elected.  

 
The choice of electoral system is one of the most important decisions for any democracy 

as it defines and structures the rules of the political game. This choice reflects historical, 

cultural and social conditions of a country.  

 
This thesis comprises a comparative analysis of the evolution of the electoral systems 

based on historical and cultural conditions in Denmark and Great Britain, and it 

furthermore investigates the political effects of the different political systems. 

 
In my research I consider that societies are different and that part of the explanation is to 

be found in a society’s cultural context. This thesis begins with a conceptualization of 

culture and cultural differences and is followed by a discussion of the types of electoral 

systems currently in use in Denmark and Great Britain; the focus is on the causes and 

the effects of the electoral systems. 

 
Two explanations for why the electoral systems are different in Denmark and Great 

Britain are suggested: culturally bound differences and the historical setting. The 

culturally bound differences are examined by means of leading researchers whose work 
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has fostered the foundation for my analysis of culture-specific differences between the 

two countries.  I begin by giving a brief yet thorough account of their theories and 

hypotheses of cross-cultural differences followed by an evaluation of their theories with 

a specific view to examining whether their theories may apply to the field of electoral 

systems. This is followed by a fairly brief account of the historical background of the 

electoral system in Denmark and Great Britain from the earliest vestiges of democracy 

to our modern form of democratic, parliamentary representation. The historical account 

takes into consideration the land-mark events that led to the formation of the present 

form of government in these two countries. In my discussion of the political effects of 

the two electoral systems, I concentrate on their effects on political institutions, party 

structure and strategies, and voting behaviour of the two countries in question. 

 
As a result of my investigation, I arrive at the conclusion that the cultural theorists may 

well provide certain interesting dimensions and a broad framework within which the 

workings of the political systems can be seen, but they do not contribute substantially to 

a concrete explanation or understanding of the underlying causes of the different 

development of the two political systems. An exception is Pippa Norris, who, while 

refraining from explaining the causes of the differences between the systems, gives 

valuable contributions to the understanding of the consequences of these differences. 

 
Thus, I must conclude that the impact of the historical setting has proved very strong, 

although the influence of cross-cultural differences should not be ignored. 
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1. Indledning og problemformulering  
 
I vore dage er demokrati et entydigt plus-ord, ingen regimer vil kalde sig selv 

”udemokratiske”, ja vi fører endog krige for at indføre det i andre lande. Men når det 

kommer til selve den praktiske implementering af begrebet, hører enigheden op: enkelte 

lande har på visse områder stadig direkte demokrati, hvor sagerne afgøres af vælgerne 

selv ved håndsoprækning som i det antikke Athen; de fleste lande anvender et 

repræsentativt demokrati, hvor befolkningen med visse intervaller ved valg udpeger en 

gruppe personer til at repræsentere deres interesser i landets parlamentariske forsamling. 

Men selv her er der divergerende måder at gennemføre valgene på: i nogle lande bliver 

kun vinderne i de enkelte valgkredse udpeget, mens resten af stemmerne kan betragtes 

som spildt; andre lande derimod har systemer, som tilstræber, at mandatfordelingen i 

den parlamentariske forsamling så præcist som muligt afspejler stemmeafgivningen. 

Storbritannien anvender det første af disse to systemer, som kaldes flertalsvalg i 

enkeltmandskredse1, mens Danmark anvender den anden fremgangsmåde, som kaldes 

forholdstalsvalgmetoden2. Eksistensen af to forskellige systemer får, som vi skal se, ret 

store konsekvenser for det politiske liv i de to lande, og man kan umiddelbart undre sig 

over, at disse lande, som på så mange områder ligner hinanden, benytter sig af to 

forskellige systemer.  

 
Problemformulering 
Valgsystemerne i Storbritannien og Danmark er altså ret forskellige. Jeg vil i det 

følgende undersøge, hvad årsagerne kan være til forskellene, samt hvilken betydning 

disse forskelle får for demokratiets funktion i disse lande. Endvidere vil jeg diskutere, 

hvorvidt man kan sige, at det demokratiske underskud er mindre i Danmark end i 

Storbritannien. 

 

                                                 
1 Flertalsvalg er fællesbetegnelsen for de valgmåder, hvor en kandidat skal have a) et relativt flertal af stemmerne (flere 
stemmer end nogen anden kandidat) eller b) et absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer); flertalsvalg vil 
derfor typisk dreje sig om valg af én kandidat i hver valgkreds, som det er tilfældet i Storbritannien med deres ”first-
past-the-post” (og hvor det i øvrigt ikke er et krav, at vinderen opnår et absolut flertal). Der findes dog andre former for 
flertalsvalg, hvor der skal vælges flere kandidater i hver valgkreds. For nærmere detaljer henvises til Elklit, 2006: 6 ff. 
2 Forholdstalsvalg vil typisk dreje sig om, at der skal vælges mere end én i hver valgkreds. For nærmere detaljer 
henvises til Elklit, 2006: 6 ff.   
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2. Afgrænsning og struktur 
 
Da min redegørelse for valgsystemet fokuserer på Danmark og Storbritannien, vil jeg 

koncentrere mig om de to grundtyper af valgsystemer, som anvendes dér: 

forholdstalsvalg og flertalsvalg. De forskellige mellemformer3 mellem forholdstalsvalg 

og flertalsvalg, som man kan finde anvendt visse andre steder, er det hverken 

nødvendigt eller hensigtsmæssigt at gå i detaljer med i dette speciale, ligesom jeg heller 

ikke vil berøre problematikken omkring direkte demokrati som styreform. 

 
For at kunne besvare min problemformulering, vil jeg først analysere årsagerne til 

forskellene mellem Danmark og Storbritannien; mit fokus vil her ligge på, hvorledes 

førende kulturteoretikere beskriver og forklarer væsentlige kulturforskelle landene 

imellem, samt hvilken rolle forskelle i den historiske udviklingsproces har spillet i 

demokratiseringsprocessen og i dannelsen af den politiske styreform, og dermed 

valgsystemet, i de to lande.  

 
Dernæst vil jeg analysere konsekvenserne af de konstaterede forskelle; her har jeg valgt 

at fokusere på den betydning, forskellene i valgsystemer har fået for såvel vælgeradfærd 

som partipolitiske strategier i de to lande.  

 
 
 
 
 

                                                 
3 Der findes flere forskellige mellemformer, herunder flertalsvalg med omvalg: se herom Elklit, 2006: 6 ff. 
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3. Videnskabsteori og metode 
 

Mit speciale omhandler emner, som ligger inden for det samfundsvidenskabelige 

område, og valget af teoretiske kilder skal ses i det lys.  

Inden for det samfundsvidenskabelige område bruges et stort antal metoder til 

indsamling af empiriske data - overordnet kan metoderne inddeles i kvalitative og 

kvantitative metoder. Den kvalitative metode er karakteriseret ved gå i dybden med 

tingene, at søge mange oplysninger om relativt få undersøgelsesenheder; det 

overordnede mål for undersøgelsen er her at nå frem til det specifikke. I modsætning 

hertil står den kvantitative metode, som er karakteriseret ved at gå i bredden, at søge få 

oplysninger om mange undersøgelsesenheder. Her er det overordnede mål for 

undersøgelsen ikke at nå frem til det specifikke, men til det generelle, til de 

repræsentative fællestræk. Valget af metode er i høj grad også afhængigt af, hvilken 

tradition man følger inden for paradigmetænkningen: en kvalitativ metode vil typisk 

finde anvendelse, hvis man arbejder inden for en konstruktivistisk paradigmetænkning, 

der som ontologisk udgangspunkt benægter eksistensen af en objektivt eksisterende 

virkelighed, men opfatter denne som en subjektiv konstruktion foretaget af mennesker, 

og man epistemologisk derfor ikke kan nå til en erkendelse af virkeligheden, men 

derimod til en ”forståelse for hvordan virkeligheden konstrueres” (Nygaard, 2005:28), 

metodisk fx i form af interviews som nævnt ovenfor. Forskere, som arbejder efter den 

kvalitative metode, vil typisk befinde sig inden for den (neo-)positivistiske 

paradigmetradition, der ontologisk opfatter virkeligheden som reelt eksisterende og 

derfor epistemologisk anser den for objektivt erkendbar, hvor metoden går ud på at 

afdække denne virkelighed så neutralt og objektivt som muligt, gerne ved kvantitativ 

dataindsamling, idet man dog er klar over, at dette er et ideal, som man kan stræbe 

imod, men aldrig helt realisere (Nygaard, 2005:26f). 

 
Mine primære teoretiske kilder omfatter forskere, som i deres arbejde har fokuseret på 

at beskrive og analysere kulturforskelle; desuden bygger jeg på historikere, som i deres 

arbejde giver en syntesefremstilling af de historiske begivenheder, som førte til 

dannelsen af det moderne demokrati. 
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Jeg vil som udgangspunkt give en teoretisk redegørelse for kulturelle forskelle baseret 

på Geert Hofstedes kulturdimensioner som beskrevet i hans bog Kulturer og 

organisationer: Overlevelse i en grænseoverskridende verden, og på Fons Trompenaars 

og Charles Hampden-Turners bog Ledelse over landegrænser: sådan tackles 

kulturforskelle; derudover inddrages Edgar Scheins teorier om virksomhedsledelse og 

gruppedannelse som beskrevet i hans bog Organisationskultur og ledelse, samt Richard 

Gestelands bog Cross-Cultural Business Behaviour. Professor Geert Hofstede har brugt 

sin karriere på at definere kultur og kulturelle forskelle og har tjent som 

inspirationskilde for en lang række andre forskere. Doktor i økonomi Fons Trompenaars 

og professor i ledelse Charles Hampden-Turner søger i lighed med Hofstede at beskrive 

nationale kulturforskelle, samt hvordan disse påvirker måden at lede virksomheder på.  

Disse tre forskeres arbejder baserer sig alle på kvantitative data i form af 

spørgeskemaundersøgelser. 

 
Professor i psykologi og ledelse Edgar Schein har skrevet en række bøger om 

organisationskultur. Hans fokus er ikke på nationale kulturer, men på organisation og 

ledelse, hvis udvikling han forklarer ved hjælp af den hermeneutiske metode.  

 
Richard Gesteland er ekspert i international ledelse, og hans teorier om kulturforskelle 

på nationalt plan baserer sig på personlige iagttagelser og er præget af en 

konstruktivistisk paradigmetænkning. Hans bog har vundet stor udbredelse som en 

guide til at tackle kulturforskelle.  

 
Disse værker suppleres og kontrasteres med Pippa Norris’ bog Electoral Engineering 

om, hvordan struktur og kultur interagerer i valgsammenhænge. Den internationalt 

anerkendte Harvard-professor i samfundsvidenskab Pippa Norris forsker i politisk 

kommunikation og valgsystemer. Hun har status som en af de førende eksperter i 

politisk kommunikation, og hendes bøger nyder stor udbredelse. Hendes arbejdsmetode 

kan bedst beskrives som syntetisk, idet hun drager sine konklusioner på basis af en 

mængde allerede eksisterende data. Udover CSES-undersøgelsen4, som er central for 

                                                 
4 CSES er forkortelse for The Comparative Study of Electoral Systems, et internationalt forskningsnetværk for 
valgforskning, hvis forskningsprojekt CSES Module 1 danner basis for Norris’ bog. CSES Module 1 indeholder 
komparative valgdata for perioden 1996-2001 fra mere end 30 lande. Projektet fokuserede på 3 temaer: 
valginstitutionernes indflydelse på borgernes politiske adfærd, karakteren af de politiske og sociale modsætninger og 
alliancer/grupperinger, og evalueringen af de demokratiske institutioner og processer.    
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hele bogen, benytter Norris sig af data fra en række kilder som World Bank, 

International IDEA (det internationale institut for demokrati og valgstøtte), United 

Nations og World Value Survey (et international forskningsprojekt om kulturforskelle), 

samt data fra den uafhængige organisation Freedom House5. På den baggrund vurderer 

jeg Pippa Norris til at være en endog særdeles velegnet kilde for mit speciale. 

 
Eftersom mit speciale koncentrerer sig om kulturforskelle og forskelle i politisk 

styreform for Danmark og Storbritannien, vil den kvantitative metode være et nyttigt 

redskab, da denne metode søger at belyse adfærdsmønstre og årsagssammenhænge i 

bred forstand. På baggrund af kulturforskernes resultater, som baserer sig på den 

kvantitative metode i form af spørgeskemaer, optællinger, frekvenser og korrelationer, 

har jeg kunnet opstillet en oversigt over kulturforskelle mellem de to lande. Den 

kvantitative metode er også anvendt i afsnittene om valgsystemer, hvor jeg på baggrund 

af statistisk valgmateriale, herunder mandatfordeling og stemmeprocent, har kunnet 

redegøre for konsekvenserne af de to forskellige valgsystemer.  

 
Den kvalitative samfundsvidenskabelige metode ville derimod være velegnet til at gå 

nuanceret i dybden med et enkelt emne, hvis man f.eks. vil undersøge, hvorfor nogle 

befolkningsgrupper går ind for økologi og andre ikke; her vil kvalitative interviews 

kunne gøre det muligt at kortlægge de bagvedliggende årsager til folks tilvalg og 

fravalg, idet det drejer det sig om at karakterisere og fortolke egenskaber ved 

fænomener, og her kan subjektiviteten spille en stor rolle i kraft af det fortolkende 

aspekt.  

 
Til at belyse den historiske baggrund i Storbritannien har jeg som mine primære kilder 

valgt William A. Specks Stability and Strife og Charles P. Hills British Economic and 

Social History. Til at belyse den historiske baggrund i Danmark har jeg valgt Poul 

Kierkegaard & Kjeld Windings Nordens historie og Claus Friisbergs På vej mod et 

demokrati. William A. Specks speciale som professor i historie er 1700-1800-tallets 

Storbritannien, hvor demokratiseringsprocessen så småt kommer i gang. Charles P. Hill 

var docent ved universitet i Exeter, og han fokuserer på den sociale og økonomiske 

                                                 
5 Deres årlige Freedom of the World-rapporter fra 1972-2000 danner baggrund for en oversigt med komparative globale 
data for demokratiske og civile rettigheder, og som kombineret med Gastil-indekset (fra Freedom House), som måler 
graden af demokratisering, kategoriserer landene fra CSES-undersøgelsen som enten nye eller gamle demokratier. 
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udvikling, der ligger til grund for det moderne Storbritannien. Kierkegaard & Windings 

værk er en gymnasielærebog i dansk historie og repræsenterer som sådan ikke 

selvstændig forskning, men har som formål blot at give en oversigt over den historiske 

udvikling; det er en ikke helt ny lærebog, hvad der i denne sammenhæng har den fordel, 

at dens fokus ligger mere på politisk historie end mange nyere lærebøger, som vægter 

andre emner, fx socialhistorie, højere. Claus Friisbergs monografi er en væsentlig mere 

detaljeret redegørelse på ca. 250 sider for den politiske udvikling i det danske 

demokratis centrale tilblivelsesperiode fra 1849 til 1915, beregnet for studerende på 

forskellige undervisningstrin; heller ikke den foregiver at være original forskning, men 

er en sammenfatning af forskningsresultaterne på området. 

 
For nærmere at belyse, hvorledes valgsystemet i Storbritannien og Danmark indvirker 

på den enkelte borger, inddrages valgdata og statistik, idet jeg vil anvende kilder som 

den britiske The Office for National Statistics (ONS), et statsligt bureau, som indsamler 

og udgiver statistik for emner som økonomi, befolkning og samfund. Af danske kilder 

kan nævnes Folketingets hjemmeside, som har klare og overskuelige oversigter over 

mandatfordeling, stemmeprocent mv. Derudover benyttes en lang række andre kilder, 

herunder kilder som angivet i Pippa Norris’ bog Electoral Engineering, til at foretage en 

yderligere analyse og perspektivering af mulige årsagssammenhænge.  
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4. Teori – hvordan måler man kulturforskelle? 

 
 
4.1 Kulturbegrebet og kulturteorier  

 
Der findes mange forskellige forklaringer på, hvad kultur er. Kultur er et begreb, som 

indgår i dagligsproget, hvor det bruges i mange forskellige sammenhænge. Man kan 

således tale om madkultur, finkultur, nationalkultur, organisationskultur eller politisk 

kultur etc. Kultur findes på flere forskellige niveauer: et nationalt (geografisk) niveau, et 

regionalt (etnisk, sprogligt, religiøst) niveau, et socialt niveau (klassetilhørsforhold, 

uddannelse) og et organisatorisk niveau (værdier/holdninger på en arbejdsplads).  

Kulturbegrebet er med andre ord blevet så diffust, at man som analytiker nærmest er 

nødt til at definere kultur alt efter, hvilken sammenhæng den optræder i. Derfor kan det 

ikke undre, at der findes flere forskellige kulturteorier til at belyse begrebet kultur.  

 
I denne globale tidsalder med et stigende antal multinationale virksomheder, hvor det at 

kunne samarbejde på tværs af geografiske og kulturelle grænser er af stadig større 

betydning for en virksomheds succes, har der været en stigende interesse for 

kulturteorier, og der har gennem de seneste årtier været opkastet adskillige, som har 

været brugt som rammemodeller til at forklare og øge forståelsen af forskellige kulturer.  

 

 

4.2 Geert Hofstedes kulturteori 

 
Kultur, hævder Hofstede, er tillært, og han definerer kultur i bred forstand som den 

kollektive, mentale programmering, der adskiller én gruppe mennesker fra en anden 

gruppe (Hofstede, 2006: 19). Hans forskning baserer sig på en statistisk analyse af svar 

på spørgsmål om værdier hos sammenlignelige IBM-medarbejdere i 53 lande, som 

afslørede fælles problemer, men på fire områder var løsningerne forskellige fra land til 

land (Hofstede, 2006: 38). Disse fire områder repræsenterer kulturelle dimensioner, 

eller aspekter af kultur, som kan måles i forhold til hinanden (Hofstede, 2006: 39).  De 

forskelle, som her kan iagttages, betragter han som udtryk for gruppernes forskellige 
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mentale programmering, og forskellene belyser dermed kulturforskelle mellem 

grupperne.  

 
Hofstede beskriver de fire dimensioner, som empirisk blev fundet gennem IBM-

undersøgelsen, således: 

 

• Magtdistance – i hvilken udstrækning accepterer en given kultur en ulige 
magtfordeling 

• Individualisme versus kollektivisme – i hvor grad forventes det, at man tager 
sig af sig selv og andre 

• Maskulinitet versus femininitet – er samfundet præget af hårde eller bløde 
værdier 

• Usikkerhedsundvigelse – i hvor stor en udstrækning føler man sig usikker 
over for ukendte situationer 

 

En femte dimension (langsigtet versus kortsigtet orientering – fokus på langsigtede mål 

vha. nutidig mådeholdenhed kontra umiddelbar tilfredsstillelse af behov) blev til senere 

i samarbejde med Michael H. Bond fra Chinese University of Hong Kong, da det stod 

klart, at den fjerde dimension ikke lod sig overføre til asiatiske lande, idet denne 

dimension repræsenterede værdier, asiaterne ikke kunne identificere sig med6. 

Spørgeskemaerne var blevet besvaret af vesterlændinge og fortolket af disse. 

Undersøgelsen havde hidtil haft en vestlig bias, men med den femte dimension, som 

senere blevet tilføjet til Hofstedes andre dimensioner, kom der lidt mere balance i 

tingene (Hofstede, 2006: 44-46).  

 
Ud fra disse fem dimensioner påviste Hofstede grundlæggende kulturforskelle landene 

imellem. Dimensionerne dannede tilsammen en model over nationale forskelle. Hvert 

land i modellen er karakteriseret af et pointtal for hver af de fem dimensioner, og jo 

flere ens pointtal landene fik, jo større kulturel lighed måtte der eksistere imellem dem 

(Hofstede, 2006: 39ff).  

 

                                                 
6 Den femte dimension blev fundet via et spørgeskema udformet af Bond og en række kinesiske samfundsforskere. Det 
nye spørgeskema, Chines Value Survey (CVS), havde en ikke-vestlig bias, og derved fremkom dimensionen 
langsigtet/kortsigtet orientering, der specifikt afspejlede værdier forbundet med ikke-vestlig tankegang. For yderligere 
detaljer se Hofstede (2006: 44-46).  
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Der har dog også været røster fremme, som har været kritiske over for Hofstedes 

påstand om med sin undersøgelse at have påvist grundlæggende forskelligheder mellem 

de lande, der via de IBM-ansatte blev repræsenteret i undersøgelsen. En af de kritiske 

røster tilhører Brendan McSweeney, hvis artikler (McSweeney 2002a; McSweeney 

2002b) bl.a. kritiserer Hofstede for at hænge sine konklusioner op på et for spinkelt 

grundlag; dette synspunkt deles også af andre, herunder Tony Fang (Fang, 2003) og 

Monir Tayeb (Tayeb, 1994). Hofstede er efter deres opfattelse uvidenskabelig i sine 

metoder. Et eksempel, jeg selv har fundet på denne ”uvidenskabelighed”, er Hofstedes 

beskrivelse af den engelske køkultur (2006: 198): han fremhæver, at denne fremmes af, 

at de fleste engelske borgere har en rolig og tålmodig natur, hvad der må siges at nærme 

sig det forudsætningsløse og ikke akademisk forsvarlige niveau.  

En anden kritiker er Dermot Williamson (Williamson, 2002), som dog advarer mod helt 

at forkaste Hofstedes fund og konklusioner; i stedet opfordrer han til, at flere forskellige 

videnskabelige metoder inddrages i fremtidige undersøgelser. I hans øjne har Hofstede 

været for ensidig i valg af metodologi, og Williamson advokerer for, at Hofstedes 

undersøgelsesmetoder får modspil af den hermeneutiske metode, så de kvantitative data, 

Hofstede bygger sin undersøgelse på, kan fortolkes, f.eks. ved at vurdere 

undersøgelsespersonernes bevæggrunde for at svare, som de gør. Ved at anvende flere 

undersøgelsesmetoder i kombination kan man herved få et mere nuanceret billede af 

interkulturelle forskelle, mener Williamson, som dog samtidig påpeger, at nok kan mere 

kvalitative undersøgelsesmetoder berige forskningen, men at brugen heraf også 

indebærer en risiko for, at objektiviteten går tabt.  

 
Andre kritikere er Maxim Voronov og Jefferson A. Singer, hvis artikel (Voronov & 

Singer, 2002) sætter spørgsmålstegn ved brugen af dichotomien individualisme-

kollektivisme som et redskab til at forklare kulturelle forskelle, da de mener, at sådanne 

dichotomier er alt for forenklede forklaringsmodeller at anvende til belysning af 

kulturelt betingede forskelle. Skal man kortlægge den menneskelige natur, er det 

nødvendigt at inddrage langt flere parametre i sine undersøgelsesmetoder, påpeges det.  

Dermed bliver også Hofstedes undersøgelsesresultater draget i tvivl, da dichotomien 

kollektivisme/individualisme er en af de fem dimensioner, han bruger som pejlepunkt til 

beskrivelse af menneskelig kultur på nationalt plan.  
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Det er oplagt, at Hofstedes teorier ikke kan være fuldt dækkende for kulturforskelle, 

dertil er kultur for komplekst et system. Ligeledes har nogle forskere stillet 

spørgsmålstegn ved, om Hofstedes forskning, der som nævnt baserer sig på en statistisk 

analyse af svar på spørgsmål om værdier hos sammenlignelige IBM-medarbejdere i 

over 50 lande, virkelig er repræsentativ for de enkelte lande og ikke kun for de 

implicerede medarbejdere. Selv hævder Hofstede, at netop fordi ansatte ved et 

multinational selskab er en helt speciel type mennesker, kan de bruges til at identificere 

nationale værdisystemer: de repræsenterer land for land næsten perfekt matchende 

populationer, og da de er matchende i enhver henseende, undtaget nationalitet, skinner 

nationalitetsforskellene usædvanlig tydeligt igennem i deres besvarelser (Hofstede, 

2006: 38). Desuden har der været gentagelser af IBM-undersøgelsen7, som har 

bekræftet validiteten af Hofstedes oprindelige undersøgelse og sandsynliggjort, at 

landeforskellene, der blev fundet inden for IBM, eksisterer andre steder også (Hofstede, 

2006: 40-42).  

 
Man bør ikke glemme, at Hofstedes forskning har haft stor betydning for, og indflydelse 

på, en hel forskerverden. Både Trompenaars, Hampden-Turner og Gesteland er blandt 

de forfattere, som har ladet sig inspirere af Hofstedes arbejde, og i forordet til deres 

bøger nævnes Hofstede som en vigtig inspirationskilde for dem. En søgning på 

internettet giver ligeledes et utal af referencer til andres arbejder, hvor Hofstedes 

undersøgelsesresultater og forskningsmetoder i en eller anden udstrækning indgår. 

Danskeren Mikael Søndergaard8 giver i en artikel (Søndergaard, 1994) en redegørelse 

for Hofstedes store indflydelse på og betydning for en række forskere verden over. 

Søndergaard påviser Hofstedes store betydning ved at redegøre for, i hvilken 

udstrækning Hofstede: (1) er blevet citeret (af andre forskere), (2) har fået anmeldt sine 

bøger, (3) har fået sine undersøgelser efterprøvet af andre forskere, (4) er et forbillede 

for andre forskere (via sine arbejdsmetoder). Søndergaard fandt, at Hofstede og hans 

undersøgelse var blevet citeret udover, hvad man kunne forvente, og at dette beviste 

Hofstedes store betydning og indflydelse.  
                                                 
7 Den oprindelige IBM-undersøgelse omfattede halvtreds lande og tre regioner; ved senere gentagelser af IBM-
undersøgelsen var antallet af deltagende lande (og regioner) steget til 74.  
8 Mikael Søndergaard er lektor ved Århus Universitet og forfatter til en række videnskabelige publikationer om 
globalisering, kulturforskelle og organisationsteori, og han har i en årrække fulgt den debat, der har været om Hofstedes 
arbejde. Søndergaards artikel fra 1994 er nok den, der bedst belyser den store indflydelse og betydning, Hofstede har 
haft for en række forskere verden over, herunder Søndergaard selv.  
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Søndergaards sammenligner desuden i sin artikel andre forskeres efterprøvninger af 

Hofstedes resultater og fremhæver, at størsteparten af disse efterprøvninger helt eller 

delvist. bekræftede Hofstedes teser. For detaljer omkring Hofstedes indflydelse henvises 

til det elektroniske bilag med Søndergaards artikel i fuldtekst. 

 
 

4.3 Richard Gestelands kulturteori 

 
En anden indflydelsesrig forsker inden for kulturteori er Richard Gesteland, hvis 

definition på kultur er på linie med Hofstedes definition, idet Gesteland ser kultur som 

fællesmønstre, hvormed en gruppe mennesker opfatter og fortolker verden (Gesteland, 

2005: 11), og ud fra disse mønstre eller parametre beskriver Gesteland kulturelt 

betingede forskelle mellem forskellige lande; også her er der ligheder med Hofstede, 

idet Gesteland lader værdier og holdninger hos det enkelte menneske være gældende for 

et helt geografisk område.  

 
Gesteland understreger, at de kulturforskelle, som han kom frem til, skal ses som 

generelle tendenser, og ikke som endegyldige sandheder. Richard Gesteland er ekspert i 

international management og har spillet en ledende rolle ved forhandlingsbordet i over 

55 lande, idet han har været indkøber for flere store amerikanske selskaber, og det er på 

denne baggrund hans analyse af virksomhedskommunikation på tværs af landegrænser 

er blevet til. Han fokuserer på sammenhængen mellem kultur og kommunikation og 

betoner vigtigheden af at forstå og respektere kulturforskelle, hvis en virksomhed skal 

have succes.  

Gesteland opstiller fire parametre for tværkulturel forretningsforståelse:  

 

• Resultatorienteret eller relationsopbyggende – hvad har højeste prioritet: det 
konkrete forretningsforhold her og nu eller det mere langsigtede forhold 

• Uformel eller formel – egalitær forretningsadfærd, hvor ligeværd, teamwork 
er i højsædet, og hvor respekten for autoriteter betyder mindre, kontra en 
forretningsadfærd, hvor hierarki, status, brug af titler og respekt for 
autoriteter betyder mere  

• Præcis eller fleksibel om tidspunkter – at overholde aftaler, planer og 
mødetider eller tillader sig at afvige fra disse  
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• Ekspressiv eller reserveret (verbal) kommunikationsform – højt stemmeleje 
(for at underbygge sit budskab), mindre brug af pauser i konversationen, 
hyppige afbrydelser af andres tale kontra lav stemmeføring, pauser i 
konversationen, kun få afbrydelser af andres tale. Dertil kommer den 
nonverbale kommunikationsform (kropssproget) – forskelligheder omkring 
afstand mellem de talende, berøring, brug af gestikulation og øjenkontakt  

 

Gesteland inddeler landene i profiler efter deres forhold til ovennævnte parametre og får 

derved tydeliggjort forskellene i forretningskulturen i de forskellige lande, og Gesteland 

er dermed i stand til at identificere fyrre forskellige forhandlertyper (Gesteland, 2005: 

125-344), dvs. fyrre forskellige måder at optræde på ved forhandlingsbordet.  

 
Den største kulturelle forskel, ”the great divide”, er at finde mellem resultatorienterede 

og relationsopbyggende forretningskulturer. Sondringen går her på, hvad der kommer 

først: forholdet til den konkrete forretning her og nu eller forholdet til personen bag 

forretningen. I nogle kulturer er det en forudsætning, at der først etableres en personlig 

relation, før de egentlige forretningsforhandlinger kan finde sted, og hvis ikke man er 

opmærksom på det, kan det være svært eller ligefrem umuligt at etablere et 

forretningsforhold i et land med en relationsopbyggende kultur. Derudover skal man 

være opmærksom på, at relationsopbyggende kulturer er mindre åbne over for 

fremmede, og at den første indledende kontakt bedst etableres indirekte via en tredje 

part (Gesteland, 2005: 21-28). Gesteland fremhæver endvidere, at der er store forskelle i 

måden at kommunikere på inden for resultatorienterede/relationsopbyggende kulturer 

(2005: 35-45), hvor førstnævntes ligefremme måde kan skabe forvirring eller vrede, 

hvilket bidrager til at gøre kulturkløften større.  

 
Gesteland har en mere enkel tilgang til kulturanalyse end Hofstede, og hans værk skal 

nok mere ses som en guide til at håndtere kulturforskelle end en uddybende analyse af 

samme. Gesteland er ikke blevet mødt med så megen kritik som Hofstede, sikkert fordi 

Gesteland i modsætning til Hofstede ikke hævder at være videnskabelig i sine metoder. 

Gesteland har aldrig lagt skjul på, at hans betragtninger og vurderinger baserer sig på 

personlig erfaring, hvilket også fremgår af indledningen til hans bog Cross-Cultural 

Business Behaviour. 
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4.4 Fons Trompenaars’ og Charles Hampden-Turners kulturteori 

 
Andre, som også har ladet sig inspirere af Hofstede og hans arbejde, er Fons 

Trompenaars og Charles Hampden-Turner, som i forordet til deres bog Ledelse over 

landegrænser - sådan tackles kulturforskelle (Trompenaars & Hampden-Turner, 

1998:12) understreger, hvor vigtig Hofstedes forskning har været for deres bog. 

 
Trompenaars & Hampden-Turners definition af begrebet kultur kan ikke siges at være i 

modstrid med Hofstedes, idet de definerer kultur som den fællesholdning, hvormed en 

gruppe mennesker opfatter og fortolker verden (Trompenaars & Hampden-Turner, 2006: 

15); men de understreger i højere grad end Hofstede vigtigheden af at se på kultur som 

havende flere forskellige lag, som ikke er uafhængige af hinanden, men som supplerer 

hinanden, og til det formål har de opstillet en kulturmodel (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1998:37):  

 
fig. 1 

 

Det yderste lag er produkter og kulturgenstande, der symboliserer de to andre lag med 

de dybere, mere basale normer og værdier og antagelser om livet.  

 
Her ses det, at kultur manifesterer sig på forskellige niveauer, hvor kun det yderste lag 

er synligt, de to andre lag er implicitte og lader sig ikke umiddelbart analysere.   
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Både Hofstede, Trompenaars og Hampden-Turner definerer nationalkultur eller 

kulturelle forskelle i form af personlighedstræk, dvs. den eller de holdninger, som ligger 

til grund for de svar, deltagerne i undersøgelserne gav på de stillede spørgsmål. På 

baggrund af en omfattede spørgeskemaundersøgelse, hvor 30.000 personer fra et stort 

antal virksomheder i over 50 forskellige lande deltog, identificerede de syv 

kulturdimensioner, som kom til udtryk i løsningen af de universelle problemer: 1) 

forholdet til andre, 2) forholdet til tiden, 3) forholdet til omgivelserne. For at få 

sammenlignelige eksempler udvalgtes 100 personer med samme baggrund og 

beskæftigelse i hvert af de lande, som virksomhederne repræsenterede, og derved trådte 

kulturforskellene mere tydeligt frem.  

 
I lighed med Hofstede og Gesteland har Trompenaars & Hampden-Turner opstillet en 

række dimensioner for at tydeliggøre kulturforskelle: 

 

• Universalisme kontra partikularisme – regler kontra indbyrdes relationer 
• Kollektivisme kontra individualisme– gruppen kontra individet 
• Neutral kontra emotionel – det anvendte følelsesregister 
• Diffus kontra specifik – graden af involvering  
• Præstation kontra askription – opnåelse af status 
• Forholdet til tiden – opfattelse og anvendelse af tid 
• Forholdet til omgivelserne – opfattelse af de fysiske omgivelser  

 

Trompenaars og Hampden-Turners model til analyse af kulturelle forskelle ligner 

Hofstedes, også de baserer deres forskning på en statistisk analyse af svar på spørgsmål 

om værdier, og alle tre argumenterer for, at enhver kultur adskiller sig fra andre ved den 

løsning, som denne vælger som svar på problemer, men hvor Hofstede har en mere 

fastlåst opfattelse af kultur som statiske punkter på et diagram, ser Trompenaars & 

Hampden-Turner kultur som dynamisk, som en bevægelse fra den ene ende af skalaen 

til den anden (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998: 40). Ingen af dimensionerne 

udelukker hinanden, i modsætning til Hofstedes fem dimensioner, som gensidigt 

udelukkede hinanden, idet man ifølge den måde, Hofstede har bygget sin undersøgelse 

på, ikke kan være f.eks. være individualistisk og kollektivistisk eller feminin og 

maskulin på én og samme tid. Og dette giver efter min mening en skematisk og noget 

forenklet fremstilling af fænomener eller egenskaber, som i virkelighedens verden 

næppe lader sig anbringe i kasser eller som punkter i et diagram. Men Hofstedes 
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opstilling af nationale kulturforskelle i diagrammer eller indeks er interessant, idet man 

her kan få et hurtigt og letforståeligt overblik over forskellene, og både Trompenaars’ & 

Hampden-Turners og Hofstedes kulturdimensioner kan ses som et nyttigt 

analyseredskab i forbindelse med kulturanalyser.  

 
Trompenaars & Hampden-Turner fremhæver i øvrigt (1998: 90), at venskaber i 

Danmark indgås tidligt i livet og varer i årevis, og at der derfor er meget mindre grund 

til at være overstrømmende over for fremmede, og fortsætter med at beskrive 

englænderne som nogle, ”der benytter en del humor for at få afløb for de følelser, der 

gemmer sig bag en stiff upper lip” (1998:91), og ”Men vi har forskellige måde at 

samtale på. For hos angelsaksere venter B med at tale, indtil A er færdig. Det anses ikke 

for høfligt at afbryde.” Disse udtalelser forekommer noget firkantede og overfladiske, 

og der er øjensynligt heller ikke belæg for påstandene. Det er i det hele taget 

problematisk, at Trompenaars & Hampden-Turner i deres beskrivelser af forskellige 

nationale kulturer bogen igennem til dels baserer deres vurderinger eller analyse af 

kulturforskelle på workshops, seminarer etc., hvad der kan give de kulturelle 

beskrivelser et noget tilfældigt og subjektivt præg.  

 

 

4.5 Edgar Scheins kulturteorier 

 
En anden indflydelsesrig analytiker inden for kulturteori er amerikaneren Edgar Schein, 

som opstiller en model til analyse af organisationskultur set i et ledelsesperspektiv. I 

bogen forklares, hvordan kultur kan undersøges, og hvordan ledelse kan påvirke 

kulturen. Schein definerer kultur som ”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, 

som gruppen lærte sig, medens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og 

intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og 

derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke 

og føle på i relation til disse problemer” (Schein, 1994: 20). Schein forudsætter her, at 

en organisations kultur er en dybtliggende, stabil helhed, som deles af alle 

organisationens medlemmer. Kultur er med andre ord noget, som findes overalt i 

organisationen, og som præger medlemmernes måde at tænke og opfatte på. Schein er 

dermed på linje med Hofstede, når denne definerer kultur som en kollektiv, mental 
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programmering af kulturens medlemmer. Men Schein ser på (organisations)kultur som 

et hele og inddeler den ikke efter nationale grænser, som bl.a. Hofstede gør.  

 
Aspektet national kultur ignoreres eller tillægges ikke betydning, og dermed isolerer 

Schein begrebet ledelseskultur fra andre dele af samfundet. Denne opfattelse af 

ledelseskultur som et fænomen, der kan isoleres eller løsrives fra det øvrige samfund, er 

i modstrid med Hofstedes, da denne ikke mener, at ledere kan ses som et isoleret 

fænomen uden forbindelse til det national samfund, som de lever i, men at deres adfærd, 

holdninger og værdier skal forstås ud fra det samfund, de er vokset op i (Hofstede, 

2006: 35ff). Men Hofstede anerkender, at organisatoriske kulturer kan ses som et 

fænomen i sig selv, der i mange henseender adskiller sig fra nationale kulturer.  I 

modsætning til Hofstede, som gør meget ud af at fremlægge sine undersøgelsesmetoder 

for læserne, beskriver og præsenterer Schein sine teorier og konklusioner uden at give 

læserne mulighed for at validere de forskningsmetoder, han lægger til grund for sit 

arbejde. 

Scheins bog bærer desuden til dels præg af at være en håndbog for ledere, idet flere 

kapitler fokuserer på, hvad ledere skal være opmærksomme på i mødet med det 

organisatoriske liv.  

 
Scheins model beskriver (Schein, 1994: 24), hvordan organisationskultur kan analyseres 

på tre niveauer:  

 

• Artefakter – synlige organisatoriske strukturer og processer (vanskelige at 
tyde). Artefakter er ting som en gruppes fysiske lokaliteter, medlemmernes 
stil, påklædning, sprog, værditilkendegivelser og adfærdsmønstre, som man 
kan observere direkte.  

• Skueværdier – strategier, mål og filosofier (synlige begrundelser). 
Skueværdier er en gruppes udtrykte værdigrundlag indarbejdet i en ideologi 
eller filosofi og er gruppens officielle fortolkning af kulturen; de udgør 
derved den begrundelse og forklaring, som gruppemedlemmerne selv vil 
fremsætte, hvis de blev spurgt om, hvorfor de siger og gør, som de gør.  

• Grundlæggende, underliggende antagelser – ubevidste anskuelser, 
opfattelser, tanker og følelser (ultimativ kilde til værdier og handling). De 
grundlæggende antagelser er gruppens ubevidste, men fast forankrede 
mønstre for, hvordan dens medlemmer opfatter, tænker og føler. Her finder 
vi kulturens kerne. 
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Denne analysemodel ser kultur som et isbjerg, hvor kun nogle niveauer af kulturen er 

synlige. De grundlæggende antagelser, som ikke er synlige, udgør kernen i en 

organisations kultur, og kun en dybdegående analyse, der lag for lag analyserer sig frem 

gennem organisationen, kan opfange eller forstå kulturen i en given gruppe eller 

organisation. Skueværdier og artefakter er kulturens synlige manifestationer af disse 

antagelser, men reelt kan man ikke tyde disse manifestationer, medmindre man dykker 

ned til niveauet med grundlæggende antagelser, som udgør kernen i kulturen. Så snart 

man forstår dette dybereliggende niveau, er det lettere at forstå niveauerne nærmere 

overfladen. (Schein, 1994: 33-34).  

 
Schein beskriver kultur som afgrænset, og som noget, der kan gives videre i form af et 

fast handlemønster - de faste antagelser. Schein anskuer kulturen som tosidig, idet han 

mener, at kulturen sørger for at tilpasse en gruppe til omverdenen, samtidig med at 

kulturen sørger for at integrere gruppen indadtil. For Schein er kulturdannelse nærmest 

lig med gruppedannelse, og selvom Schein mener, at kultur er en dybtliggende og stabil 

helhed, som deles af alle organisationens medlemmer, så kan der dannes nye kulturer, 

når nye medlemmer, herunder ledere, møder gamle medlemmer, såfremt gruppen ikke 

har fælles antagelser (Schein, 1994: 21ff). Det enkelte individ er ikke i fokus hos 

Schein, i modsætning til Hofstede, hvor det enkelte individs holdninger og værdier 

tillægges betydning helt frem til det nationale niveau. 

 

 

4.6 Pippa Norris: en alternativ tilgang  

Af væsentlig betydning for mit arbejde har også været Pippa Norris, som ikke fokuserer 

på generelle kulturteorier, men i stedet undersøger sammenhængen mellem 

valgsystemer, valgregler og vælgeradfærd.  

I bogen ser hun på, hvordan valgregler og samfundsudviklingen i øvrigt har indvirket på 

det politiske system og på vælgeradfærd. Et komplekst emneområde, og i forordet til sin 

bog understreger Pippa Norris også, at bogen kun havde været mulig at skrive takket 

være et internationalt forskningsnetværk for valgforskning, The Comparative Study of 

Electoral Systems, hvis forskningsprojekt CSES Module 1 danner basis for hendes bog. 

CSES Module 1 indeholder komparative valgdata for perioden 1996-2001 fra mere end 

30 lande. Projektet fokuserede på 3 temaer: valginstitutionernes indflydelse på 
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borgernes politiske adfærd, karakteren af de politiske og sociale modsætninger og 

alliancer/grupperinger, og evalueringen af de demokratiske institutioner og processer 

(CSES, 2003).   

Som perspektivering for sit emne inddrager Norris to sociologiske teorier, rational-

choice institutionalism og cultural modernization (Norris, 2004: 6), som hun 

sammenligner og evaluerer. Rational-choice institutionalism hævder, at man ved at 

ændre på de formelle valgregler (electoral engineering) også kan ændre på adfærden hos 

vælgere og politikere (Norris, 2004: 6ff). Det betyder med andre ord noget, hvilket 

valgsystem et land anvender – om det anvender forholdstalsmåden eller 

flertalsvalgmåden eller en kombination af de to. En ændring af formelle valgregler, 

f.eks. ved at sænke spærregrænsen, formodes også at være ensbetydende med en 

ændring i kampagne-adfærd for politikere, således at politikere inden for forskellige 

valgsystemer benytter sig af forskellige strategier. Således vil et valgsystem baseret på 

flertalsvalg skabe partier, hvis partiprogram fokuserer på brede, ufarlige emner, og som 

kan tiltrække så mange stemmer som muligt fra mange forskellige vælgergrupperinger, 

da der kun kan findes én vinder i hver valgkreds. En sådan konsensus-søgende politik 

kan derfor være med til at udligne kløfterne i samfundet. Forholdstalsmåden vil derimod 

skabe partier, som både kan og vil promovere særinteresser, da muligheden for 

parlamentarisk indflydelse selv for små partier i sagens natur er større (Norris, 2004: 9-

11). Også vælgeradfærden bliver her formentlig påvirket, idet risikoen for ”tabte 

stemmer” minimeres; vælgerne kan stemme efter overbevisning og tager kun i mindre 

grad strategiske overvejelser med ind i billedet, når de afgiver deres stemmer. Man kan 

således tale om, at en ændring af formelle valgregler kan have vidtrækkende 

konsekvenser for den demokratiske proces. 

 
Som Norris (2004: 15) påpeger, så bør der, hvis teoriens hypoteser er rigtige, kunne 

påvises klare forskelle i vælgeradfærd og i parlamentarisk repræsentation i de 

forskellige valgsystemer. Ved hjælp af data fra en række undersøgelser søger Norris at 

finde bevis for teoriens påstande.  

 
Cultural modernization hævder derimod, at det at ændre de formelle valgregler kun har 

begrænset effekt på adfærden hos politikere og vælgere, da sociale og kulturelle normer 

ikke så let lader sig ændre, og at økonomiske, kulturelle og politiske forandringer går 
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hånd i hånd. Endvidere lægger teorien vægt på, at udviklingen fra landbrugssamfund via 

industrisamfund til postindustrielle samfund, med deraf følgende højere 

uddannelsesniveau og adgang til massemedier, naturligt vil medføre ændringer i 

tankemåde og adfærd (Norris, 2004: 16ff). 

 
Her hjælper det ikke at indføre et regelsæt ovenfra, da ændringer i adfærd hos politikere 

og vælgere finder sted i takt med den samfundsmæssige udvikling. 

Hvis denne teori holder stik, så burde der kunne påvises fundamentale forskelle i 

politisk repræsentation og vælgeradfærd i lande på forskellige udviklingstrin, selv hvis 

disse har samme valgregler, som Norris påpeger (2004: 17-18).  

 
En konsekvens af teorien er også (Norris, 2004: 263), at der næppe kan udpeges ét 

valgsystem som værende det universelt bedste, men at man i udformningen af et 

valgsystem altid må tage hensyn til den lokale politiske kultur og samfundsstruktur. 

Således kan et flertalssystem som det britiske tænkes at være det bedste i samfund 

præget af dybe splittelser, idet man dermed vil undgå, at den lovgivende forsamling 

bliver præget af ineffektive stridigheder mellem et utal af små partier, som er ude af 

stand til at samarbejde; tværtimod vil partierne tvinges til at søge at favne bredt i deres 

politik, idet de ellers ikke vil kunne opnå stemmer nok til at blive valgt. 

 
Den første teori virker fra oven, så at sige, idet man postulerer, at man via regler kan 

påvirke hele samfundet i den retning, man ønsker; den anden teori virker nedefra, idet 

den maner til forsigtighed og råder til, at regler tilpasses til eksisterende samfund. Det er 

disse to teorier Norris holder op mod hinanden, og ved hjælp af data fra en række 

undersøgelser (se ovenfor s.8f) søger hun at finde svar på, hvorvidt det at ændre de 

formelle valgregler også er ensbetydende med ændringer i adfærden hos politikere og 

vælgere.  

 
I modsætning til Hofstede benytter Pippa Norris sig af allerede etablerede og anerkendte 

teorier som basis for sit arbejde, og det kan være forklaringen på, at hun ikke har mødt 

kritik af betydning, faktisk har jeg ikke kunnet finde en eneste kritisk røst. En kritik 

imod hende kunne dog være, at hun bogen igennem refererer til en lang række 

undersøgelser, baseret på spørgeskemaer, som hun kort beskriver, men som hun ikke 

evaluerer eller forholder sig kritisk til; men jeg finder det problematisk, at hendes 
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konklusioner bygger på resultaterne af en lang række undersøgelser, som ikke 

umiddelbart lader sig validere.  

 
Hvordan ser det så ud med sammenhængen mellem valgsystemer, valgregler og 

vælgeradfærd?  

 
Som Norris påpeger (2004: 34), er valgregler er ikke neutrale: den måde, som stemmer 

omsættes på til parlamentarisk repræsentation, bevirker, at nogle grupper i samfundet 

systematisk holdes ude fra indflydelse, mens andre systematisk får stor indflydelse. For 

at udbygge sine argumenter benytter hun sig af flere tabeller, som demonstrerer en 

markant forskel på valgsystemer og antallet af partier i de lovgivende forsamlinger, som 

det fremgår af nedenstående tabel (Norris, 2004: 85):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tabel 1 

Her ses det tydeligt, hvor stor en forskel der er på antallet af partier i parlamenterne i 

lande med hhv. flertalsvalg og forholdstalsvalg (tallet i første kolonne viser det 

gennemsnitlige antal partier, som har mindst en plads i en lovgivende forsamling; tallet 

i næste kolonne viser det gennemsnitlige antal partier med mindst 3 % af pladserne i en 
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lovgivende forsamling). I lande med forholdstalsvalg (All Proportional) er der næsten 

dobbelt så mange partier som i lande med flertalsvalg (All Majoritarian). Det er værd at 

bemærke, at Storbritanniens valgsystem (First-past-the-post (FPTP)) bevirker, at det 

gennemsnitlige antal partier i Parlamentet er 4,78, modsvarende det danske valgsystem 

(Party List), hvor det gennemsnitlige antal partier i Folketinget er 9,68.  

En anden vigtig tabel er følgende (Norris, 2004: 92): 

 

tabel 2 

 

Denne tabel viser sammenhængen mellem stemmeandel og tildelte pladser i de 

lovgivende forsamlinger. Her fremgår det, at der under et forholdstalsvalgsystem er stor 

overensstemmelse mellem et partis andel af stemmerne og dets mandater. 

Gennemsnittet for forholdstalsvalgsystemerne er på 92,6, og her scorer Danmark hele 

98 - der er dermed næsten 100 % overensstemmelse mellem afgivne stemmer og 

mandater i Folketinget.  

 
Storbritannien med sit flertalsvalgsystem scorer 80 og ligger dermed ikke blot lavere 

end Danmark, men også under gennemsnittet for flertalsvalgsystemerne på 85,3, hvilket 
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indikerer, at det antal stemmer, et parti opnår, og de mandater det efterfølgende tildeles, 

ikke i nær så høj grad, som tilfældet er i Danmark, følges ad.  

 
Norris (2004: 93-94) konkluderer, at valgsystemet kan bestemme eller have indflydelse 

på partisammensætningen ved enten systematisk at udelukke partier eller give disse 

uforholdsmæssig stor indflydelse, men fremhæver samtidig, at faktorer som geografisk  

repræsentation af små partier også kan spille en rolle, idet små partier i et begrænset 

geografisk område med særlige kernesager meget vel kan opnå betydelig parlamentarisk  

indflydelse9. Desuden kan selve valgsystemet influere på, hvilken strategi et parti 

anvender for at nå flest mulige vælgere (Norris, 2004: 119-125). De valgregler, der 

ligger til grund for valgsystemerne, bestemmer ikke alene antallet af partier, men også 

partistrategierne, og influerer dermed indirekte på vælgeradfærd. Ifølge Norris er der en 

forbindelse mellem valgregler, valgsystemer, partisammensætning og partiprogrammer. 

Men kan valgsystemer også bestemme, om folk i det hele taget stemmer?  

 
Ja, det kan de ifølge Norris (2004: 161-162), som henviser til flere undersøgelser, der 

viser, at valgsystemer gør en forskel. Dette illustreres ved tabel 3 nedenfor (Norris: 

162), som klart viser, at valgdeltagelsen er højere under forholdstalsvalgsystemer 

(proportional), næsten 10 % højere end under flertalsvalgsystemer (majoritarian):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 I USA er det lykkedes for afroamerikanere og latinoer i visse byområder, hvor de er stærkt repræsenterede, at få valgt 
betydeligt flere ind i Kongressen end andre mindretal, som er spredt over et langt større område. Dette eksempel viser, 
at små, men geografisk koncentrerede partier ved flertalsvalg kan opnå lige så stor eller større indflydelse som ved et 
forholdstalsvalgsystem. For yderligere detaljer se Norris (2004: 44).  
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Hvorfor de forskellige valgsystemer

men en mulig forklaring kan være d

til at tro, at deres stemme ingen fors

valgkredse”, hvor det er usandsynlig

situation vil typisk finde sted under 

med forholdstalsvalg kunne det deri

være højere, idet stemmespildet, og

da små partier her har lettere adgang

af en koalitionsregering. Disse data 

 
Ifølge Norris (2004: 230 ff.) bestem

grund for valgsystemerne, ikke alen

stemmeprocenten, men også partistr

politikernes måde at tænke på og fo

 
I enkeltmandskredse er der et stærk

særlige fordele for at vinde stemme

ved at samarbejde med lokale intere

der ikke kan leve op til forventninge

2004: 234); dette valgsystem gør de

ansvarlige for den førte politik, og s

 

tabel 3
 virker, som de gør, er usikkert (Norris, 2004: 162), 

en, at tilhængere af små partier kan være tilbøjelige 

kel vil gøre, som det f.eks. er tilfældet med ”sikre 

t, at de dominerende partier ville tabe. Denne 

valgsystemer med flertalsvalg - under et valgsystem 

mod forventes, at stemmeprocenten generelt ville 

 dermed incitament til at stemme, ville være mindre, 

 til den lovgivende forsamling og til at blive en del 

understøtter altså rational choice-teorien. 

mer som tidligere nævnt de valgregler, der ligger til 

e antallet af partier, mandatfordelingen, 

ategierne. Hvad betyder valgreglerne for 

r deres strategier?  

t incitament for politikerne til at tilbyde vælgerne 

r, f.eks. ved at søge at tilføre valgdistriktet midler og 

ssegrupper og græsrodsbevægelser - de politikere, 

rne, vil sandsynligvis ikke blive genvalgt (Norris, 

t samtidig lettere for vælgerne at holde politikeren 

om Norris påpeger (2004: 230), må man formode, at 
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båndet mellem vælgerne og de valgte er stærkere, og at kendskabet til politikerne er 

større end i et valgsystem med partilister.  

 
I et valgsystem som det danske, hvor det er partiet i højere grad end en lokal kandidat, 

som spiller en rolle ved valgene, har politikerne kun moderat incitament til at tilbyde 

vælgerne særlige fordele for at skille sig ud fra de andre i deres parti (Norris, 2004: 

231). De to pågældende valgsystemer genererer to forskellige politikertyper: en type der 

fremmer de lokale valgkredses interesser, og en anden type der først og fremmest har 

partiprogrammet for øje. Som Norris (2004: 234) fremhæver, så vil den naturlige 

udvælgelse bevirke, at de lovgivende forsamlinger med tiden vil bestå af den, inden for 

det respektive valgsystem, mest egnede forsamling politikere, og at man ved at ændre 

valgreglerne også kan ændre politikernes adfærd.  

 
I modsætning til rational choice-teorien antager cultural modernization-teorien, at den 

samfundsmæssige udvikling med større velstand, højere uddannelsesniveau m.v. i de 

postindustrielle samfund har resulteret i en ny vælgertype, som ikke længere er bundet 

af de traditionelle sociale normer for deltagelse i det politiske liv, og at der derfor burde 

kunne påvises forskellige mønstre for valgdeltagelse i postindustrielle kontra 

industrielle samfund (Norris: 154). Det kan der også, som det fremgår af tabel 4 (Norris, 

s. 160) nedenfor: her ses det, at stemmeprocenten som helhed er på 74 % i industrielle 

samfund sammenholdt med 80 % i de postindustrielle samfund. 
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tabel 4

 

 

Delkonklusion 

 
Hvor Hofstede og Trompenaars’ & Hampden-Turners metoder til at undersøge 

kulturforskellene ligner hinanden, er Gestelands mere baseret på personlig erfaring. De 

tre førstnævnte baserer deres undersøgelser på spørgeskemaer delt ud blandt 

virksomhedsansatte i mange forskellige lande, og de kommer frem til en række 

kulturdimensioner, der kan bruges som parametre for kulturforskelle ikke blot mellem 

virksomheder i forskellige lande, men også mellem nationer generelt. Mens 

Trompenaars & Hampden-Turner mener, at et lands kultur er for kompliceret til at lade 

sig placere som punkter i et diagram, men i stedet skal ses som noget dynamisk, 

benytter Hofstede sig flittigt af netop sådanne diagrammer for at tydeliggøre forskellene 

i kultur landene imellem.  

Gesteland er ligeledes inspireret af Hofstede, men i modsætning til ham baserer 

Gesteland sine synspunkter på personlige iagttagelser, og hans arbejde skal mere ses 
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som en håndbog i tværkulturel forretningsforståelse end som en eksakt videnskabelig 

fremstilling eller analyse af kulturforskelle. 

Schein er på linje med Hofstedes definition af kultur som en kollektiv, mental 

programmering af kulturens medlemmer, men Schein lægger vægt på beskrivelsen af 

kultur som noget dynamisk, en proces hvor nye (sub)kulturer dannes, efterhånden som 

disse udvikler deres egen historie og dermed deres egen kultur. I modsætning til de 

øvrige forskere fokuserer Schein ikke på kulturelle forskelle på tværs af landegrænser, 

men på organisationskultur, og han ser denne kultur som et hele. Derved bliver Scheins 

analysemodel begrænset til at kunne dokumentere kulturen inden for én organisation 

eller virksomhed. Scheins afdækning af kulturniveauer ligner i øvrigt i sin opbygning 

Trompenaars’ & Hampden-Turners kulturmodel (fig.1, s.17), som begge illustrerer de 

niveauer, kultur manifesterer sig på og analyseres på.  

 
Alle de nævnte forskere er beskrivende i deres fremstilling af kulturelle forskelle uden 

at søge eller give en egentlig forklaring på eller analyse af, hvorfor forskellene er 

opstået. Men deres arbejde kan bruges, og bliver det, til at etablere et teoretisk og 

systematiseret perspektiv som afsæt til videre undersøgelser.   

 
I modsætning til disse forskere fokuserer Pippa Norris ikke på generelle kulturteorier, 

men undersøger i stedet sammenhængen mellem valgsystemer, valgregler og 

vælgeradfærd. Hun inddrager to sociologiske teorier, rational-choice institutionalism og 

cultural modernization, som hun sammenligner og evaluerer. 

Rational choice-teorien antager, at de formelle valgregler er af central betydning for 

såvel vælgeres som politikeres adfærd i deres rationelle forsøg på at opnå størst mulige 

fordele. Cultural modernization-teorien antager, at normer, værdier, identiteter og 

tilhørsforhold er så rodfæstede, at forandringer sker over tid, og ikke ved at formelle 

regler ændres. Rational choice-teorien og cultural modernization-teorien er 

konkurrerende teorier, men Norris (2004: 176) er også inde på, at de to teorier supplerer 

hinanden, idet hun fremhæver, at teorierne frem for at være en dichotomi begge 

bidrager med at forklare eller forstå mønstre af politisk adfærd. Hun konkluderer dog 

samtidig ud fra sine undersøgelser, at dét at ændre de formelle valgregler faktisk har 

væsentlige konsekvenser for ændringer i adfærden hos politikere og vælgere. Rational 

choice-teorien har dermed bevist sin betydning. En støtte for cultural modernization-

 30



teorien, som ikke nævnes af Norris, kunne dog være, at de senere års udvikling har set 

et opbrud i det traditionelle vælger- og partimønster i mange lande, bl.a. i Danmark 

startende med ”jordskredsvalget” i 1973, som ikke skyldes nogen institutionelle 

ændringer, men må ses i lyset af den generelle samfundsmæssige udvikling, og som har 

medført, at andre parametre end den traditionelle fordelingspolitiske højre-venstre-akse 

må inddrages til forklaring af vælgeradfærden10. En pointe, som netop viser samspillet 

mellem de to teorier, kunne her være, at Storbritannien med sit anderledes valgsystem 

ikke har oplevet samme opbrud i det politiske landskab – samfundsudviklingen har altså 

nok været en nødvendig, men ikke tilstrækkelig baggrund for ændringen i vælger- og 

partimønstret: valgsystemerne spiller også ind. 

 

 

 

5. Overblik over kulturforskelle mellem Storbritannien  
    og Danmark 
 
 
5.1 Kulturforskellene ifølge Hofstede 

 
Ifølge Hofstede kunne der ud fra de i alt fem dimensioner påvises grundlæggende 

kulturforskelle landene imellem. Dimensionerne var blevet til på grundlag af svar på 

stillede spørgsmål, som var specifikt rettet mod forhold i virksomheden, men analysen 

af svarene kunne ikke alene bruges til at forklare kulturelle forskelle på 

virksomhedsniveau, men også på nationalt niveau, idet en virksomhed består af 

individer, som er en del af den nationale kultur, som Hofstede (2006: 38) understregede.  

 
Han påpegede endvidere (2006: 66), at dimensionernes talværdier var blevet korreleret 

med resultater fra andre kvantitative undersøgelser, og at der desuden var benyttet data 

om familie, skole, arbejdspladser etc. i forskellige lande. Hofstede tildelte landene point 

fra 112 ned til 5.  

 

                                                 
10 Man har f.eks. opstillet modeller, som inddeler befolkningen i blå, grønne, rosa og violette segmenter efter deres 
holdning til tradition-modernitet og pragmatisme-idealisme (Foged, 2001:59ff). 
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Tabel 5: Indekspoint og placering for Danmark og Storbritannien 

 Magtdistance Individualisme 
(vs. kollektivisme) 

Maskulinitet 
(vs. femininitet) 

Usikkerhedsundvigelse Langsigtet  
(vs. kortsigtet) orientering

Danmark 18 (N) 74 (Ø) 16 (N) 23 (N) 46 (Ø) 
Storbritannien 35 (N) 89 (Ø) 66 (Ø) 35 (N) 25 (N) 

 
Kilde: Egen sammenstilling af forskellige tabeller i Hofstede (2006: 59, 94, 137, 184, 226). Jeg har inden for de 
enkelte dimensioner opdelt landene efter pointtal i tre grupperinger: (Ø) = øvre 1/3, (M) = midterste 1/3 og (N) = 
nedre 1/3.  
 

Det fremgår af tabel 5, at Danmark og Storbritannien er placeret i den samme ende af 

skalaen i tre af de fem dimensioner, mens pointtal for de to sidste dimensioner gør, at de 

her placeres med en vis afstand til hinanden på skalaen – især på maskulinitet/ 

femininitet er der en markant forskellig score.  

 
Kulturdimensionen magtdistance afspejlede den række svar, der fremkom i forskellige 

lande på spørgsmålet om, hvordan man håndterer ulighed. Magtdistance definerede han 

som den grad mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land 

forventer og accepterer, at magten er ulige fordelt (Hofstede, 2006: 61). Både Danmark 

og Storbritannien blev placeret i den laveste tredjedel i magtdistanceindekset, men 

Storbritannien ligger med 35 point dog noget højere end Danmarks 18 point, og 

klasseforskellene er da også på alle områder tydeligere end i Danmark. I en global 

sammenhæng kan begge lande dog klassificeres som egalitære samfund med ret lille 

afstand mellem top og bund; høj grad af selvstændighed i arbejdslivet og på 

uddannelsesinstitutioner; et magtfuldt politisk centrum med svagere højre- og 

venstreorienterede fløje. Dette passer også godt til den danske politiske tradition, som 

gennem årtier har været præget af kompromiser hen over midten af det politiske 

spektrum (den nuværende situation med VKO-blokpolitikken er i den sammenhæng en 

historisk sjældenhed). I modsætning hertil har britisk politik altid været karakteriseret af 

et stærkt regeringsparti, som kunne regere alene uden at behøve at indgå kompromiser; 

men som vi skal se, er Storbritannien et samfund, som er væsentlig mere præget af 

maskuline værdier end Danmark, og denne kulturdimension kan måske bidrage til at 

forklare den konstaterede forskel i parlamentarisk tradition. 

 32



Kulturdimensionen individualisme/kollektivisme blev identificeret ud fra tre 

spørgsmål11, som relaterede sig til medarbejderens uafhængighed af arbejdspladsen 

(individualisme) eller det modsatte (kollektivisme). Dimensionen definerede Hofstede 

som: Individualisme vedrører samfund, hvor båndene mellem individerne er løse: Det 

forventes, at enhver sørger for sig selv og sin familie. Som modpol hertil vedrører 

kollektivisme samfund, hvor mennesker fra fødslen af integreres i stærke, 

sammenhængende egengrupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod til 

gengæld at have deres ubestridte loyalitet (Hofstede, 2006: 91). 

 
Både Danmark og Storbritannien blev placeret højt i individualisme/kollektivisme-

indekset med henholdsvis 74 og 89. Det kan konstateres, at de to lande er 

individualistiske samfund, hvor den enkeltes interesser går forud for gruppens 

interesser, og hvor uafhængighed og selvstændighed er fremherskende. Desuden er det 

individualistiske samfund kendetegnet ved uafhængighed af egengruppen (familien); 

ingen nepotisme; frihed som ideal.  

 
Kulturdimensionen maskulinitet/femininitet blev identificeret ud fra den betydning, der 

blev tillagt i alt otte spørgsmål12, som relaterede sig til betydningen af indtægter og 

forfremmelse (maskulinitet) eller til vigtigheden af godt arbejdsklima (femininitet). 

Dimensionen definerede Hofstede som: Et samfund betegnes som maskulint, når de 

sociale kønsroller adskiller sig tydeligt: Mænd forventes at være selvsikre, hårde og 

koncentrerede om at opnå materiel succes, mens kvinder forventes at være mere 

beskedne, bløde og optaget af livskvalitet.   

I modsætning til de to foregående dimensioner, er der her en markant forskel i pointtal 

mellem Danmark (16) og Storbritannien (66). Dette betyder, at Danmark er et feminint 

samfund, Storbritannien et maskulint samfund. I den forbindelse er det værd at 

bemærke, at korporlig afstraffelse i skolen ikke accepteres i kulturer med lille 

magtdistance, men der er dog undtagelser, der hænger sammen med dimensionen 

                                                 
11 Individualisme identificeredes ud fra vigtigheden af 1) fritid, 2) frihed til at tilrettelægge sit arbejde, 3) udfordringer i 
arbejdslivet. Kollektivisme identificeredes ud fra vigtigheden af 1) uddannelsesmuligheder 2) gode fysiske 
arbejdsvilkår, 3) udnytte sine evner på jobbet. Se mere herom: Hofstede (2006: 92-93).  
12 Maskulinitet identificeredes ud fra vigtigheden af at opnå 1) god løn, 2) anerkendelse, 3) forfremmelse, 4) 
udfordringer. 
 Femininitet identificeredes ud fra vigtigheden af 1) et godt forhold til chefen 2) godt kollegialt samarbejde, 3) at bo 
godt. 4) tryghed i ansættelsen. Se mere herom: Hofstede (2006: 134). 
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maskulinitet, som fx Storbritannien, hvor ikke alle betragter korporlig afstraffelse som 

forkasteligt (Hofstede, 2006: 69). 

 
Feminine kulturer er karakteriserede ved at være mere socialt orienterede og mindre 

selvcentrerede (i forhold til et maskulint samfund); ensartede kønsrollemønstre; flere 

udearbejdende, veluddannede kvinder; politik baseres på koalitioner; mange stemmer til 

venstre for midten; konflikter bør løses ved forhandling og kompromis; et veludviklet 

velfærdssamfund.  

 
Maskuline kulturer er karakteriserede ved værdier som konkurrencepræget mentalitet; 

udfordringer, materiel succes og fremskridt; præstationssamfund; (internationale) 

konflikter løses ved at magtanvendelse: Falklandskrigen13 er et eksempel på konflikt, 

der blev løst ved magtmidler. Danmark og Storbritannien er placeret i hver sin ende af 

pointskalaen i dimensionen maskulinitet/femininitet; de to lande prioriterer, som det 

fremgår, meget forskellige værdier.  

 
Hofstede påpeger også (2006: 167), at flere kvinder vælges til politiske hverv i feminine 

kulturer, og opgiver andelen af kvinder til under 20 procent i Storbritannien, og over 40 

procent for Danmarks vedkommende (tallene er for 2002). Dette passer fint til den 

konstaterede forskel i de to landes placering inden for dichotomien maskulinitet-

femininitet, men når han så videre hævder, at stor magtdistance og stærk 

usikkerhedsundvigelse hæmmer denne effekt, forekommer dette noget søgt, da både 

Danmark og Storbritannien har samme lave score på dimensionerne magtdistance og 

usikkerhedsundvigelse.  

 
Kulturdimensionen usikkerhedsundvigelse blev identificeret ud fra en kombination af 

tre spørgsmål14, som Hofstede antog for at være udtryk for angstniveauet i et givent 

samfund over for en usikker fremtid (2006: 183). Usikkerhedsundvigelse definerede 

Hofstede som den udstrækning, hvori medlemmerne af en kultur føler sig truet i usikre 
                                                 
13 Hofstede fremhæver, at Finland (feminin kultur) løste en lignede konflikt (omkring Ålandsøerne) ved hjælp af 
forhandling og kompromis.  
Hofstede påpeger endvidere, at både Argentina og Storbritannien er maskuline kulturer, og at dette er tydeligt i det 
sprog, begge parter benyttede sig af under krisen.  
Se mere herom: (Hofstede, 2006: 165-166).  
14 De tre spørgsmål er følgende: 1)”hvor ofte føler De Dem nervøs/anspændt på Deres arbejde?”, 2) enighed i 
udtalelsen: ”virksomhedens regler bør ikke brydes”, 3) ”hvor længe tror De, at De kan blive ved med at arbejde for 
IBM?”.  Svarerne lå på en skala fra 1-5. Se mere herom: Hofstede (2006: 182). 
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og ukendte situationer (Hofstede, 2006: 183). Danmark og Storbritannien er placeret 

lavt i usikkerhedsundvigelse-indekset med henholdsvis 23 og 35. Det kan dermed 

konstateres, at de to lande har et lavt angstniveau og tillid til omverdenen, til politikerne 

og den politiske proces.  

 
Kulturdimensionen langsigtet/kortsigtet orientering har fokus på langsigtede mål vha. 

nutidig mådeholdenhed kontra umiddelbar tilfredsstillelse af behov.   

En definition på den femte dimension er: Langsigtet orientering står for at fostre dyder, 

der orienterer sig mod fremtidige belønninger – i særlig grad vedholdenhed og 

sparsommelighed. Dens modsatte pol, den kortsigtede orientering, står for at fostre 

dyder forbundet med fortid og nutid i særdeleshed med respekt for traditionen, ikke at 

tabe ansigt og at fuldføre sociale krav (Hofstede, 2006: 226).  

 
I lighed med dimensionen maskulinitet/femininitet er der her en markant forskel i 

pointtal mellem Danmark (46) og Storbritannien (25). Det kan konstateres, at Danmark 

har en langsigtet orientering, hvilket indebærer at værdier som udholdenhed og 

tilpasningsevne er i højsædet. Storbritannien opnår point på den kortsigtede side, og det 

indebærer værdier som respekt for traditioner og opfyldelse af sociale forpligtelser, en 

forventning om, at en hurtig indsats giver hurtige resultater.  

 
Langsigtet orientering repræsenterer et samfund, hvor store forskelle mellem 

befolkningsgrupperne ikke anses for ønskelige (Hofstede, 2006: 240), og Danmark må 

siges at være et meget lige samfund, hvor afstanden mellem rig og fattig er behersket. 

Kortsigtet orientering repræsenterer den modsatte holdning, og Storbritannien er kendt 

for at have betydelige klasseskel og et uddannelsessystem, som favoriserer de 

privilegerede klasser15.    

 

 

                                                 
15 Her tænkes der på den udbredte brug af boarding schools, og at valget af den rette uddannelsesinstitution anses for 
meget vigtigt for ens karriere og videre vej frem i tilværelsen.  
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5.2 Kulturforskellene ifølge Richard Gesteland 

 
Gesteland opstillede som tidligere nævnt fire parametre for tværkulturel 

forretningsforståelse:  

1) resultatorienteret eller relationsopbyggende, 2) uformel eller formel optræden, 3) 

præcis eller fleksibel om tidspunkter, 4) ekspressiv eller reserveret 

kommunikationsform.  

 
Gesteland (2005: 279 ff.) identificerer Danmark og Storbritannien som værende 

resultatorienterede, moderat formelle, præcise om tidspunkter og reserverede.  

Resultatorienterede kulturer fokuserer på opgaven og ikke på at opbygge relationer og 

kan i deres ligefremme måde at kommunikere på opfattes som pågående på grænsen til 

det fornærmende, men det anses for meget uhøfligt at afbryde modparten. Fordelen ved 

denne måde at kommunikere på er, at misforståelser og tvetydigheder undgås.  

Selv inden for sammen kategori er der forskelle, og Gesteland (2005: 41-42) refererer til 

en undersøgelse16, hvor det påvistes, at danskere var mere direkte i deres måde at 

kommunikere på.  

 
Danskere og briter er (moderat) formelle i deres måde at optræde på; de respekterer en 

vis form for rangorden og de holder på formerne. De kan virke lidt gammeldags, kølige 

eller arrogante på individer fra uformelle kulturer (Gesteland, 2005: 47). Status i 

Storbritannien er forbundet med social klasse, familiebaggrund, geografisk område og 

sociolekt; det kolliderer med det synspunkt danskere har, hvor åbenlyse markeringer af 

forskelle i status vækker ubehag (Gesteland, 2005: 182). 

 
Briter og danskere er præcise om tidspunkter, det betyder meget, at man nøje overholder 

sine mødetidspunkter og deadlines, og det betragtes som uhøfligt at afbryde et møde. 

Kulturer, som er upræcise om tidspunkter, opfattes som ustrukturerede, de opfattes som 

direkte uhøflige, da de lader andre vente.  

 

                                                 
16 Undersøgelsen, foretaget af lektor ved CBS Malene Djursaa, sammenlignede tyske, danske og britiske 
forretningsmænd og fandt, at nok var de alle resultatorienterede, men at der var indbyrdes forskelle – således benyttede 
briter sig af en mere floromvundet sprogbrug end danskerne. For yderligere detaljer henvises til Gesteland (2006: 41-
42).  
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Danskere og briter er reserverede i deres udtryksmåde med forholdsvis lav 

stemmeføring med pauser og behersket gestik. De er beskedne og anser det for uhøfligt 

at afbryde andre. De holder en vis afstand til den, de samtaler med, fysisk berøring i den 

offentlige rum undgås, og begge kulturer føler decideret ubehag ved for tæt kontakt 

(Gesteland, 2005: 80, 292).  

 

 

5.3 Kulturforskellene ifølge Fons Trompenaars & Charles Hampden-Turner 

 
Trompenaars’ & Hampden-Turners identificerede på baggrund af en række spørgsmål 

syv grundlæggende kulturdimensioner, som afspejlede kulturelt betingede værdier i 

forskellige lande; svarene blev vurderet ud fra dimensionerne og landene tildelt 

procenttal. 

 
Svarene på de enkelte spørgsmål til dimensionerne blev opstillet i oversigter og vurderet 

hver for sig, hvilket bevirkede, at de enkelte lande opnåede forskellige procenttal på de 

forskellige spørgsmål inden for den samme dimension; desuden er ikke alle lande 

nødvendigvis repræsenteret ved alle spørgsmålene - således er der skemaer, hvor 

Danmark mangler. En egentlig, samlet analyse er af den grund vanskelig. Jeg har derfor 

ved hver enkelt dimension i tabellen nedenfor anført de to landes højeste og laveste 

score inden for de af dimensionens spørgsmål, hvor de var repræsenterede.  

 

Tabel 6: Procenttal og placering for Danmark og Storbritannien 
 
 

 

Universalisme 
(vs. partikularisme) 

Kollektivisme 
(vs. individualisme) 

Neutral 
(vs. emotionel) 

Diffus 
(vs. specifik) 

Præstation 
(vs. askription) 

Forholdet 
til tiden 

Forholdet til 
omgivelserne 

Danmark 60 - 62 53 – 67 34 84 - 89 49 - 92 5,22 45 – 74 

Stor- 
britannien 

58 - 91 48 - 70 45 82 - 88 56 - 89 4,50 36 – 77 

 
Kilde: Egen udarbejdelse efter forskellige tabeller i Trompenaars & Hampden-Turner (1998: 50-53, 68-73, 88, 106-
112, 124-125, 149-151, 166-168). Det skal bemærkes, at værdierne for dimensionen ”Forholdet til tiden” er et 
”varighedsindeks”, der kort fortalt angiver folks opfattelse af deres personlige tidshorisont (7=længst, 1=kortest).  

 

Universalisme vs. partikularisme: universalistiske samfund er kendetegnet ved, at regler 

og procedurer anvendes universelt for at sikre retfærdighed og konsekvens, og at 
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nepotisme og korruption er meget lidt udbredt. Universalismens modpol, 

partikularisme, går imod det regelrette, og fokuserer mere på personlige relationer end 

på regler; den universalistiske holdning er særlig udbredt i den protestantiske kultur 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1998: 49). Dimensionen afspejler, i hvilken 

udstrækning regler sættes til side for det ”særlige forhold”, som kan være f.eks., at ens 

ven har begået en lovovertrædelse, som man af hensyn til venskabet undlader at gøre 

politiet opmærksom på.  

 
Som man kan se af tabellen, er der store udsving for Storbritanniens vedkommende, 

mens Danmark ligger stabilt i midterfeltet i dimensionen og synes at integrere de to 

yderpunkter.  

 
Kollektivisme vs. individualisme: i en kollektivistisk kultur er individets rolle bestemt af 

familien/gruppen; det enkelte menneske har kun værdi, eller en rolle at spille, via 

gruppen. Af tabellen fremgår det, at Danmark og Storbritannien ligger i samme brede 

midterfelt på skalaen - det kan konstateres, at begge samfund er i balance mellem 

kollektivisme og individualisme.  

 
Neutral vs. emotionel: i følelsesmæssigt neutrale kulturer viser man ikke sine følelser, 

men kontrollerer eller skjuler dem - som modsætning står de emotionelle kulturer, hvor 

følelserne får frit løb. Indestængte følelser kan dog lejlighedsvis komme i udbrud 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1998: 88).  Dimensionen afspejler, i hvilken 

udstrækning det accepteres, at man viser følelser.  

 
Af tabellen fremgår det, at både Danmark og Storbritannien ligger i den ”lunkne” 

midtergruppe, og dermed at ingen af dimensionerne dominerer over den anden: der er 

en balance mellem følelser og fornuft, dog hos briterne med en større tendens til, at 

fornuften/reservationen dominerer over følelserne. I en neutral kultur som den danske 

og britiske vil man ikke møde stærkt emotionelt betonede udtryk. 

 
Specifik vs. diffus: i specifikke kulturer adskilles det offentlige og personlige rum, når 

man involverer sig med hinanden, viser man ofte kun nogle aspekter af sin 

personlighed. I diffuse kulturer er der ikke disse skillelinjer, her involverer man sig med 

hele sin personlighed, hvilket på sin side betyder, at man har mere at miste, og at ens 
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rolle i én sfære kan blive overført til andre sfærer – den rolle, man har i arbejdslivet, kan 

overføres til privatlivet. 

 
Der fremgår af tabel 6, at både Danmark og Storbritannien ligger i den øverste 

procentdel i dimensionen, som indikerer, at de begge er specifikke kulturer. De to 

kulturer kan fremstå som kølige, lidt upersonlige og fokuseret på opgaveløsning.  

 

Præstation vs. askription: nogle samfund tildeler status til personer på basis af deres 

præstationer, andre samfund tildeler status på baggrund af alder, klasse, uddannelse etc. 

Den første type status kaldes præstationsorienteret status, den anden type askriptiv 

status. Trompenaars & Hampden-Turner fremhæver (1998: 127), at præstation og 

askription ikke behøver at udelukke hinanden: præstation kan danne baggrund for 

askription, og askription kan danne baggrund for præstation, idet man for at leve op til 

sin askriptive status må levere en større arbejdsindsats. I præstationsorienterede kulturer 

vurderes man på, hvor god man udfører sin funktion; i askriptive kulturer er status 

uafhængig af en specifik funktion, her har det i stedet betydning, om man kan udfylde 

sin tildelte plads i samfundshierarkiet. 

 
Danmark og Storbritannien er placeret højt i dimensionen, hvilket indikerer, at de 

mener, at status er noget man gør sig fortjent til; begge lande er velstående, vestlige 

samfund med en præstationsorienteret opfattelse af, hvad status er.  

 
Forholdet til tiden: opfattelsen af tid fra varierer fra kultur til kultur. Nogle kulturer 

arbejder med en lang tidshorisont, hvor det opfattes som helt i orden, at resultaterne af 

en given handling eller strategi først kan ses efter en længere årrække, mens andre 

fokuserer mere på opnåelse af umiddelbare resultater. For at afdække kulturforskelle i 

forhold til tid, opstillede Trompenaars & Hampden-Turner (1998: 149-151) et indeks 

for lang kontra kort tidshorisont. Det fremgår af tabellen, at danskere har en lidt længere 

tidshorisont end briter; da denne dimension imidlertid ikke får nogen betydning for min 

videre analyse, vil jeg ikke uddybe den nærmere her. 

 
Forholdet til omgivelserne – den sidste dimension omhandler den rolle, folk tillægger 

deres naturlige miljø. Der er to overordnede opfattelser: en indvendig-styret (at man kan 

og bør tæmme naturen ved at overvinde), og en udvendig-styret (en overbevisning om, 
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at mennesket er en del af naturen og må følge dens love, kræfter og veje) (Trompenaars 

& Hampden-Turner, 1998: 165). Indvendig-styring er fremherskende i den vestlige 

verden, hvilket indikerer en højere grad af tro på egne muligheder for at opnå kontrol og 

indflydelse. I kulturer med udvendig-styring er der fokus på at indrette sig, så man 

udnytter de ydre omstændigheder på bedst mulig måde.  

 
Som det fremgår af tabellen, er både Danmark og Storbritannien placeret over midten på 

skalaen, dog med en større spredning for Storbritanniens vedkommende. Det kan 

konstateres, at begge lande er indvendigt-styret, for Storbritanniens vedkommende dog i 

mindre grad end Danmark.  

 

 

5.4 Kulturforskelle ifølge Edgar Schein 

 
Schein beskrev, hvordan (organisations)kultur kunne analyseres på tre niveauer: 1) 

artefakter = de synlige organisatoriske strukturer og processer, 2) skueværdier = 

strategier, mål og filosofier, 3) grundlæggende, underliggende antagelser = ubevidste 

anskuelser, tanker og følelser. Han så kultur som et isbjerg, hvor ikke alle niveauer var 

synlige for betragteren, og understregede i den forbindelse, at man kun kunne forstå en 

kultur ved at dykke ned til det skjulte lag med de grundlæggende antagelser, til selve 

kulturens kerne.   

Schein så kultur i et ledelses/organisationsperspektiv, og aspektet national kultur 

tillagde han ikke betydning; dette gør det overordentligt vanskeligt at få belyst konkrete 

kulturforskelle mellem Danmark og Storbritannien ud fra Scheins teorier.  

 
Scheins analysemodel begrænsede sig til at dokumentere eller forstå kulturen inden for 

én organisation eller virksomhed; hvis man skal undersøge kulturen på tværs af 

landegrænser, må man derfor finde andre analysemodeller. Scheins analysemodel til 

afdækning af konkrete kulturforskelle på nationalt niveau forbliver ufyldestgørende, idet 

analysemodellen, snarere end at give færdige svar, bevidstgør én om, hvad det er, man 

skal være opmærksom på for at forstå en kultur; men hans analysemodel med de tre 

kulturniveauer har en vigtig funktion, idet den tvinger én til ikke at tage, hvad man ser 

for pålydende, men gå et spadestik dybere i sine betragtninger.  
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6. Valgsystemer  
 
Storbritannien og Danmark er begge demokratier, men som nævnt i indledningen har de 

valgt to meget forskellige valgsystemer til at repræsentere den demokratiske 

parlamentarisme. Storbritannien anvender flertalsvalg i enkeltmandskredse, og i 

Danmark finder vi forholdstalsvalg. Hvad kan forklare denne forskel? For at kunne 

besvare det spørgsmål er det nødvendigt at kaste et blik tilbage i historien.  

 

 

6.1 Den historiske baggrund for valgsystemet i Storbritannien 

 
Befolkningens frie valg af repræsentanter til de lovgivende forsamlinger anses i dag 

som den naturlige måde at organisere et samfunds styre på; dette har dog langtfra altid 

været tilfældet. I århundreder har den almindelige borger været underlagt en lille 

gruppering i samfundet, når der skulle træffes beslutninger. Op til moderne tid var 

mange europæiske landes historie præget af konstante kampe først mellem kongemagt 

og adel, siden mellem kongemagten og borgerskabet. Når muligheden bød sig, lagde de 

førende stænder pres på kongerne for at få dem til skriftligt at anerkende rettigheder 

eller friheder, således at de kunne få medindflydelse på vigtige beslutninger. To vigtige 

historiske dokumenter er de engelske Magna Carta fra 1215 og Bill of Rights fra 1689. 

Adelen havde længe været utilfreds med kongen og udfærdigede et dokument med 

vidtrækkende politiske reformer – Magna Carta - som kongen blev tvunget til at 

underskrive. Heri introduceredes begrebet ”habeas corpus” eller retssikkerhed for 

fængslede borgere, som herefter ikke længere kunne fængsles på ubestemt tid uden at 

stilles for en dommer; desuden skulle myndighederne begrunde fængslingen med 

udgangspunkt i loven, og kronens tjenestemænd måtte ikke fungere som dommere i 

retssager. Samtidig lagdes grunden til det engelske parlament, idet et råd på 25 baroner 

oprettedes, som skulle sikre, at kongen overholdt bestemmelserne i Magna Carta 

(Undervisningsministeriet, 2008: 18-19). Bestemmelserne gjaldt kun de store 

jordbesiddere, men med sine begrænsninger i kongens vilkårlige magtudøvelse og 

fastlæggelsen af grundlæggende retsprincipper og kontrolforanstaltninger kan Magna 

Carta ses som det første skridt i en lang demokratisk udvikling.  
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I nyere tid er det Bill of Rights fra 1689, som har spillet en rolle for 

demokratiseringsprocessen. Parlamentet frygtede, at kong James II agtede at indføre et 

enevældigt styre, idet han havde søgt at sammensætte parlamentet med sine egne støtter 

og givet undtagelser fra parlamentets lovgivning. Kongen blev afsat, og inden kronen 

kunne tilbydes til anden side, specificerede parlamentet, hvilke krav en fremtidig 

monark skulle respektere. Disse krav blev til den engelske rettighedserklæring Bill of 

Rights, som fastslog parlamentets magt, domstolenes integritet og den enkeltes borgers 

rettigheder. Erklæringen blev overbragt det nye regentpar, som efter at have accepteret 

den blev indsat som den nye konge og dronning (Undervisningsministeriet, 2008: 18-

19).  

 
William Speck beskriver, hvorledes rettighedserklæringen Bill of Rights ledte frem mod 

en egentlig demokratisering af landets styreform; erklæringen indeholdt nemlig en 

række punkter, der skulle fastlægge det engelske parlaments rettigheder over for 

kongen; således måtte kongen ikke opkræve skatter uden parlamentets tilslutning, 

blande sig i parlamentsvalg eller samle eller opretholde en stående hær i fredstid inden 

for riget uden parlamentets samtykke, og han havde ingen myndighed til at suspendere 

rigets love eller til at dispensere fra lovene (Speck, 1977: 12). Bill of Rights holdt med 

andre ord kongemagtens tendenser til enevælde i skak og øgede parlamentets magt; 

herved blev den en forløber for det, vi i dag forstår ved konstitutionelt monarki, hvor 

kongemagten er begrænset, og den egentlige magt ligger hos regering og parlament.  

 
Det er disse begivenheder som går under betegnelsen the Glorious Revolution, og som 

beskriver den fredelige måde, hvorpå parlamentet hævdede sin ret overfor 

kongemagten, og som betød enden på den lange magtkamp mellem kongemagt og 

parlament og begyndelsen til parlamentarismen.  

 
I Storbritannien udviklede demokratiet sig støt op igennem 1700- og 1800-tallet med 

stadig flere reformer, som styrkede parlamentet og den enkeltes retsstilling i samfundet. 

Den industrielle revolution havde medført store sociale og samfundsmæssige 

forandringer; men medindflydelse på den politiske beslutningsproces lå det dog stadigt 

tungt med for den almindelige borger, da stemmeretten i begyndelsen af 1800-tallet var 

begrænset til en lille del af befolkningen. Det kan være svært at fastslå det nøjagtige 

 42



antal stemmeberettigede i dette tidsrum, da der ikke foreligger statistik på området, men 

det anslås, at da George I besteg tronen i 1714, havde kun omtrent hver femte mand 

over 21 år havde stemmeret; men det at være mand var kun én forudsætning, der var 

også andre krav forbundet med at opnå stemmeret, såsom at man ejede jord eller 

ejendom over en vis værdi (Speck, 1977: 16). Der var altså tale om, at en meget 

begrænset gruppe traf vigtige politiske beslutninger på vegne af den øvrige befolkning; 

demokratiet var på dette tidspunkt kun for de få udvalgte. 

 
I 1832 skete der imidlertid noget, som blev et historisk vendepunkt i britisk historie, og 

som indvarslede en ny tid for demokratiet; dette år blev der vedtaget en reformlov, the 

Reform Act, som ændrede valgretten og valgbarheden: jordbesiddere skulle nu til at dele 

deres politiske indflydelse med middelklassen, som for første gang fik lov til at stemme. 

Hermed var vejen banet for en yderligere udvidelse af stemmeretten: den anden 

reformlov fra 1867 betød, at håndværkerne i byerne nu fik stemmeret, og at der nu 

kunne foretages hemmelig afstemning til parlamentsvalg; den tredje reformlov fra 1884 

betød endnu en udvidelse af stemmeretten, idet landarbejdere nu fik stemmeret (Hill, 

1985: 176-179).  Stemmeretten og valgbarheden var dermed blevet udvidet væsentligt 

til også at gælde for den almindelige (mandlige) borger, som ikke nødvendigvis havde 

formue eller ejede noget af betydning. Den almindelige borger eller arbejder havde nu 

for første gang i Storbritanniens historie mulighed for at præge sit liv og sin fremtid via 

demokratiske metoder.  Det er dog værd at bemærke, at alle disse reformlove blev 

vedtaget af et parlament, hvis medlemmer stadig kom fra de privilegerede klasser i 

samfundet, som Hill (1985: 178) påpeger.  

 
Stemmeret for kvinder var på dette tidspunkt stadig nærmest utopi, og vi skal helt frem 

til i 1918, før kvinder - kvinder over fyrre vel at mærke - fik stemmeret til 

parlamentsvalg. Først i 1928 fik alle kvinder over enogtyve stemmeret, og dermed 

samme politiske rettigheder som mænd (Hill, 1985: 234).  

 
Selvfølgelig kan det diskuteres, om aldersgrænsen på enogtyve var for høj, om den 

udelukkede en for stor del af befolkningen, men jeg mener ikke, der kan herske tvivl 

om, at det parlamentariske demokrati for alvor blev indført i Storbritannien i 1928 med 

den almindelige stemmeret: hele den voksne befolkning havde nu stemmeret, hvor 
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princippet én mand – én stemme gjaldt, og hvor regenten stadig formelt er landets 

overhoved, men hvor folkevalgte politikere bestemmer den politiske dagsorden. 

 

 

6.2 Den historiske baggrund for valgsystemet i Danmark 

 
Danmark har en noget anden historisk baggrund end Storbritannien, men også Danmark 

har været præget af konstante kampe først mellem kongemagt og adel, siden mellem 

kongemagten og borgerskabet, mens den jævne mand har været sat uden for indflydelse. 

Dette ændrede sig dog langsomt, og som det var tilfældet med den engelske konge, blev 

også den danske konge tvunget til at skriftligt at anerkende en række rettigheder og til at 

afgive noget af sin magt. To af de vigtigste historiske dokumenter, der belyser 

demokratiets udvikling i Danmark, er Jyske Lov fra 1241 og Håndfæstningen af 1282.  

 
Da Valdemar Sejr 1241 på et stormandsmøde udsteder Danmarks første egentlige 

skriftligt nedfældede lov, Jyske Lov, bliver grundstenen for et retssamfund med en fast 

retsorden samtidigt lagt, idet Jyske Lov specificerede, at lovgivning for at være legitim 

skulle bygge på en objektiv og suveræn retfærdighed med virkning for alle 

(Undervisningsministeriet, 2008: 20-21). Med Jyske Lov fik hele retsordenen fast form 

ved, at de gamle sædvaneregler nu blev nedskrevet17. 

 
I modsætning til England indeholdt denne tidlige danske lovgivning dog ikke 

begrænsninger i kongens magtbeføjelser, men sørgede kun for retssikkerhed og 

beskyttelse mod vilkårlig magtudøvelse. At kongemagten var stærk ved tidspunktet for 

tilblivelsen af Jyske Lov kan ses ved, at skønt lovgivningsmagten lå hos de tre landsting, 

udarbejdedes loven i reglen af kongen for derefter at vedtages på landstingene; kongen 

var med andre ord lovgiver. Domsmagten lå hos herreds- og landsting, men da tingene 

ikke rådede over de nødvendige magtmidler til at kunne eksekvere dommen, blev det 

derfor kongen, som påtog sig dommenes fuldbyrdelse (Kierkegaard & Winding, 1973: 

                                                 
17 Retstilstanden var dog ikke den samme overalt i landet, idet der var tre lovsamlinger (Skånske Lov, 
Sjællandske Lov og Jyske Lov) svarende til de tre landsting i riget (Kierkegaard & Winding, 1973: 60-
61). En fælles lov for hele Danmark fik man først med Danske Lov fra 1683; herved fik Danmark en 
samlet retsordning med en ensartet retsopfattelse og lighed for loven (Kierkegaard & Winding, 1973: 
152). 
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60). Men med en nedskrevet lov og et domstolssystem, der dømte efter klare regler, var 

kimen lagt til dannelsen af en egentlig retsstat.  

 
En egentlig begrænsning af kongens magt kom med Håndfæstningen af 1282. Den 

udsprang af stridigheder mellem kongen og de førende stænder, kirken og stormændene, 

som var tiltagende utilfredse med, at kongen nu greb ind i tingenes myndighedsområde 

ved at foretage vilkårlige fængslinger og fælde uretfærdige domme. En forsamling af 

gejstlige og verdslige stormænd tvang nu på et møde i Nyborg kongen til at udstede 

håndfæstningen, som bl.a. indeholdt bestemmelser om, at kongen hvert år skulle rådføre 

sig med stormændene – han skulle sammenkalde ”det parlament, som kaldes hof” 

(danehoffet); desuden bestemtes det, at kongen skulle overholde loven, og at ingen 

måtte fængsles uden lov og dom. Herved begrænsedes kongens magt over adelen på 

samme måde, som Magna Carta havde gjort det i England: der blev dannet en slags 

parlament, hvor en (lille) gruppe nu havde direkte indflydelse på beslutningsprocessen, 

ligesom også begrebet ”habeas corpus” blev introduceret. Håndfæstningen, som 

efterfulgtes af andre, regnes da også ofte for Danmarks første skrevne grundlov 

(Kierkegaard & Winding, 1973: 68). 

 
Skiftende konger ønskede imidlertid jævnligt at gøre sig fri af håndfæstningens 

begrænsninger, og i 1660 fik kongen mulighed for netop det. Svenskekrigene havde 

betydet, at Danmark nu befandt sig i en yderst kritisk situation og havde en betydelig 

gæld, og i 1660 trådte et stændermøde med repræsentanter for både gejstlige, adelige, 

borgere og bønder sammen for at diskutere situationen. Stemningen var fjendtlig mod 

adelen, som ikke havde vist sig i stand til effektivt at forsvare landet mod svenskerne, 

hvilket kongen ikke var sen til at udnytte: efter forslag fra gejstligheden og borgerne 

bestemtes det, at tronen nu gik i arv, håndfæstningen ugyldiggjordes, og da kongen nu 

stod helt frit med hensyn til forfatningen, indførte han samtidig enevælde. Dette 

fastsloges formelt med Kongeloven af 1665, som blev det nye regeringsgrundlag i 

stedet for håndfæstningerne; den fastslog, at kongen kun var ansvarlig over for Gud, og 

gav kongen mere fuldkommen magt end næsten noget andet sted i Europa. Nyt var det 

også, at alle stænder (dog ikke bønderne) fik lige adgang til embeder, og alle blev 

skattepligtige; dermed ophørte adelens skattefrihed og dens politiske magt, og 

borgerlige fik nu mulighed for at gøre karriere på lige fod med den gamle fødselsadel.  
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Al politisk magt var imidlertid nu samlet hos kongen, og en egentlig demokratisk 

udvikling i Danmark ses først efter julirevolutionen i Frankrig 1830, idet den danske 

konge, for at komme udviklingen i møde, i 1834 gav folket del i det danske styre ved at 

oprette såkaldte rådgivende stænderforsamlinger (Kierkegaard & Winding, 1973: 202). 

Men da stænderforsamlingerne netop udelukkende var rådgivende og kun omfattede 

knap 3 % af befolkningen, idet kun folk med en vis grundejendom havde stemmeret 

(Kierkegaard & Winding, 1973: 202), var der lang vej til noget, der lignede et 

repræsentativt demokrati, endsige en fri forfatning. En egentlig demokratisering sker 

først med junigrundloven i 1849.  

 
Denne var et resultat af den liberale bevægelse, som gik igennem hele Europa i disse år, 

kulminerende med revolutionerne i Frankrig og flere andre lande i 1848. Den danske 

grundlov blev faktisk en af de mest demokratiske overhovedet i samtiden, idet alle 

mænd over 30 år fik valgret til Folketinget uanset indtægt (man skulle dog have ”egen 

dug og disk”, dvs. tjenestefolk var undtaget (Friisberg, 1975: 46 )). Som i flere andre 

lande blev den danske Rigsdag baseret på et tokammersystem, her med et landsting ved 

siden af Folketinget, men med samme almindelige valgret som til Folketinget (af frygt 

for en alt for radikal udvikling begrænsedes valgbarheden dog til mænd over 40 år med 

en vis formue). At den danske grundlov blev så demokratisk hænger ikke mindst 

sammen med, at den blev til under den dansk-tyske krig 1848-50, hvor den almindelige 

”danske landsoldat” spillede en afgørende rolle og derfor vanskeligt kunne negligeres i 

den nye forfatning (Kierkegaard & Winding, 1973: 213ff). 

 
Mod godsejernes og borgerskabets forventning benyttede den jævne land- og 

bybefolkning faktisk den nye grundlov til at stemme store grupper af deres egne ind i 

Rigsdagen, hvad der førte til en konservativ reaktion, som efter krigsnederlaget 1864 fik 

held med i 1866 at få gennemført en grundlovsændring, der sikrede de største 

skatteydere flertallet i landstinget. Dette lagde grunden til en lang og bitter politisk 

kamp mellem Højre og Venstre, som først sluttede ved det såkaldte ”systemskifte” i 

1901, hvor Højre opgav regeringsmagten, og det parlamentariske princip i praksis blev 

fastslået, at ingen regering kunne dannes imod Folketingets flertal (Kierkegaard & 

Winding, 1973: 242-244, 251-253). 
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Det må dog understreges, at dette parlamentariske demokrati efter vor tids målestok 

endnu var meget ufuldkomment, idet det stadig ikke omfattede den halvdel af 

befolkningen, som kvinderne udgør. Vi skal helt frem til 1915, før kvinderne (efter en 

forsigtig start 1908 med kommunal valgret) ved en grundlovsændring fik stemmeret til 

Rigsdagen på linje med mænd. 

 
Lige siden den første grundlov i 1849 havde Danmark ved rigsdagsvalg ganske som 

Storbritannien anvendt flertalsvalg i enkeltmandskredse. I 1855 havde 

forholdstalsvalgmåden ellers oplevet en spæd start, idet den blev indført som valgmåde 

til det såkaldte Rigsråd under Fællesforfatningen mellem Danmark og Hertugdømmerne 

– efter en metode opfundet af den danske politiker og matematiker C.G. Andræ, og 

epokegørende, fordi det var verdens første praktisk anvendelige form for 

forholdstalsvalg18. Det var dog først ved grundlovsændringen i 1915, at 

forholdstalsvalgsystemet indførtes ved rigsdagsvalg i Danmark19; at vi nu gik over til 

dette system, var et led i et kompromis mellem Højre og de øvrige partier, hvor Højre 

erklærede sig villig til at opgive den privilegerede valgret til Landstinget, som dette 

parti nød godt af, mod til gengæld at få indført forholdstalsvalgmetoden, som ville 

gavne Højre i København og de andre større byer, hvor de hentede de fleste af deres 

stemmer, men alligevel næsten aldrig fik et flertal i valgkredsene og dermed mandater, 

da arbejdervælgerne var i klart flertal alle disse steder (Friisberg, 1975:210). Siden 1915 

har Landstinget ikke spillet nogen reel rolle i dansk politik, 20 og dette kombineret med 

kvindernes stemmeret betyder, at vi fra da af kan tale om et demokrati i vor forstand i 

Danmark.  

 

 

Delkonklusion 

 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af de vigtigste historiske begivenheder, 

der førte frem til dannelsen af et demokrati i henholdsvis Storbritannien og Danmark, 

kan man se en vis parallel historisk udvikling i de to lande, især i de tidlige år, hvor den 

                                                 
18 Den Store Danske Encyklopædi, bd. 1, s. 410 s.v. ’Andræs metode’. – Lige siden den franske revolution havde tanker 
herom været fremme, men det var blevet ved teorierne (Barber, u.å.). 
19 første gang anvendt i praksis i 1920. - Se Friisberg (1975:209-215). 
20 ved grundlovsændringen i 1953 tog man som bekendt konsekvensen heraf og afskaffede helt Landstinget. 
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spæde demokratisering af det politiske system fandt sted, og hvor lighederne i det 

politiske system som helhed også er størst. Det var pres fra adelen, som førte til 

håndfæstningerne, som betød, at kongemagten måtte afstå en del af sin magt; disse 

håndfæstninger eller kontrakter om magtens fordeling banede på lang sigt vejen for 

parlamentarisk demokrati. Her er der store ligheder mellem Danmark og Storbritannien.  

 
Senere hen er det afgørende, men meget forskellige, historiske begivenheder, som ligger 

til grund for, og som forklarer de to landes forskellige udvikling i retning af et egentligt 

demokrati. Når Bill of Rights overhovedet bliver til, skal det ses i lyset af James II’s 

egensindighed og manglende respekt for eller evne til at samarbejde med parlamentet og 

hele striden i 1600-tallet mellem protestanter og mere eller mindre stærke tilhængere af 

katolicismen. I Danmark oplevede vi den stik modsatte udvikling med etableringen af et 

af Europas mest enevældige monarkier; en væsentlig årsag hertil var den dybe krise, de 

mange militære nederlag i perioden havde bragt Danmark i, så landet til sidst var på 

kanten af regulær udslettelse som selvstændig stat – en situation som kun etableringen 

af et reelt militærdiktatur syntes at kunne bringe landet ud af. 

 
I England bevirkede den tidlige etablering af et stærkt parlament, at der over længere tid 

kunne rodfæste sig en fast tradition for de procedurer, hvorefter den folkelige 

repræsentation valgtes – en tradition som det efterfølgende har vist sig meget svært at 

ændre ved. I Danmark betød det totale fravær af demokratiske rammer før midten af 

1800-tallet, at man så at sige skulle starte på bar bund ved udfærdigelsen af den første 

frie forfatning i 184921, og man fulgte derfor det på det tidspunkt enerådende system 

med flertalsvalg i enkeltmandskredse. Men allerede tidligt forekom der som ovenfor 

nævnt tiltag, hvor forholdstalsvalgmetoden blev anvendt, og det har derfor ikke været 

følt som noget stort traditionsbrud i 1915 at gå over til denne metode ved 

rigsdagsvalgene. 

 

                                                 
21 Denne mangel på demokratisk tradition viste sig også ved, at man i ikke ringe udstrækning lånte fra de eksisterende 
forfatninger i Belgien (fra 1831) og Norge (fra 1814). – Se Skovgaard-Nielsen (1985:231). 
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7. Analyse af valgsystemernes betydning 
 
I de foregående kapitler har vi dels set på kulturforskelle mellem Danmark og 

Storbritannien i lyset af teorier fremsat af en række af de mest anerkendte forskere inden 

for kulturteoriens verden, dels set på ligheder og forskelle i den historiske udvikling, 

som har ført frem til de forskellige demokratiske systemer, de to lande har i dag. I 

nærværende kapitel ses der nærmere på, hvilke konsekvenser disse forskelle har for det 

politiske liv i de to lande.  

 

 

7.1 Flertalsvalg og forholdstalsvalg – fordele og ulemper 

 
Storbritanniens anvendelse af flertalsvalgmetoden har den konsekvens, at det vindende 

parti ofte får et stort og handledygtigt flertal af mandater bag sig i den parlamentariske 

forsamling, som til gengæld kun i begrænset omfang afspejler befolkningens partivalg 

og gør det meget svært for små partier at blive repræsenteret; mens Danmarks 

anvendelse af forholdstalsvalgmetoden betyder, at intet parti alene opnår flertal i 

Folketinget, således at der typisk vil blive dannet en koalitionsregering bestående af to 

eller flere partier. Dette betyder dels, at regeringen må føre en kompromispolitik uden 

en klar politisk profil, dels at der er en risiko for, at et enkelt lille parti som tungen på 

vægtskålen kan komme til at spille en uforholdsmæssig stor rolle i etableringen af et 

parlamentarisk grundlag for en regeringsdannelse. Til gengæld åbner et sådant 

valgsystem op for, at flere små partier har mulighed for at blive repræsenteret i den 

lovgivende forsamling.  

I oversigtsform kan de to systemers fordele og ulemper skitseres i følgende skema: 

 

  FORDELE ULEMPER 
FLERTALSVALG handledygtig regering, der har 

mulighed for at realisere sit 
partiprogram fuldt ud 

afspejler kun i begrænset 
omfang vælgernes 
stemmefordeling – specielt små 
partier rammes hårdt 

FORHOLDSTALSVALG afspejler fint vælgernes 
stemmefordeling, også mht. 
mindre partier 

svært at føre klar politik: 
kompromisløsninger er ofte 
nødvendige; små partier får ofte 
uforholdsmæssig stor 
indflydelse 

figur 2 
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7.2 Hvad betyder denne forskel for vælgerne, når de står for at skulle afgive deres 

stemme? 

 
Lad os først se nærmere på, hvorfor valgdeltagelse er interessant at beskæftige sig med, 

og hvad den er udtryk for. I et demokrati er valgdeltagelse et udtryk for en befolknings 

opbakning og tilslutning til styreformen og dens måde at fungere på. Valgdeltagelse kan 

derfor også ses som en blåstempling af den parlamentariske repræsentation, at denne har 

legitimitet med andre ord. Et demokratisk system, der mangler opbakning fra sine 

borgere i form af aktiv deltagelse (via stemmeafgivning) kan i sidste ende blive truet på 

sin eksistens, da demokrati forudsætter aktiv deltagelse.  

 
I et land med forholdstalsvalg, hvor en stemme ikke ”går til spilde”, og hvor flere 

forskellige partier har mulighed for at appellere til netop deres vælgergruppe, ville det 

være rimeligt at forvente, at valgdeltagelsen ville være relativt høj og stabil, idet det her 

vil kunne betale sig at stemme. Omvendt kunne man forvente, at valgdeltagelsen ved 

valg efter flertalsvalgmetoden ville være knap så høj, idet man her ikke på samme måde 

er tilskyndet til at afgive stemme: hvis man har en anden politisk mening end den 

førende kandidat i valgkredsen, og denne fører stort i meningsmålingerne, kunne det 

tænkes, at man afstod fra at stemme, da ens stemme alligevel var spildt. Hvordan 

forholder det sig i virkeligheden? Kan der påvises en forskel i valgdeltagelsen de to 

lande imellem, der kan forklares ud fra valgsystemet?  

 
I det følgende ses der nærmere på valgdeltagelsen i Storbritannien og Danmark. Til 

dette formål anvendes en række kilder i form af valganalyser, valgstatistik og 

interviewundersøgelser mv. Disse kilder indeholder eller behandler data fra 

parlamentsvalg/folketingsvalg i nyere tid, dvs. fra 1945 og frem.  

 
For Storbritanniens vedkommende indledes med et overblik over den samlede 

stemmeprocent ved parlamentsvalg i perioden 1945 til 2005, dernæst følger et overblik 

over stemmernes fordeling på partier i perioden 1918 til 2005, og til sidst gives en 

analyse af fordelingen af stemmer på partier for udvalgte år. De følgende kilder er fra 

det britiske statslige statistikkontor ONS22 og fra House of Commons Library23. 

                                                 
22 ONS er en forkortelse for the Office for National Statistics. Et statsligt bureau, som indsamler og udgiver statistik for 
emner som økonomi, befolkning og samfund. ONS er en afdeling under the UK Statistics Authority, et uafhængigt 
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Som det fremgår af hosstående oversigt (ONS, 

2003), har stemmeprocenten ved parlamentsvalg 

i perioden 1945-1997 ligget relativt stabilt, idet 

kun valgene i 1950 og 1951 med hhv. 84 % og 

81 % ligger uden for intervallet 70-80 %. Det er 

først ved valget i 2001, at stemmeprocenten for 

alvor dykker til blot 59 %. Dette markante fald i 

afgivne stemmer forklarer ONS med, at da 

interviewundersøgelser har vist, at tilliden 

mellem folk i de sidste tre årtier, især i det sidste 

årti, har været dalende, hvilket også har påvirket 

tilliden til politikerne, er det nok denne 

manglende tillid, som afspejler sig i en vigende 

stemmeprocent24. Med andre ord skulle 

svigtende tillid til medborgere og politikere også  

 indebære svigtende deltagelse i den politiske 

proces. Denne forklaring, som går hele tre årtier tilbage i tiden, forekommer mig 

imidlertid problematisk, idet stemmeprocenten som påpeget har været relativt stabil for 

hele perioden frem til 2001. Fortsættelsen af den lave valgdeltagelse fra 2001 i 2005 

med en stemmeprocent på kun 61 % kunne dog tyde på, at væsentlige ændringer er 

undervejs. Kun fremtiden kan vise, om der er tale om en blivende tendens. 

  
United Kingdom Percentages 
  Turnout  
1945 73  
1950 84  
1951 82  
1955 77  
1959 79  
1964 77  
1966 76  
1970 72  
1974 Feb 79  
1974 Oct 73  
1979 76  
1983 73  
1987 75  
1992 78  
1997 71  
2001 59 
2005 61  

1 The number of votes cast as a percentage of 
the number of people on the electoral registers 
in force at the time of the elections. 
Source: International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance. 
For 2005: Tetteh, 2008:18 

tabel 7 

 

                                                                                                                                                                  
organ, som står til ansvar over for parlamentet, og som fører tilsyn med og kvalitetssikrer officiel statistik. ONS er den 
britiske regerings nærmeste kilde til og hovedproducent af officiel statistik.  
23 House of Commons Library er Underhusets bibliotek og informationskilde for parlamentsmedlemmerne og deres 
medarbejdere. House of Commons Library udgiver også et ”Research Paper” som er tilgængeligt for offentligheden, og 
som behandler emner som valg, valgresultater og statistik. For nærmere detaljer henvises til 
http://www.parliament.uk/about_commons/commonslibrary.cfm. Overhuset har sit eget bibliotek, House of Lords 
Library, som har samme funktion som Underhusets bibliotek.  
24 Som perspektivering eller indledning til statistikkerne anvender ONS undertiden materiale fra 
spørgeskemaundersøgelser foretaget af British Social Attitudes Survey Series, et uafhængigt forskningsinstitut, hvis 
forskning centrerer sig om samfundsmæssige, økonomiske og politiske værdier set i relation til samfundsmæssige 
ændringer i øvrigt. For nærmere detaljer henvises til: 
http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Source.asp?vlnk=619&More=Y. 
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Nedenstående figur 3 (Tetteh, 2008: 8) giver et overblik over stemmeprocenten fordelt 

på partier i perioden 1918 til 2005. Ud fra denne oversigt fremgår det, at the 

Conservatives og Labour i næsten 100 år på skift har været de to største partier og 

tilsammen har fået 65-80 % af stemmerne ved alle valgene, så man reelt næsten har 

kunnet tale om et topartisystem, hvor et af de to store partier har kunnet danne regering 

alene. Dette har betydet en stærk, handlekraftig regering med fuldstændig kontrol over 

den førte politik. Det tredjestørste parti, Liberal Democrats, har i perioder fået pæne 

stemmetal, men har ikke siden 1918 dannet regering. Samtlige andre partier har 

sammenlagt ikke på noget tidspunkt siden 1918 opnået over 10 % af stemmerne. 

 
Det ses tydeligt, i hvor høj grad det britiske valgsystem med flertalsvalg i 

enkeltmandskredse har været til gavn for de store partier, og alt i alt kan dette tolkes 

som et udslag af frygt for stemmespild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad selve mandatfordelingen angår,

fremstillet på basis af Tetteh (2008: 1

Democrats ved valget i 2001 fik henh

procentvis fordeling af stemmerne på

18,3 % (Liberal Democrats). Her er d

                                                 
25 For den fulde tabel se bilag C 

 

figur 3
 fremgår det af nedenstående tabel 8, som jeg har 

1)25, at the Conservatives, Labour og Liberal 

oldsvis 166, 412 og 52 mandater, med en 

 31,7 % (the Conservatives), 40,7 % (Labour) og 

et også tydeligt, at mandatfordelingen og den 
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procentvise fordeling af stemmer ikke følges ad: Labour fik 9 % flere stemmer end the 

Conservatives, hvilket på sin side resulterede i, at Labour fik tildelt hele 246 mandater 

mere end sidstnævnte parti. At Labour med blot 9 % flere stemmer kan opnå så mange 

mandater skal ses i lyset af, at kun én kandidat i hver valgkreds kan vælges ind i 

parlamentet, og i 412 valgkredse var det således Labours kandidater, der løb af med 

sejren.  

 
 CONSERVATIVES LABOUR LIBERAL 

DEMOCRATS 
 STEMMER (%) MANDATER STEMMER (%) MANDATER STEMMER (%) MANDATER 
2001 31,7 166 40,7 412 18,3 52
2005 32,4 198 35,2 355 22,0 62

 
tabel 8 

 

Her kan man tale om, at der hersker et demokratisk underskud, idet 9 % af befolkningen 

så at sige opnår en parlamentarisk repræsentation, som der ikke er belæg for, hvis man 

hylder princippet om ”én mand én stemme”.  

Ved valget i 2005 fik the Conservatives, Labour og Liberal Democrats henholdsvis 

198, 355 og 62 mandater, med en procentvis fordeling af stemmerne på 32,4 % (the 

Conservatives), 35,2 % (Labour) og 22 % (Liberal Democrats). Her er det interessant at 

bemærke, at skønt Labour kun fik 2,8 % flere stemmer end the Conservatives, fik 

førstnævnte alligevel hele 355 mandater i parlamentet ved 2005-valget, altså hele 157 

flere mandater end the Conservatives. Særlig grel var situationen i 1951 (se bilag C), 

hvor Labour opnåede 48,8 % af stemmerne og dermed fik flest stemmer, men alligevel 

tabte valget til the Conservatives, for selvom the Conservatives fik 0,8 % færre stemmer 

end Labour, fik de 26 flere mandater end Labour. Her ses det, at det ikke engang er 

sikkert, at det vindende parti danner regering.  

 
Hvis vi ser på stemmetal og mandater for 2005 for Liberal Democrats, fremgår det, at 

de her havde deres bedste valg i mange år, men det har som bekendt ikke ført til, at de 

har opnået politisk indflydelse, idet deres 22 % af stemmerne kun gav dem mindre end 

10 % af mandaterne. Ikke siden parlamentsvalget i 1918 (se bilag C), hvor partiet 

dannede regering med 163 mandater, har det kunnet gøre sin indflydelse gældende. 

Også i dette tilfælde kan man tale om et demokratisk underskud, idet partiets vælgere er 
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helt og aldeles udelukket fra indflydelse. Støtten til partiet har dog siden 1974, som det 

fremgår af bilag C, været voksende, og man må formode, at partiet under et andet 

valgsystem baseret på forholdstalsvalg ville kunne opnå endnu bedre resultater. Under 

et sådant valgsystem ville det ikke være utænkeligt, at Liberal Democrats kunne spille 

en vigtig rolle som støtteparti for enten Labour eller Conservatives, ikke mindst hvis de 

to samarbejdende partier kunne enes om et fælles regeringsprogram. Endelig skulle 

vælgerne med et flertalsvalgsystem til nøje at overveje deres stemme, idet der nu ikke 

længere blot var tale om at fortage et simpelt valg mellem regeringen og oppositionen.  

 
Analysen af det danske valgsystems mulige konsekvenser for valgdeltagelsen ved 

folketingsvalg indledes med et overblik over stemmeprocenten ved folketingsvalg i 

perioden 1945 til 2007, dernæst følger et overblik over og analyse af fordelingen af 

stemmer på partier i samme periode. Nærværende kilder er fra Folketingets 

hjemmeside26 og fra Mogens Rüdiger og Hanne Rasmussen: Danmarks Historie 8: 

Tiden efter 1945. 

 
Ved det danske valgsystem bliver partierne repræsenteret i Folketinget med næsten 

matematisk retfærdighed i forhold til, hvor mange stemmer de får, og med en 

spærregrænse på kun 2 % må man formode, at der er stærke incitamenter til at stemme, 

idet der er gode chancer for at se sit parti, selv hvis det er af beskeden størrelse, komme 

i Folketinget. Hvordan forholder det sig i virkeligheden? Går danskerne til 

stemmeurnerne i større tal end briterne? Svaret kan måske findes ved at se på tabellerne 

i bilag A og B.  

 
Som det fremgår af disse bilag, har stemmeprocenten ved folketingsvalg i perioden 

1945-2007 været stabil og meget høj. Stemmeprocenten har aldrig været under 80, idet 

den laveste stemmeprocent er at finde ved valget i 1953, hvor ”kun” 80,8 % af 

befolkningen stemte. Den højeste stemmeprocent er at finde ved valget i 1968, hvor 

stemmeprocenten var helt oppe på 89,3 %, og man kan ikke tale om, at valgdeltagelsen 
                                                 
26 Folketinget producerer selv (og udgiver på deres hjemmeside) en samlet statistik over mandatfordeling og 
stemmeprocent ved folketingsvalg, statistik som er baseret på tal hentet fra Indenrigsministeriet/Velfærdsministeriet. 
Det skal bemærkes, at ministeriet siden 1990 har overtaget opgaven med at udarbejde valgstatistik over folketingsvalg 
fra Danmarks Statistik. For nærmere detaljer henvises til http://www.im.dk/publikationer/fv20nov2001/valg1998-
incl_bilag.pdf. På mange måder er Danmarks Statistik den danske pendant til britiske ONS, da begge organer står som 
producent af upartisk (og frit tilgængelig) statistik, og det kan undre, at Danmarks Statistik ikke længere laver statistik 
over folketingsvalg. 
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har været for nedadgående i Danmark, heller ikke ved de to seneste folketingsvalg, som 

man kan det for Storbritanniens vedkommende. Det er nærliggende at tro, at denne 

forskel beror på, at det danske valgsystem i høj grad giver vælgerne grund til at stemme, 

idet systemet minimerer stemmespild – det kan med andre ord betale sig at stemme.  

Ud fra de nævnte bilag har jeg udarbejdet følgende oversigt over sammenhængen 

mellem de enkelte partiers andele af stemmerne og deres andele af mandaterne i 

Folketinget (beregnet som mandatantal divideret med 175 (dvs. alle mandater ekskl. 

Færøerne og Grønland), hvilket giver følgende resultat:  

 

VALGET 1975 VALGET 2007 
        
 mandater mandatpct. stemmepct.  mandater mandatpct. stemmepct. 
S 53 30,3 29,9 S 45 25,7 25,5
RV 13 7,4 7,1 RV 9 5,1 5,1
Kons. 10 5,7 5,5 Kons. 18 10,3 10,4
V 42 24,0 23,3 V 46 26,3 26,2
DKP 7 4,0 4,2 SF 23 13,1 13,0
SF 9 5,1 5,0 DF 25 14,3 13,9
CD 4 2,3 2,2 KrD 0 0,0 0,9
KrF 9 5,1 5,3 EnhL 4 2,3 2,2
VS 4 2,3 2,1 NA 5 2,9 2,8
FrP 24 13,7 13,6     

 

tabel 9 

 

Som det fremgår af min tabel, er det tydeligt, at mandatfordelingen og den procentvise 

fordeling af stemmer følges nøje ad: den største afvigelse blandt de partier, som 

opnåede repræsentation i Folketinget, findes hos Venstre i 1975 med 24 % af 

mandaterne mod kun 23,3 % af stemmerne, altså en afvigelse på kun 0,7 procentpoint. 

Eneste større afvigelse er Kristendemokraterne i 2007, som fik 0 mandater men dog 0,9 

% af stemmerne; dette kan forklares med spærregrænsen på 2 %, som partiet ikke nåede 

over27. 

 
Når man sammenligner de danske tabeller med de britiske i samme periode, er det 

bemærkelsesværdigt, hvor mange partier der sidder og har siddet i det danske Folketing.  

                                                 
27 Det danske valgsystem er, når vi går ned i detaljerne, meget kompliceret: se herom Elklit, 2006: 7 ff. 
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I hvor høj grad disse mange små partier har haft reel indflydelse er ikke blot blevet 

afgjort ud fra deres mandattal, men også af partiets evne til at indgå i etableringen af 

politiske flertal, men der er ingen tvivl om, at det danske valgsystem giver mulighed for, 

at små partier kan få politisk indflydelse og måske spille en central rolle for 

regeringsdannelsen, enten som en del af en koalitionsregering eller som et støtteparti.  

 
Som det tydeligt fremgår af tabel 9 og bilag A og B, betyder det danske valgsystem, at 

intet enkelt parti på noget tidspunkt har haft flertal i Folketinget, og koalitionsregeringer 

har da også været det almindelige, ofte med relativt små partier som regeringspartnere, 

som det fremgår af følgende to tabeller (tabel 10 (Kühle, 1989:191) og 11 (Foged, 

2001:170)) (de med fede typer angivne procenter angiver regeringspartierne): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 10
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tabel 11 

 

I hele 38 ud af de forløbne 55 år siden 1953 har Danmark haft en koalitionsregering, og 

selv sådanne koalitioner har kun to (tre) gange kunnet mønstre et flertal alene sammen: 

perioderne 1957-60 og 1968-71 (et enkelt år fra 1993-94 kunne S-CD-R-KrF-

koalitionen mønstre 89 mandater, hvilket kun udgør et flertal, hvis man fraregner de 

nordatlantiske mandater). Specielt bemærkelsesværdigt er det, at der de sidste 26 år 

udelukkende har været koalitionsregeringer – måske en af konsekvenserne af det opbrud 

i det traditionelle partimønster ”jordskredsvalget” 1973 forårsagede. 

 
Et andet forhold, som er værd at bemærke, er den nøglerolle, det Radikale Venstre har 

spillet i perioden: på trods af beskedne stemmetal har partiet i den nævnte periode i hele 

20 år direkte været regeringsparti, og i de perioder, hvor dette ikke har været tilfældet, 

meget ofte fungeret som centralt støtteparti for regeringen. For hele perioden fra 1953 

(og faktisk også flere årtier før) frem til 1968 var de således, uanset deres evt. status 

som regeringsparti, Socialdemokratiets faste støtte. Siden har deres støtte skiftet mellem 

borgerlige og socialdemokratiske regeringer, men de har som oftest fungeret som 

tungen på vægtskålen helt frem til 2001, hvor VK-regeringen som noget nyt fik et andet 
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parti, Dansk Folkeparti, som fast støtteparti – en helt ny situation for de Radikale, hvis 

marginaliserede position da også lige siden har ført til kriser i partiet. 

 
Men koalitionsregeringer eller støttepartier kan have svært ved at enes om en konkret 

partipolitisk linje, og dette kan resultere i en noget udvandet politik eller det helt 

modsatte: en meget skarp politisk linje på enkelte kernepunkter, idet regeringens 

støtteparti kan tillade sig at fremsætte krav, som den siddende regering kun vanskeligt 

kan modsætte sig. Som det turde være alle bekendt, som har fulgt med i dansk politik, er 

sidstnævnte situation opstået ved flere lejligheder, og i den situation kan man sætte 

spørgsmål ved, hvor demokratisk dette valgsystem er. Også her kan man tale om et 

demokratisk underskud, om end i en noget anden betydning end den, jeg anvendte ved 

beskrivelsen af det britiske valgsystem, idet der ved det danske valgsystem ikke er tale 

om, at en vis procentdel af befolkningen (som ikke har stemt på det vindende parti) for 

kortere eller længere er sat uden for indflydelse; det demokratiske underskud ved det 

danske system skyldes, at en regeringsdannelse ofte afhænger af et eller flere små 

partier, hvilket så indebærer, at disse kommer i en i forhold til deres stemmetal 

uforholdsmæssigt stærk position.  

 
Som udgangspunkt må man sige, at forholdstalsvalgsystemet er mere demokratisk i sin 

form, idet der her er større proportionalitet mellem antallet af opnåede stemmer og 

tildelte mandater - dertil kommer, at stemmespild i forholdstalsvalgsystem ikke er nær 

så udbredt som i et flertalsvalgsystem, men om førstnævnte valgsystem i praksis 

fungerer mere demokratisk er et åbent spørgsmål.  
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8. Analyse af samspillet mellem kultur og valgsystemer 
 
Som jeg har påvist i det foregående afsnit, er der store forskelle i stemmeprocent, 

valgsystem og vælgeradfærd mellem Storbritannien og Danmark. I afsnit 6 redegjorde 

jeg for de to landes forskellige historiske baggrund og traditioner, som førte frem til 

dannelsen af et demokrati.  

 
I dette afsnit vil jeg se nærmere på samspillet mellem kultur og valgsystemer, og jeg vil 

søge at finde forklaringer på, hvorfor valgsystemerne fungerer, som de gør, i lyset af 

kulturteoretikerne Edgar Scheins, Richard Gestelands, Fons Trompenaars, Charles 

Hampden-Turners og Geert Hofstedes teorier samt Pippa Norris’ teorier. Hvilken teori 

kan bedst forklare forskellen? Eller skal forklaringen findes andetsteds, i den historiske 

baggrund? 

 

 

8.1 Scheins teorier – kan de forklare forskellene? 

 
Schein beskrev, hvordan (organisations)kultur kunne analyseres på tre niveauer: 1) 

artefakterr, 2) skueværdier, 3) grundlæggende, underliggende antagelser, og han 

understregede i den forbindelse, at man kun kunne forstå en kultur ved at dykke ned til 

det skjulte lag med de grundlæggende antagelser.   

 
Det er vigtigt at huske på, at Schein så kultur i et ledelses/organisationsperspektiv, og at 

aspektet national kultur ikke tillagdes betydning; dette er dog ikke ensbetydende med at 

Scheins kulturteorier ikke kan anvendes til at belyse nationale forskelle, som det vil 

fremgå af nedenstående, hvor jeg har brugt hans analysemodel til at belyse samspillet 

mellem kultur og vælgeradfærd i Storbritannien og Danmark.  

 
Scheins teorier og analysemodel kan godt anvendes i en analyse af samspillet mellem 

kultur, valgsystem og vælgeradfærd i Danmark og Storbritannien, hvis man betragter 

stemmeafgivelse ved et valg som det øverste kulturniveau i hans analysemodel - de 

synlige artefakter, såsom en gruppes fysiske lokaliteter, medlemmernes stil, 

påklædning, sprog, offentliggjorte værditilkendegivelser og adfærdsmønstre som man 
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kan observere direkte; i relation til en analyse af kultur og vælgeradfærd er sidstnævnte 

det mest interessante.  

 
Hvis stemmeafgivelse ved et valg er en værditilkendegivelse og en synlig adfærd 

(vælgeren støtter den måde, valgsystemet fungerer på, ved at møde op for at stemme), er 

vi nu på niveau 1. På dette niveau kan man beskrive, hvad man ser, men ikke ud fra det 

alene udlede, hvad det betyder for en given gruppe. Et eksempel på dette er statistik 

over stemmeprocenten ved parlamentsvalg (tabel 7 s.51; bilag A og B), som er let at 

observere, men vanskelig at tyde (hvorfor er stemmeprocenten højere i Danmark end i 

Storbritannien).  

 
Det bringer os frem til niveau 2 med skueværdierne, som er en gruppes udtrykte 

værdigrundlag indarbejdet i en ideologi eller filosofi. De udtrykte værdier er gruppens 

officielle fortolkning af kulturen og udgør derved den begrundelse og forklaring, som 

gruppemedlemmerne selv vil fremsætte, hvis de blev spurgt om, hvorfor de siger og 

gør, som de gør. Hvis valgsystemet, dets opbygning og måde at fungere på er et billede 

på en gruppes udtrykte værdier (som støtter et givent valgsystem), befinder vi os nu på 

niveau 2. Her er det stadig tabellerne fra før (tabel 7, fig. 3 og tabel 8, s.51-53; bilag A 

og B), der har gyldighed; hvis man her spurgte gruppemedlemmerne (vælgerne), 

hvorfor de støtter op om et givent valgsystem, kunne svaret være, at ”vi hylder 

princippet om frie, demokratiske valg”. Handlingen (stemmeafgivelse) på niveau 1 

forklares på niveau 2 ud fra skueværdierne. Værdier på dette bevidste niveau kan ofte 

forudsige adfærden på artefakt-niveauet, dog skal man være opmærksom på, at der kan 

være uoverensstemmelse mellem tanke og handling.  

 
Det tredje og sidste kulturniveau i analysemodellen er niveauet med de grundlæggende 

antagelser, som er kulturens egentlige kerne. De grundlæggende antagelser er gruppens 

ubevidste, men fast forankrede unikke mønstre for, hvordan dens medlemmer opfatter, 

tænker og føler. Da hver enkelt gruppe i sagens natur må antages at have sine helt egne 

grundlæggende antagelser, vil det være nærliggende at konkludere, at medlemmer fra én 

gruppe vil opleve en anden gruppes adfærd og værdigrundlag, herunder måden at 

indrette samfundet på, som uigennemskuelig eller måske direkte truende, og dermed er 

kimen lagt til kultursammenstød. De grundlæggende antagelser tages for givet i en 
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sådan grad, at det kan være vanskeligt at ændre på dem, endsige forklare dem, og det er 

på dette niveau, vi skal søge en forklaring på forskellene i adfærdsmønster for britiske 

og danske vælgere. Det er på dette niveau, vi finder vælgerundersøgelser, der søger at 

afdække bevæggrundene for, at folk stemmer som de gør. 

 
Scheins analysemodel, baseret på hans teorier, kan godt bruges til en strukturel eller 

skematisk afdækning af kulturforskelle på nationalt niveau, men det er en afdækning, 

der forbliver ufyldestgørende, idet analysemodellen, snarere end at give færdige svar, 

bevidstgør om, hvad det er man skal være opmærksom på for at forstå dynamikken i en 

kultur. Desuden begrænser Scheins analysemodel sig til at dokumentere eller forstå 

kulturen inden for én organisation eller virksomhed; hvis man skal undersøge kulturen 

på tværs af landegrænser, må man derfor finde andre analysemodeller, men Scheins 

analysemodel med de tre kulturniveauer har en vigtig funktion, idet den tvinger 

forskeren til at gå dybden med sit arbejde og ikke blot bedrive forskning på artefakt-

niveauet, men søge ned til selve kernen i kulturen, og i den henseende er Scheins 

analysemodel velegnet.  

 

 

8.2 Hofstedes teorier – kan de forklare forskellene? 

 
Der er ingen tvivl om, at de forskellige scores på Hofstedes fem kulturdimensioner siger 

noget om kulturforskellene mellem Danmark og Storbritannien, men da hans 

dimensioner ikke direkte berører forskellene mellem de to landes vælgeradfærd og 

valgsystemer, må man konkludere, at konkrete forklaringer på forskellene skal søges 

andetsteds.  

 
På et mere generelt plan kan Hofstedes teorier dog nok bidrage til at belyse forskellene i 

valgsystemerne: hvor det britiske system favoriserer et stærkt, handlekraftigt lederskab, 

altså en ’maskulin’ kultur, fremmer det danske system et lederskab baseret på 

kompromiser og forhandling, altså en ’feminin’ kultur. Således vækker det i Danmark 

stadig mere udbredt kritik, at VK fører en såkaldt ’blokpolitik’ baseret på Dansk 

Folkeparti uden at forhandle seriøst med de øvrige partier, mens det i Storbritannien er 

det normale, at regeringen kan regne med et sikkert flertal bag sin politik. 
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8.3 Trompenaars & Hampden-Turners teorier – kan de forklare forskellene? 

Fons Trompenaars og Hampden-Turner definerede kultur som den fælles holdning, 

hvormed en gruppe mennesker opfatter og fortolker verden. De fremhævede endvidere, 

at kultur findes på forskellige niveauer, og opstillede en kulturmodel for at tydeliggøre 

dette: en kultur viser sig i første omgang i det yderste lag (de konkrete og umiddelbart 

synlige ting); dette stemmer overens med Scheins artefakt-niveau, og som sådan kan en 

lignende analyse foretages: det at afgive sin stemme bliver her til det yderste lag af en 

kultur, og er derved lig Scheins artefakt-niveau. Det næste lag i Trompenaars’ & 

Hampden-Turners kulturmodel er laget med normer og værdier, dette svarer til Scheins 

skueværdi–niveau, og en lignende analyse kan dermed foretages: i dette lag finder vi 

valgsystemet og dets måde at fungere på (som er et billede på en gruppes normer og 

værdier, som støtter op om et givent valgsystem); det sidste lag med de grundlæggende 

forudsætninger korresponderer med det tredje og sidste niveau i Scheins analysemodel 

(niveauet med de grundlæggende antagelser, som er kulturens egentlige kerne) og kan 

derfor analyseres på samme måde: de grundlæggende antagelser tages for givet i en 

sådan grad, at det kan være vanskeligt at ændre på dem, endsige forklare dem, og det er 

i dette lag vi skal søge en forklaring på forskellene i adfærdsmønster for britiske og 

danske vælgere. Det er i dette lag, vi finder vælgerundersøgelser, der søger at afdække 

bevæggrundene for, at folk stemmer som de gør.  

 
Der er dog ikke uproblematisk at arbejde med fænomenet ud fra Trompenaars’ & 

Hampden-Turners model, da der er fare for en oversimplificering, jf. min kritik ovenfor 

s.18f, men som indgangsvinkel til arbejdet med fænomenet kultur kan modellen give 

inspiration, når blot man husker på, at virkeligheden er mere sammensat end de 

stereotyper, deres kulturmodel ofte fremmaner.  

 

 

8.4 Gestelands teorier – kan de forklare forskellene? 

 
Richard Gestelands definition på kultur var på linie med Hofstedes definition, idet 

Gesteland ser kultur som fællesmønstre, der deles af en gruppe mennesker, og ud fra 

disse mønstre eller parametre beskrev Gesteland kulturelt betingede forskelle mellem 
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forskellige lande. Også her var der ligheder med Hofstede, idet Gesteland lod værdier 

og holdninger hos det enkelte menneske være gældende for et helt geografisk område.  

Han betonede vigtigheden af at forstå og respektere kulturforskelle, hvis en virksomhed 

skal have succes, og i den henseende er der ligheder med Schein.  

 
Gestelands inddeling af landene i profiler efter deres forhold til fire tværkulturelle 

parametre tydeliggjorde forskellene i (forretnings)kulturen i de forskellige lande.  

Gesteland understregede dog, at de kulturforskelle, han kom frem til, baserede sig på 

personlige iagttagelser fra hans mange år som erhvervsleder, og hvor spændende hans 

synspunkter end kan være, kan de derfor vanskeligt bruges i en akademisk analyse af 

kulturforskelle på tværs af landegrænser, idet man må konstatere, at de ikke baserer sig 

på en akademisk forsvarlig indsamling af empiriske data til støtte for hans argumenter. 

 

 

8.5 Norris’ teorier – kan de forklare forskellene? 

I modsætning til de andre studerer Norris ikke årsagerne til forskellene i 

valgsystemerne, men konsekvenserne af at have forskellige valgsystemer. I den 

forbindelse spiller kulturelle forskelle dog også en rolle hos hende, idet hun påpeger, at 

nok har forskelle i valgsystemerne stor betydning for adfærden hos vælgere og 

politikere, men de forskelle i politisk adfærd, som kan iagttages til forskellige tider og i 

forskellige samfund, kan kun udtømmende forklares, hvis man også inddrager kulturelle 

forhold såsom udviklingen fra landbrugssamfund over industrisamfund til 

postindustrielle samfund eller forskellene mellem socialt homogene og heterogene 

samfund. Hun pointerer derfor, at der næppe kan udpeges ét valgsystem som værende 

det universelt bedste, men at man i udformningen af et valgsystem altid må tage hensyn 

til den lokale politiske kultur og samfundsstruktur. 

 

 

8.6 Den historiske baggrund– kan den forklare forskellene? 

Selvom generelle kulturforskelle kan have spillet ind, såsom det britiske samfunds mere 

”maskuline” kultur over for det danske samfunds mere ”feminine” træk, har den 

historiske udvikling i Storbritannien og Danmark, som det er fremgået, haft afgørende 

betydning for udviklingen af de to forskellige valgsystemer. Traditionen har bidraget til 
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at holde Storbritannien fast ved flertalsvalgsystemet, mens man i Danmark i højere grad 

har følt sig fri til at justere systemet efter de politiske krav. Den afgørende skillelinje i 

udviklingen kom i 1600-tallet, hvor Storbritannien via the Glorious Revolution kunne 

fortsætte ad den vej mod demokrati, man var slået ind på i middelalderen, mens 

Danmark med indførelsen af enevælden gik den stik modsatte vej. Da liberalismen slog 

igennem i 1800-tallet, kunne man derfor ubundet af traditionen indrette og senere 

tilpasse systemet, som man fandt det mest hensigtsmæssigt. 
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9. Konklusion  
 

Kulturteorier og kulturforskelle som baggrund for valgsystemerne 

Under arbejdet med mine kulturteoretiske hovedværker har det vist sig, at de falder i tre 

grupper: Den første gruppe udgøres af Hofstede og Trompenaars/Hampden-Turner, som 

med deres kvantitative tilgang har fået opstillet nogle modeller, som på grund af deres fokus 

på generelle kulturforskelle over landegrænser ikke har kunnet påvise konkrete 

årsagssammenhænge mellem forskelle i kultur og valgsystemer, men som dog med deres 

kulturdimensions-begreber har peget på interessante nationale forskelle, især i forbindelse 

med dimensionen maskulinitet-femininitet, hvor Storbritannien udviser markant større 

maskulin tendens end Danmark. På det politiske område kan de to valgsystemer siges at 

bidrage til denne forskel, idet en feminin kultur er præget af forhandling og kompromis, som 

typisk er vilkårene under et forholdstalsvalgsystem, mens en maskulin kultur har mere fokus 

på hurtige resultater, gerne gennemtrumfet ved magtanvendelse, hvilket lettes ved et 

parlamentarisk system baseret på flertalsvalg. 

 
Anden gruppe udgøres af Schein og Gesteland, idet begge har fokus på 

organisationskulturer. Hvor Gesteland sammenligner dem på tværs af landegrænser, 

betragter Schein imidlertid hver organisations kultur som et afrundet hele. Han kan derfor 

ikke direkte bibringe øget forståelse for transnationale kulturforskelle, men har dog med sin 

teori om kulturniveauer i form af artefakter, skueværdier og grundlæggende, underliggende 

antagelser opstillet en model, som også kan appliceres på den politiske kultur, med selve 

stemmeafgivelsen som de synlige artefakter, valgsystemet som skueværdierne og 

bevæggrundene for folks stemmeafgivning som de grundlæggende antagelser. Gestelands 

synsvinkel er som nævnt transnational, men trods dette har hans konstruktivistiske tilgang 

kun dårligt kunnet finde konkret anvendelse i mit på kvantitativ empiri baserede speciale. 

 
I den tredje gruppe finder vi Pippa Norris, som i modsætning til de foregående teoretikere 

ikke fokuserer på generelle kulturteorier, men i stedet undersøger sammenhænge mellem 

valgsystemer, valgregler og vælgeradfærd baseret på teorierne om rational choice over for 

cultural modernization. Hun bidrager derfor ikke til at belyse årsagerne til forskellene i 

valgsystemerne, men derimod konsekvenserne af disse forskelle, hvad der har vist sig meget 
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frugtbart for mit arbejde, som det vil fremgå nedenfor i forbindelse med mine konklusioner 

vedrørende konsekvenserne af de to valgsystemer. 

 

Den historiske udvikling som baggrund for valgsystemerne 

Min undersøgelse af den historiske udvikling har vist, at vi i begge lande allerede i 

middelalderen kan konstatere de første spæde tiltag i den retning, som med tiden skulle føre 

til det moderne demokrati. I 1600-tallet skiltes vejene dog for en længere periode: hvor 

Storbritannien (via the Glorious Revolution) trin for trin fortsatte vejen frem mod 

folkestyret, betød enevældens indførelse i Danmark det stik modsatte: den demokratiske 

udvikling blev sat i stå i næsten 200 år. Dette fik den konsekvens, at da 1800-tallets 

liberalisme slog igennem i begge lande, havde Storbritannien en lang politisk tradition bag 

sig, som landet ikke kunne eller ville frigøre sig fra, mens Danmark så at sige var en ”blank 

tavle”, der skulle udfyldes helt fra grunden; dette betød i første omgang en ret udstrakt 

”kopivirksomhed” fra andre landes systemer, sidenhen til gengæld en større åbenhed over 

for ændringer, væsentligst i form af forholdstalsvalgsystemet, som Danmark var blandt de 

første til at anvende.  

 

Valgsystemernes betydning 

I mit arbejde har jeg konkluderet, at den største fordel ved flertalsvalgsystemet er, at der 

næsten altid skabes et handledygtigt parlamentarisk flertal, mens den største ulempe er, at 

systemet kun i begrænset omfang afspejler vælgernes stemmeafgivelse. Sidstnævnte krav 

opfyldes af forholdstalsvalgsystemet, som til gengæld ofte resulterer i uklare 

kompromisløsninger og urimeligt stor indflydelse til små partier i nøgleposition, der som 

tungen på vægtskålen kan give en regering mulighed for at føre en blokpolitik, som holder et 

meget stort mindretal uden for indflydelse. Mens det ud fra en umiddelbar betragtning nok 

ville være fristende at sige, at det danske system er mere demokratisk end det britiske, må 

jeg på baggrund af disse resultater derfor konkludere, at begge systemer indebærer en form 

for demokratisk underskud, og at man ikke kan sige, at det ene system entydigt er mere 

demokratisk end det andet.  

 
Som konsekvens af mindre partiers større mulighed for parlamentarisk repræsentation og 

indflydelse ved forholdstalsvalg, ser man ofte en højere stemmedeltagelse her, fordi 

vælgerne ikke føler, at deres stemme risikerer at ”gå til spilde” i samme grad som ved 
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flertalsvalg; man fristes ved forholdstalsvalg heller ikke i så høj grad til at tænke 

”strategisk”, dvs. undlade at stemme på sit favoritparti til fordel for det ”næstbedste” parti, 

fordi man regner dets vinderchancer for større. Også politikerne er i deres ageren præget af 

valgsystemet, idet flertalsvalg tvinger dem til at appellere bredt gennem en 

konsensussøgende politik, mens forholdstalsvalg giver bedre mulighed for at appellere til 

særinteresser. Alle disse forhold har Norris som nævnt ovenfor bidraget meget til at belyse 

gennem konkret datamateriale. 

 

 
Samlet konklusion 

Sammenfattende må mit svar på spørgsmålet om kulturens og historiens relative betydning 

for udviklingen af de to forskellige valgsystemer blive, at historien har spillet klart den 

største rolle, idet den kan siges at have fungeret som fundamentet for de kulturelle forskelle, 

som igen har bidraget til udviklingen af de forskellige politiske systemer. Forskellene i 

valgsystemer har så igen betydning for den måde, såvel vælgere som politikere agerer på. 

Disse sammenhænge har jeg valgt at illustrere i følgende diagram: 

 

 Historisk 
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de politiske 
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Valgsystemet 

baggrund  

 Kulturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figur 4
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I lyset af min undersøgelse af sammenhængene mellem historie, kultur og valgsystemer må 

det overordnede resultat af mine analyser derfor blive, at der næppe kan udpeges ét 

valgsystem som værende det universelt bedste, men at man i udformningen af et valgsystem 

altid må tage hensyn til den lokale politiske kultur og samfundsstruktur. 
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10. Perspektivering 
 

Flertalsvalgsystemet i Storbritannien har i mange år været til debat, og mange faktorer peger 

i retning af, at det i de kommende år vil komme under yderligere pres: 

1) den stærke udvikling i retning af multietnicitet vi i disse år kan se i Storbritannien: 

som nævnt i min afhandling tilskynder flertalsvalgsystemet partierne til brede, 

konsensus-orienterede strategier og fungerer bedst i relativt homogene befolkninger, 

mens et forholdstalsvalgsystem giver gode muligheder for, at partier, som appellerer 

til relativt snævre målgrupper, alligevel kan komme til at spille en politisk rolle. Man 

kan godt spekulere på, om ikke den stærkt øgede heterogenitet vil blive den afgørende 

faktor, som fører til en ændring af det nuværende system i retning af et 

forholdstalsvalgsystem, der i højere grad vil kunne afspejle de mange divergerende 

interessegrupper. 

2) jeg har i min afhandling været inde på, at andre parametre end den traditionelle 

fordelingspolitiske højre-venstre-akse i de senere år er dukket op som bestemmende 

for vælgeradfærden. Dette har, bl.a. p.g.a. valgsystemet, endnu ikke fået de store 

politiske konsekvenser i Storbritannien, men kunne nok tænkes fremover at bidrage til 

presset på valgsystemet. 

3) EU: Storbritannien er det eneste land i EU, som ikke bruger forholdstalsvalgmetoden 

(men bruger den dog allerede i forbindelse med valg til Europaparlamentet). 

Alle disse fremtidsperspektiver kunne være interessante at undersøge nærmere. 

 

Et helt andet perspektiv, som den teknologiske udvikling i de seneste år har bragt på banen, 

er muligheden for direkte demokrati i stedet for repræsentativt demokrati: med internettets 

fremkomst er det ikke længere muligt at afvise folkets direkte deltagelse i alle afgørelser 

som praktisk umulig, idet afstemninger nemt vil kunne lade sig gennemføre via nettet.  

 
Dermed være ikke sagt, at det så vil være en god idé at lade demokratiet fungere efter disse 

retningslinjer, men andre argumenter end de rent praktiske må i hvert fald nu på banen, og 

der er da også kommet en livlig debat i de senere år omkring forskellige varianter af dette 

såkaldte ”teledemokrati”, som kunne være interessant at undersøge nærmere. 
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