
Aarhus Universitetsforlag
a a r h u s u n i v e r s i t y  p r e s s

Pressemeddelelse

Langelandsgade 177 · dk 8200 Aarhus n · Tlf. +45 87 15 39 63 · Fax +45 87 15 38 75 · www.unipress.dk

Tuborgvej 164 · dk 2400 København nv · Tlf. +45 87 15 90 83

Forfatteren kan kontaktes på 

gts@ps.au.dk

tlf. 87 16 56 93

”Jeg bliver glad, når jeg om sommeren kommer forbi jordbærboden i Saksild 

på vej til vores sommerhus. Her står jordbærrene i bakker ved siden af en cigar-

kasse til penge. Det kan man virkelig kalde en tillidserklæring. Og det kan kun 

lade sig gøre i Danmark – og de andre skandinaviske lande.”

”Ved en konference i Sydafrika boede nogle kolleger på et hotel 300 m fra 

mødesalen. De var bange for at blive plyndret, hvis de gik over pladsen, når de 

skulle hjem om aftenen. De var nødt til at køre en lang runde på 45 minutter 

med bus for at komme 300 m. Manglende tillid koster tid og penge.” 

”Poul Nyrup Rasmussen sagde en gang, at det er sjældent, at man ser en dan-

sker med en kniv i hånden, uden at han har en gaffel i den anden.”

Vi er verdensmestre i tillid
Udkommer 3. december 2012

Den offentlige sektor er kolossal, skatterne er skyhøje, og de økonomiske incitamenter er svage. Alligevel hører 

danskerne til blandt verdens rigeste. Internationalt kaldes det for den skandinaviske gåde. 

Gert Tinggaard Svendsen løser gåden i denne bog. Ikke ved at kigge ned i jorden efter råstoffer, for dem er der 

ikke mange af i Danmark. Heller ikke ved at kigge efter uddannelse i folks hoveder, for uddannelse er der masser 

af over hele verden. Løsningen ligger mellem mennesker i form af den tillid, vi har til hinanden.

Vi stoler på vores statslige skrankepaver og på vores pertentlige politi, vi stoler på, at en aftale er en aftale, og vi 

regner det som en selvfølge, at folk er pligtopfyldende.

Vi sparer vagtværn, kontrakter, advokatsalærer, overvågning og meget andet. Kontrol er godt. Men tillid er bare 

billigere.

Gert Tinggaard Svendsen 

er professor i komparativ politik ved Aarhus Universitet. 

Han er forfatter til 9 bøger og 80 forskningsartikler i 

internationale tidsskrifter om public choice-teori, lobby-

isme, klimapolitik og social kapital – og specielt tillid.

Tænkepauser er et samarbejde 

mellem Aarhus Universitet, 

Aarhus Universitetsforlag, DR, 

Jyllands-Posten og landets bib-

lioteker. 
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Tillid er den fjerde bog i serien Tænkepauser, hvor forskere fra Aarhus 

Universitet formidler deres viden på 60 sider. Alle de tre foregående er røget 

direkte ind på boghandlernes bestsellerliste for fagbøger.


