
Norden for nybegyndere
Hent bøger PDF

Kirsten Weiss

Norden for nybegyndere Kirsten Weiss Hent PDF Det kolde Nord er blevet hot. Nordiske lande og
virksomheder i Norden tiltrækker nytilflyttere som aldrig før, og indbyggerne i de fem små lande har fået nye
naboer og kollegaer, der ikke er flasket op med de nordiske værdier og ubesværet formår at bevæge sig rundt

mellem velfærdsstaternes skrevne og især uskrevne regler.

Derfor river den britiske topchef sig i håret, når de danske kollegaer indkalder til endnu et møde om
beslutninger, der for længst var truffet. Derfor går en fransk topchef galt i byen, da han argumenterer for, at
det er tåbeligt, at han, med den højeste løn på kontoret, laver sine billetbestillinger selv – og af sine svenske

medarbejdere får at vide, at i Norden er vi alle lige.

Kirsten Weiss undersøger Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – hver for sig og sammen. Og sætter
fokus på humor, lykke og tillid, men også på jantelov, skilsmisser og den særlige nordiske kombination af det
jordbundne og det voldsomt selvforelskede, som karakteriserer de nordiske værdier, vaner og selvforståelse.

Den engelske version af bogen hedder Living With Vikings.
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