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Resumen en español 

Comunicación intercultural 

- Una investigación sobre las diferencias culturales entre daneses y españoles en 

negociaciones mercantiles a base de 30 entrevistas con exportadores daneses. 

Durante las últimas décadas, muchas empresas han abierto los ojos frente a las oportunidades 

que surgen en los mercados extranjeros, lo que ha llevado consigo a lo que hoy conocemos 

como “globalización”. Sin embargo, aunque las oportunidades son muchas, pueden también 

traer problemas, entre ellos el choque cultural, que suele ser el desafío más grande al 

enfrentarse con otras culturas.   

Esta tesis plantea y analiza los problemas que pueden surgir entre daneses y españoles en una 

situación de negociación por sus diferencias culturales. La falta de estudios en este campo es 

la razón principal por la que he elegido este tema. También me parece importante seguir 

investigando la influencia de la cultura en negociaciones mercantiles, ya que esta, evoluciona 

constantemente. 

Para llegar a conocer cuáles son los campos dónde pueden producirse controversias, la tesis se 

basa en una investigación que incluye 30 entrevistas cualitativas con exportadores daneses. 

Esta investigación y la teoría son los fundamentos de mi tesis. Mi teoría está basada en la 

lectura del sociólogo danés en cultura Hans Gullestrup, del holandés Fons Trompenaars, 

experto en la influencia cultural empresarial, y de la autora de varios libros sobre la cultura en 

la negociación Jeanne M. Brett. Con estas bases quiero contestar al siguiente planteamiento 

del problema: 

A base de un análisis de 30 entrevistas cualitativas con exportadores daneses, 

quiero analizar dónde pueden producirse controversias entre daneses y 

españoles en una situación de negociación mercantil a  consecuencia de sus 

diferencias culturales, y discutir el por qué surgen. 

El análisis toma su punto de partida en la hermenéutica que se concentra en llegar a la 

comprensión del mundo de los entrevistados. La hermenéutica es un paradigma que toma su 

punto de vista en la subjetividad del investigador, y es una estrategia adecuada en 

investigaciones sobre personas y sus empresas, porque la fenomenología estudia la relación 

que hay entre los hechos y el ámbito en el que se hace presente la realidad.  
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Los resultados de la investigación enfocan cuatro campos:  

1. Los estereotipos 

2. El factor tiempo 

 La puntualidad, la jerarquía, “mañana, mañana” y la telefonía 

3. La relación personal 

 La confianza 

4. El idioma  

Los resultados muestran que no debes dejarte influenciar por los estereotipos, ya que esto 

puede causar problemas. Al contrario debes llegar a la negociación con una mente abierta y 

con respeto. El factor tiempo tiene mucha importancia, porque la eficacia es vital para las dos 

partes aunque se manifiestan de forma diferente. Para el negociador danés es importante 

llegar a un acuerdo lo antes posible, para no perder el tiempo y por eso no quiere gastar su 

tiempo en establecer una relación personal con el español. Dos puntos de vistas diferentes. La 

confianza es importante para el español y por eso está dispuesto a usar parte de su tiempo para 

obtener una relación amistosa. Esto es realmente eficacia para el negociador español. Estas 

dos aptitudes, tiempo y relación personal, pueden llegar a retrasar la negociación. La base de 

un buen entendimiento es el idioma. Los resultados muestran que negociar en castellano 

puede ser la llave para el buen entendimiento y una buena relación personal, porque en 

España sólo un porcentaje muy pequeño habla inglés. En muchas ocasiones el exportador 

danés tiene que aceptar, respetar y llegar a una comprensión de la manera de negociar en 

España, porque él tiene que adaptarse a las condiciones del importador. 

La tesina también plantea otra pregunta: 

¿Se acerca el negociador español a un estilo más global y por qué? 

Los exportadores experimentan un desarrollo dentro del “mañana, mañana”, porque las 

empresas españoles han aprendido, que se debe sustituir el “mañana, mañana” con “el hoy”. 

Además parece que también han llegado a aprender, que el idioma, sobre todo el inglés, es 

imprescindible en la negociación global. Los cambios se producen porque hay mucha 

competencia global.  
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Los resultados de la investigación demuestran la importancia de seguir investigando en este 

campo. 
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At skabe forståelse på et globalt marked 

er den store udfordring 

(Dansk Industri 2006:3) 
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Del 1  

Indledning, problemformulering, afgrænsning 

og teoretisk ståsted 
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1. Indledning  

Virksomheder verden over bevæger sig i dag ud over nationale grænser i deres søgen på de 

internationale forbrugere. Dette synes at være en naturlig effekt af globaliseringen. Mødet 

med nye markeder betyder også mødet med nye kulturer, hvilket ofte viser sig som en større 

udfordring end forventet. Udfordringerne kan vise sig så store, at nogle virksomheder vælger 

at holde sig helt væk fra ellers lukrative markeder. Årsagen skal bl.a. findes i, at kulturmødet 

stiller krav til virksomhederne om både interkulturel, kommunikativ og sproglig forståelse. 

Netop de tre elementer vil i mange tilfælde være dét, der er afgørende for succes eller fiasko 

(Dansk Industri 2003:3). I stærk kontrast til ovenstående citat af adm. direktør i Dansk 

Industri Hans Skov Christensen, bliver kultur og kulturforskelle af mange virksomhedsledere 

betragtet som et område, der ikke er værd at spilde, hverken tid eller penge på (Trompenaars 

1998:16). 

 

Disse to modstridende synspunkter har virket motiverende og initierende for nærværende 

afhandling, som analyserer kultur og kulturforskelles betydning i erhvervsforhandlinger. Som 

cand.ling.merc.-studerende i Spansk Erhvervssprog og Interkulturelle Markedsstudier, har jeg 

fattet stor interesse for samhandel mellem Danmark og Spanien, og derfor indkredser 

afhandlingen sig til erhvervsforhandlinger mellem danskere og spaniere.  

Det er min hypotese, at kultur har betydning i erhvervsforhandlinger. Derfor vækker det også 

undren, at der ikke eksisterer flere undersøgelser, der sætter kulturens betydning i 

forhandlinger mellem danskere og spaniere under lup. Ikke mindst fordi Spanien udgør 

Danmarks 9. største eksportmarked (www.ambma.um.dk), men også fordi kultur er et begreb 

der løbende forandrer sig, og derfor også influerer på erhvervsforhandlinger. Det er derfor 

fundet relevant at bygge afhandlingen op omkring en undersøgelse, der inkluderer 30 

kvalitative interviews med danske eksportører fra forskellige brancher. Afhandlingen tager 

altså udgangspunkt i den danske eksportørs forhandlingserfaringer med spaniere.  

1.2 Problemformulering 

Disse indledende overvejelser danner baggrund for afhandlingens problemformulering: 

På basis af en analyse af 30 kvalitative interviews med danske eksportører vil 

jeg analysere, hvor der kan opstå problemer og uoverensstemmelser mellem 
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danskere og spaniere i en forhandlingssituation, som følge af kulturforskelle, 

og diskutere hvorfor disse opstår. 

Det er formålet, at belyse eventuelle spændingsfelter mellem de to parter, hvilket kunne have 

faglig relevans for virksomheder, som enten allerede er etableret eller har fremtidsplaner om 

at etablere sig i Spanien. Ligeledes er det hensigten, at bidrage til diskussionen om 

vigtigheden af at lave løbende undersøgelser, da kultur tolkes som et dynamisk begreb. Med 

kulturens dynamik in mente, søger afhandlingen også at besvare følgende underspørgsmål:  

Oplever de danske eksportører, at den spanske forhandler gennemgår en 

udvikling mod en mere global forhandlerolle og hvorfor? 

Jeg har en formodning om, at den stigende globale konkurrence, bevirker at forhandlere rundt 

om i verden, er nødt til at agere mere globalt end tidligere. Det betyder at den enkelte kulturs 

forhandlingsstil omlægges og tilpasses i mødet med kulturer fra hele verden. Fremtidens 

spilleregler vil i højere grad være globale end nationale, hvis man ønsker at opnå succes.   

Afhandlingens teoretiske fundament udgøres af den danske kultursociolog Hans Gullestrup, 

den hollandske ekspert i tværkulturel kommunikation Fons Trompenaars, og den amerikanske 

professor i konfliktløsning og organisationer Jeanne M. Brett. Efter afgrænsningen vil de 

blive præsenteret nærmere.   

1.3 Afgrænsning 

Min undersøgelse baserer sig udelukkende på danskeres erfaringer med forhandlinger med 

spaniere. Det kan have betydning for resultaterne i og med, at vi mennesker kan have en 

tendens til at have en etnocentrisk holdning, hvor vi opfatter vores egen kultur som den eneste 

rigtige. Det må forventes, at resultaterne var blevet fortolket anderledes, såfremt en anden 

nationalitet end dansk havde stået for undersøgelsen.  

Respondenter dækker en bred skare af brancher som f.eks. bil-, rejse-, vin- og designbranchen 

etc. Dette har betydning for resultaterne i forhold til, hvis undersøgelsen havde været 

koncentreret om én bestemt branche eller industri. Dette begrundes med, at 

forretningskulturen i rejsebranchen kan være forskellig fra forretningskulturen i den 

farmaceutiske industri. Dermed bliver det ikke klarlagt med 100 % sikkerhed, hvordan 

tendensen ser ud i f.eks. rejsebranchen. Ikke desto mindre ligger fordelen i, at man kan tale 
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om nogle generelle tendenser på tværs af brancher og industrier, og at det ikke kun er folk fra 

f.eks. rejsebranchen, der kan have glæde af afhandlingen.  

Virksomhedernes varierende størrelse kan ligeledes have betydning for resultaterne. Der kan 

være forskel på de erfaringer en direktør i et lille rejsebureau, som Granada Kulturrejser gør 

sig, og de erfaringer en koncerndirektør i en stor international koncern som Lundbeck A/S 

erhverver sig. Det var ikke et krav, at respondenterne skulle have et minimum antal års 

erfaring. Jeg er bevidst om, at en respondent med 20 års erfaring, har bedre mulighed for at 

fortælle om udviklingen i den spanske forretningskultur og om den spanske forhandler, end en 

respondent med to års erfaring. Erfaringerne betragtes som lige værdifulde for denne 

afhandling.  

Respondenterne sidder i alt fra direktørstillinger til salgs- og indkøbschefer, area sales 

managers til key account managers etc. De indtager alle positionen som sælger, hvilket har 

konsekvenser for resultaterne, fordi sælgeren ofte må tilpasse sig køberens vilkår. Jeg er 

bevidst om, at det ville være nødvendigt at inkludere den danske importørs erfaringer, for at 

opnå et mere nuanceret billede af den danske forhandlers syn på kulturforskelle, samt 

spanierens måde at forhandle på.  

Afslutningsvis ønsker jeg at gøre opmærksom på, at afhandlingen ikke skal ses som en 

håndbog i, hvordan man forhandler med spaniere, men som et studie af nogle generelle 

tendenser.  
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1.4 Teoretisk ståsted 

Det er nødvendigt at trække på forskellig kulturteori for at besvare den opstillede 

problemformulering. Afhandlingen berører derfor både en overordnet kulturteori samt 

specifik teori om kultur i erhvervslivet og i forhandlinger. I det følgende vil jeg kort 

introducere Hans Gullestrup, Fons Trompenaars og Jeanne M. Brett. I analysen er uddybende 

kommentarer inddraget fra andre teoretikere og forfattere, hvor det er relevant. 

Hans Gullestrup beskæftiger sig indgående med kulturbegrebet i sin bog Kultur, kulturanalyse 

og kulturetik – eller hvad adskiller og forener os? Kultur og kulturforskelle udgør et centralt 

aspekt i afhandlingen, hvorfor jeg har valgt at præsentere disse med det formål at komme 

nærmere en begrebsafklaring. Indledningsvis bruges Gullestrup til at definere begrebet kultur 

og derefter præsenteres hans kulturmodel, som indkredser de bestanddele kulturer består af. 

Modellen indeholder en tidsdimension, der er operationel i forhold til underspørgsmålet om, 

hvorvidt spanieren nærmer sig en mere global forhandlerolle. Gullestrup repræsenterer den 

abstrakte del af teorien, i hvilken jeg indkredser et så uhåndterligt begreb som kultur. 

Med Fons Trompenaars’ værk Riding the Waves of Culture tager jeg fat om et delaspekt af 

Gullestrups overordnede kulturteori. Trompenaars har fokus på kulturens påvirkning i 

erhvervslivet og han opstiller en kulturmodel, der indeholder syv dimensioner i alt. Fem af 

disse har særligt fokus på forholdet mellem mennesker i den interaktion, der f.eks. kan være 

en erhvervsforhandling. Jeg har valgt at inkludere følgende to, der bruges i analysen:  

 Sekventiel vs. synkron  

 Universalisme vs. partikularisme 

Ræsonnementet bag valget ligger i, at disse to er særligt relevante i forhold min undersøgelses 

resultater, fordi mine respondenter især kom ind på disse to.  

Jeanne M. Brett fremhæver i Negotiating globally, hvordan kultur influerer på 

erhvervsforhandlinger med det formål at fremhæve nogle af de hensyn, man bør tage i 

forberedelsen til en erhvervsforhandling og under denne. Med Brett når jeg til den konkrete 

del af teorien, da hun går ind og arbejder konkret med specifikke forhandlingsrelaterede felter. 

Jeg har valgt at anvende følgende:  

 Prototypen og stereotypen 
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 Kulturelle værdier 

 Kulturelle forventninger 

Brett arbejder ligesom Gullestrup og Trompenaars ud fra udgangspunktet om, at kulturer er 

under konstant forandring.  

Figur 1
1
 illustrer teoridelens abstraktionsniveau. Man skal forestille sig, at man kigger ind 

gennem tragten, hvor Gullestrup udgør den abstrakte del med sin store overordnede 

kulturramme, Trompenaars erhvervslivet, og Brett de specifikke forhandlingsrelaterede felter:  

 

Figur 1: Teoridelens abstraktionsniveau (Egen tilvirkning).  

Jeg mener de supplerer hinanden godt, fordi Gullestrup præsenterer den store overordnede 

kulturramme, hvor både Trompenaars og Bretts dimensioner er mere operationelle i forhold til 

de spændingsfelter, der kan eksistere mellem to kulturer i erhvervsforhandlinger. De er 

ligeledes valgt, fordi de anser kultur for et begreb, der konstant udvikler sig, hvilket 

underbygger relevansen af min undersøgelse. 

Både Trompenaars’ og Bretts resultater er baseret på store kvantitative undersøgelser 

(Trompenaars 1998:1 ff. og Brett 2007:Preface). Ved at applicere deres resultater på min egen 

kvalitative undersøgelse, får jeg en interaktion mellem de to metoder, der tilsammen gør 

                                                           
1
 Bilag 1 er en oversigt over de i afhandlingen anvendte figurer. 

Hans Gulllestrup

Fons Trompenaars

Jeanne M. Brett
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argumentationsgrundlaget for mine konklusioner stærkere i de tilfælde, hvor de stemmer 

overens. Det udleder jeg på basis af, at deres resultater er baseret på et stort antal 

spørgeskemaer, hvis resultater jeg holder min egen analyse op imod. Samtidig må det 

formodes, at der er sket ændringer på de områder, hvor mine resultater ikke falder i tråd med 

de store kvantitative undersøgelsers resultater. Der skal dog tages forbehold for 

undersøgelsernes forskellige videnskabsteoretiske tilgange herunder, hvor dybdegående 

metoderne er. 

Figur 2 giver et overblik over afhandlingens struktur: 
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Afhandlingens struktur 
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Figur 2: Afhandlingens struktur (Egen tilvirkning) 

Gullestrup

Trompenaars

Brett

Indledning, 

problemformulering 

og afgrænsning 

Teori 

Personlige 

relationer 

Stereotyper 

Metodiske 

overvejelser 

Analyse 

Konklusion 

Perspektivering 

Tid 

Sproget 

Del 3 

Del 1 

Del 2 

Kapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 4 



 
 

16 
 

Del 2  
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2. Teori - Hans Gullestrup overordnede kulturteori 

Gullestrup fastslår, at kultur er et abstrakt begreb, der ikke kan udpeges, afgrænses eller 

”tages på”. Alligevel er det en altafgørende størrelse, som kan fornemmes og iagttages 

gennem virkningerne af dens eksistens, og som vi mennesker er nødt til at tage hensyn til i 

vores omgang med andre mennesker. Den gør os ensartet med nogle mennesker og forskellige 

fra andre (Gullestrup 1992:14 ff.).  

Ovenstående afsnit introducerer nogle af Gullestrups overvejelser omkring kulturbegrebet, 

dog uden rigtig at komme i nærheden af en egentlig begrebsdefinition. I sine bestræbelser på 

dette, har han søgt inspiration hos den norske antropolog Arne Martin Klausen, og kultur 

forstås hermed som:  

(Kultur er) den verdensopfattelse og de værdier, moralnormer og faktisk adfærd – 

samt de materielle og immaterielle frembringelser heraf – som mennesker 

overtager fra en foregående generation; som de – eventuelt i ændret form; søger 

at bringe videre til næste generation; og som på en eller anden måde adskiller 

dem fra mennesker tilhørende andre kulturer (Gullestrup 1992:16). 

Kultur og de dertilhørende kulturelle værdier er genstand for en langvarig proces, og 

resultaterne heraf er knyttet til den måde, hvorpå man i en given kultur betragter verden 

omkring sig. Et centralt begreb er den omtalte verdensopfattelse, som af det enkelte individ: 

(…) opfattes som den eneste rigtige verdensopfattelse, og at de derigennem har 

en afgørende indflydelse på værdigrundlaget og dermed på den manifeste kultur 

(…) De forskellige verdensopfattelser er væsentlige alene af den grund, men også 

fordi de til enhver tid og i enhver kultur betragtes som det sande og indiskutable 

værdigrundlag (Gullestrup 1992:44 ff.). 

Med det argument, at vi individer har forskellige verdensopfattelser og værdier, moralnormer 

og faktisk adfærd etc., samt det faktum, at Gullestrup i sin bog bruger kultur i den brede 

betydning, mener jeg at have belæg for at konkludere, at man på overordnet plan kan tale om 

to forskellige kulturer, når der tales om dansk kultur og spansk kultur. Derfor mener jeg også, 

at man kan tale om to forskellige forretningskulturer. Når jeg taler om et overordnet plan, er 

det fordi Spanien ofte karakteriseres som et land bestående af flere kulturer, hvor 
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forretningskulturen er forskellig i de forskellige regioner (Villemoes et al 2003:55 ff.) ligesom 

den kan være det i Danmark. Gullestrup fremhæver vigtigheden af at have en vis indsigt i sin 

egen kultur for at kunne opnå indsigt i og forståelse af andre kulturer (Gullestrup 1992:16).  

I det næste vil jeg præsentere Gullestrups kulturmodel, der indeholder en horisontal og en 

vertikal dimension, som bruges til at forklare de enkelte bestanddele, der udgør en given 

kultur.  

 

2.1 Kulturmodellen 
 

2.1.1 Den horisontale kulturdimension 

Gullestrup mener, at en kultur udgøres af den komplekse mængde af menneskelige aktiviteter, 

holdninger m.m., som over en længere tidsperiode er udviklet i den bevidste eller ubevidste 

hensigt. Det gør det muligt for de personer, der er knyttet til kulturen at få deres 

grundlæggende behov opfyldt under de til enhver tid givne samfundsbetingelser. 

Betingelserne varierer fra kultur til kultur, og dermed dækker man de menneskelige behov på 

forskellig vis, men grundlæggende er det de samme typer af funktioner og opgaver, som skal 

opfyldes (Gullestrup 1992:29).  

De fællestræk, som mennesket behøver for at dække de menneskelige behov, kalder 

Gullestrup for kultursegmenter, og han arbejder med i alt otte i den horisontale 

kulturdimension:  

1. Teknologi  

2. Økonomiske institutioner  

3. Sociale institutioner  

4. Politiske institutioner  

5. Sprog og kommunikation i videste forstand  

6. Reproduktion, socialisation, sundhedsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner  

7. Ideologi  

8. Religion  

Gullestrup hævder, at kultursegmenterne findes i enhver kultur, og at de manifesterer sig på 

forskellige måder alt efter kulturen, de udformer sig i. Segmenterne er ligeværdige i den 

forstand, at ingen af dem kan udelades for at opnå en total forståelse af kulturen (Gullestrup 

1992:33). Ifølge Gullestrup er der ingen skarp afgrænsning mellem kultursegmenterne, men 
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de skal forstås som elementer, der kan flyde sammen. Det betyder, at en konkret adfærd i en 

kultur, kan være et resultat af en eller flere kultursegmenter på samme tid. Da alle 

kultursegmenter optræder ligeværdigt, kaldes de under ét for den horisontale kulturdimension. 

Til trods for at segmenterne har lige stor betydning i den totale forståelse af en kultur, betyder 

det ikke nødvendigvis, at de har lige stor betydning, når dimensionen i praksis anvendes i 

kulturanalyser. Tværtimod vil ét eller flere af kultursegmenterne typisk være i fokus eller 

direkte enerådende afhængig af formålet med analysen. I forhold til denne afhandling er det i 

særlig høj grad det tredje, femte, sjette og syvende kultursegment, der er fremtrædende. Jeg er 

dog fuldt ud opmærksom på, at alle otte segmenter kan spille ind i en forhandlingssituation. 

Disse fire segmenter fremhæves kort, fordi de udgør knudepunktet i afhandlingen, der netop 

sætter fokus på den interkulturelle kommunikation danske og spanske institutioner imellem. 

Kultur og kulturens indflydelse på erhvervsforhandlinger undervises man i på 

uddannelsesinstitutioner, og er også noget man erfarer ved at forhandle. Ideologien kommer 

til udtryk i de mål man sætter sig før, under og efter forhandlingen. 

2.1.2 Den vertikale dimension 

Gullestrup skriver, at når mennesker påvirker hinanden over en længere periode, dvs. når man 

kan tale om eksistensen af et socialt system, vil aktørernes adfærd ikke være direkte tilfældig, 

men i en eller anden forstand forudsigelig (Gullestrup 1992:35 ff.). Gullestrup refererer her 

til, at individet følger en slags mønster eller program. Her har han hentet inspiration hos Geert 

Hofstede, der i sit værk Kulturer og organisationer skriver, at kultur er som en mental 

programmering: 

Alle mennesker bærer i sig et mønster for tanker, følelser og handlemuligheder, 

der indlæres hele livet igennem (Hofstede 1999:22 ff.).  

Kendetegnende ved det mentale program er, at det med en vis stabilitet får det samme individ 

til at reagere nogenlunde på samme måde i tilnærmelsesvis ens situationer (Gullestrup 

1992:35). Hofstede sondrer mellem tre forskellige typer af del-programmer: 

 Det universelle program 

 Det individuelle program 

 Det kollektive program 
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Det universelle program er det, der sørger for, at vi fysisk kan fortsætte med at eksistere. Det 

sørger for, at vi trækker vejret, spiser og drikker. Ligeledes er årsagen til, at vi kan grine og 

græde etc. 

Det individuelle program repræsenterer den del af det mentale program, som er særegent for 

det enkelte individ. Der findes ikke to mennesker, som er helt ens, selvom man er vokset op i 

den samme familie i en bestemt kultur. 

Det er for denne afhandling mest relevant at arbejde med det kollektive program, fordi det er 

dette program, der danner kulturer. Det kollektive program er ikke ens for alle. Det er den 

kollektive programmering, der adskiller medlemmerne af en gruppe eller kategori fra 

medlemmerne af en anden (Hofstede 1999:22). Det kollektive program har betydning for, 

hvordan vi forholder os til f.eks. sarkasme og det at tabe ansigt, som kan variere kulturer 

imellem. Ifølge Hofstede er kultur tillært, ikke nedarvet (Hofstede 1999:22)  

Et mentalt program kan ikke måles og vejes, men man kan observere de konsekvenser der 

følger i kølvandet af det, i form af faktisk adfærd, holdninger etc. På baggrund af dette 

påpeger Gullestrup, at det ikke er enhver iagttagelse, der er lige afgørende for forståelsen af 

den fremmede kultur. Han hæfter sig ved, at nogle af de mere synlige kulturtræk kan være 

udtryk for nogle af de mere dybdeliggende kulturtræk som f.eks. holdninger og værdier. Det 

har derfor virket meningsfuldt for Gullestrup at udarbejde en vertikal kulturdimension, som i 

samspil med den horisontale kulturdimension, skal opfattes som et redskab hen imod en bedre 

forståelse af andre kulturer. Den vertikale dimension er udformet som et hierarki af seks 

kulturlag. Gullestrup kalder denne dimension for den vertikale dimension fordi en dybere 

indtrængning fra den manifeste kultur og ned til den grundlæggende verdensopfattelse i 

kernekulturen, vil skabe en dybere indsigt i den betragtede kultur. De seks kulturlag er 

følgende: 

Det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag 

Det vanskeligt observerbare strukturlag                        Den manifeste kultur 

Det styrende moral- og regellag 

De partielt legitimerende værdier 

De alment accepterede højesteværdier                        Kernekulturen 

Den grundlæggende verdensopfattelse 
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De seks lag opdeles yderligere i to overordnede lag, som er den manifeste kultur og 

kernekulturen. De øverste tre tilhører den manifeste kultur, som er kulturens synlige del, mens 

de tre nederste lag hører til kulturens mere skjulte, men fundamentale kernekultur.  

Gullestrup lægger ikke skjul på, at hans opdeling af kulturen i segmenter og lag er en 

abstraktion, men vel at mærke en nødvendig abstraktion i bestræbelserne på at forstå en given 

kultur. Han gør opmærksom på, at en dybere forståelse af en kultur kun kan opnås, hvis man 

opfatter den som en helhed. Da den horisontale og vertikale dimension udgør helheden, er 

man nødt til at betragte dem begge for at opnå forståelsen (Gullestrup 1992:49).  

2.1.3 Tidsdimensionen 

Dynamikken i kulturer er central hos Gullestrup, der mener at kulturer, hvad enten de ønsker 

det eller ej, er i konstant forandring:  

Tilbage står den kendsgerning, at en given kultur til enhver tid er udsat for et 

sandt bombardement af ændringsinitierende faktorer, og at nogle af disse ”bliver 

afvist”, mens andre trænger ind i kulturen og medfører forandringer i forskellige 

segmenter og i forskellige lag. Kulturen er derfor under stadig forandring – den 

er aldrig i ro eller i ligevægt (Gullestrup 1992:82). 

Gullestrup tilføjer, at nogle kulturer måske stræber efter ro og ligevægt, men at det praktisk 

talt er umuligt, fordi der konstant er kontakt til andre kulturer. En given kultur kan ikke undgå 

at blive påvirket af dens omgivelser. Når de påvirkninger kulturen optager, forårsager 

ændringer, tager kulturen ny form. Med det faktum in mente, kunne man argumentere for, at 

der også kan ske ændringer i Gullestrups dimensioner. De otte kultursegmenter i den 

horisontale dimension ændrer sig konstant og det er ikke utænkeligt, at der f.eks. kunne blive 

tilføjet et niende kultursegment. Dette kunne være et klima- og miljøsegment, der er orienteret 

om de store globale udfordringer verden i dag står overfor.  Det er heller ikke usandsynligt, at 

den spanske forhandler vil forlade sit kollektive forhandlingsprogram, i hvert fald delvist, for 

at blive orienteret mod et nyt globalt eller universelt program for at bruge Hofstedes term.  

Med kulturforandring forstår Gullestrup ændringer i de forskellige kulturelementer i ét eller 

flere kulturlag og inden for ét eller flere kultursegmenter (Gullestrup 1992:56). For at nærme 

sig en bedre forståelse af kulturens dynamik taler Gullestrup om forandringsinitierende 

faktorer. Ved initierende faktorer forstås de faktorer og/eller forhold, som påvirker kulturen i 
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sådan en grad, at påvirkningen kan, men ikke nødvendigvis vil, medføre kulturforandringer. I 

kategorien forandringsinitierende faktorer skelner Gullestrup yderligere mellem 

kultureksterne og kulturinterne forandringsinitierende påvirkninger. Kulturer er altid i kontakt 

med andre kulturer – kontakter som i større eller mindre grad har virker initierende for 

kulturforandringer. Denne eksterne kontakt, eller proces, kaldes for acculturationsprocessen. 

Kontakter til andre kulturer kan være stærkt varierende i form og intensitet (Gullestrup 

1992:69 ff.). Jeg ønsker at fokusere på de forandringer, der sker på baggrund af andre 

kulturers påvirkninger, hvorfor jeg ikke vil koncentrere mig om de kulturinterne faktorer. De 

handler om de påvirkninger, der kommer fra kulturer, som bosætter sig i en anden kultur. 

Gullestrup siger, at en ”lille” kultur som den danske, alt andet end lige bliver bombarderet 

med flere forandringsinitierende faktorer end ”store” kulturer som f.eks. den amerikanske.  
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3. Definition af en erhvervsforhandling 

Inden jeg går i dybden med Trompenaars og sidenhen Brett, ønsker jeg at definere, hvordan 

en erhvervsforhandling
2
 skal forstås i denne afhandling, fordi jeg i det følgende vil præsentere 

den konkrete teori dvs. kulturens påvirkning i erhvervslivet og erhvervsforhandlinger. Jeg bad 

mine respondenter definere, hvad de forstod ved en erhvervsforhandling, og jeg har valgt to 

definitioner ud, fordi jeg mener, at de i fællesskab kommer fyldestgørende rundt om begrebet. 

Bjarne Johansen definerer en forhandling som:  

(…) en situation, hvor to eller flere parter vil opnå et eller andet i fællesskab. Der 

kan så være forskellige mål fra den ene og den anden part (Bjarne Johansen, FKI 

Logistex A/S, 43:30)
3
. 

Natascha Sandberg leverer et kvalificeret supplement: 

Forhandlinger er ikke bare at sidde med en kontrakt og finde ud af hvem der skal 

underskrive den først eller finde ud hvilken rabat de skal have. Det er også alt det 

andet. Det er kulturforståelse, det er at være omstillingsvillig, det er hele posen. 

Og have en forståelse for at de små påvirkninger kan have en stor indflydelse 

(Natascha Sandberg, Pressalit A/S, 38:49). 

Definitionen kommer godt rundt om de kultursegmenter, som blev særligt fremhævet i 

Gullestrups horisontale dimension på 13. Det handler om, hvordan to parter formidler viden, 

ideer og holdninger til hinanden med det formål at finde et fælles mål – etableringen af et 

samarbejde. De sociale institutioner er personificeret ved de to parters repræsentanter i 

erhvervsforhandlingen.   

 

 

 

                                                           
2
 En erhvervsforhandling og forhandling forstås på samme måde i denne afhandling. 

3
 Det er valgt ikke at transskribere respondenternes definitioner af forhandlinger. Tallene 43:30 og 38:49 

henviser til det minut i lydfilerne, hvor de to respondenter er citeret fra.  
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4. Fons Trompenaars’ dimensioner  

Trompenaars, der inspireret af Hofstede - pioneren inden for målbarheden af kulturer i 

erhvervssammenhæng - sætter fokus på interaktionen mellem mennesker i erhvervslivet. Det 

udgør et delaspekt af Gullestrups overordnede kulturramme. Trompenaars er enig med 

Gullestrup i, at kultur består af en synlig manifest kultur, som bl.a. består af produkter og en 

usynlig del, kernekulturen, som består af normer og værdier samt antagelser. Trompenaars 

bruger et løg som metafor. Jo flere lag man piller af, desto dybere vil man komme ind i 

kernekulturen. Følgende to dimensioner vil blive præsenteret:  

 Sekventiel vs. synkron  

 Universalisme vs. partikularisme 

4.1 Sekventiel vs. synkron  

Trompenaars’ undersøgelse viser, at individers opfattelse af tid kan opdeles i sekventiel tid og 

synkron tid, og at disse spiller en betydelig rolle i en forretningskontekst (Trompenaars 

1998:123 ff.). Det er på sin plads at nævne, at faderen til denne dimension er Edward T. Hall, 

fordi han opfandt termerne monokron (sekventiel) og polykron (synkron) tidsopfattelse (Hall 

& Hall 1990:13). Jeg har valgt at læne mig op af Trompenaars’ termer, fordi jeg også 

inkorporerer dimensionen om universalisme vs. partikularisme. 

Sekventielle kulturer ser tiden som en lige linje, der går fra A til B, på hvilken, der optræder 

en række begivenheder, som har et fastlagt tidspunkt og sted. Der lægges vægt på, at 

begivenhederne gennemføres med maksimal effektivitet og minimal ydelse. Alt er planlagt, 

og derfor kan der indtræde usikkerhed i den sekventielle kultur, såfremt forandringerne bryder 

med det planlagte program. Ifølge Trompenaars anses den danske kultur for at være 

sekventiel (Trompenaars 1998:131).  

Synkron tid handler om, at individet har flere bolde i luften på en gang. Synkrone kulturer har 

ligesom sekventielle kulturer et fastlagt mål, men dette nås via en mere bumpet vej, hvor 

fastlagte skemaer og dagsordener ikke nødvendigvis er en del af processen, og hvor 

forandringer ikke afføder usikkerhed (Trompenaars 1998:127). Synkrone kulturer går ikke så 

meget op i punktlighed, som værdsættes højt i sekventielle kulturer. Møder den synkrone 

forretningsmand en ven eller, bliver han ringet op af en forretningsforbindelse, så er det 

vigtigt for førstnævnte at bruge tid på denne person, da alt andet vil virke uhøfligt. Med andre 
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ord følger den synkrone kultur hellere det subjektive relationsbaserede ur end den objektive 

tid på klokken (Trompenaars 1998:141). Den spanske kultur anses som en synkron kultur 

(Trompenaars 1998:131). 

4.2 Universalisme vs. Partikularisme 

Dimensionen handler om, hvorvidt regler eller personlige relationer vægtes højest i 

interaktionen mellem mennesker. Universalister er grundlæggende regelorienterede, og man 

følger reglerne, som defineres som de eneste rigtige. Systemet kollapser såfremt reglerne, der 

gælder for alle borgerne i et samfund, ikke overholdes (Trompenaars 1998:8). I 

partikularistiske kulturer er man ikke en borger, men en ven eller et familiemedlem, og derfor 

kan det være nødvendigt at bryde reglerne, hvis man føler sig nødsaget til at forsvare eller 

beskytte én man holder af, uanfægtet af, hvad reglerne siger (Trompenaars 1998:31). Den 

danske kultur anses for at være universalistisk og den spanske som partikularistisk 

(Trompenaars 1998: 35 ff.).       

Ifølge Trompenaars skal universalister passe på med at ignorere de personlige relationer, når 

de gør forretninger med partikularistiske kulturer, da dette er af stor betydning. I en 

forhandlingssituation vil universalisten tendere til at holde fokus på kontrakten, hvorimod 

partikularisten blot vil se kontrakten som en guideline til det at gøre forretning. 

Forretningsforbindelsen går her udover de kontraktmæssige forhold. Der lægges vægt på 

fleksibilitet og durabilitet, som er to ting kontrakter ofte mangler (Trompenaars 1998:40).  

Der kan argumenteres for, at Trompenaars’ dimensioner går ind som underdimensioner under 

Gullestrups femte og syvende kultursegment, da både tid og vægten på de personlige 

relationer formidles forskelligt af de to parter i deres søgen på at skabe et fælles grundlag at 

lave forretning ud fra.  
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5. Jeanne M. Bretts tilgang til en forhandling 

Med Brett går vi yderligere et niveau ned på abstraktionsskalaen både i forhold til Gullestrup 

og Trompenaars. Brett udgør den helt konkrete del, der tager fat om de specifikke 

forhandlingsrelaterede felter, som er det delaspekt af erhvervslivet. Disse er: 

 Prototype og stereotypen 

 Kulturelle værdier 

 Kulturelle forventninger 

Brett er i god forståelse med Hofstede og hans beskrivelse af det kollektive program, når hun 

skriver, at kultur viser sig i de mønstre, der tegner sig når mennesker reagerer på en række 

fundamentale sociale problemer. Brett bruger et isbjerg som metafor til at beskrive kulturen. 

Isbjerget minder i virkeligheden både om Gullestrups kulturmodel, der er delt op i den 

manifeste kultur og kernekulturen, og om Trompenaars’ kulturelle løg. Kernekulturen er med 

andre ord den usynlige del af isbjerget, der er under vandet. Brett skriver, at:  

(…) there is more to culture below the surface than above, and just like an 

iceberg, culture is not static, it drifts and shifts (Brett 2007:27). 

Citatet bekræfter Bretts overensstemmelse med Gullestrup, hvad angår synet på det 

dynamiske aspekt i kulturer. Brett betoner vigtigheden af at være opmærksom på, at der 

eksisterer yderligere to lag under det øverste synlige lag – den manifeste kultur. Jo mere 

opmærksom du er på, at modpartens isbjerg ikke nødvendigvis minder om dit eget, desto 

større er muligheden for, at der ikke opstår misfortolkninger, hvilket der foreligger en 

overvejende sandsynlig for, såfremt du fortolker modparten gennem dine egne kulturelle 

briller (Brett 2007:29).  

I det følgende vil jeg gå i dybden med de specifikke forhandlingsrelaterede felter, hvor Brett 

mener, at kultur kan have en indflydelse på erhvervsforhandlinger.  

5.1 Den kulturelle prototype og stereotyp 

Ifølge Brett skal man være forsigtig med ikke at falde i den fælde, hvor man forveksler en 

kulturel prototype (en central tendens) med en stereotyp (idéen om at alle er ens i en given 

kultur). Jeg har valgt at inddrage en uddybende definition om stereotypen fra Anette 

Grindsted, da jeg anser den for værende mere fyldestgørende. Grindsted skriver, at stereotyper 
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er generalized perceptions of the other partys behaviour (Lindberg 2000:34). En stereotyp er 

altså en generaliseret betragtning af andre folks opførsel eller adfærd.  

Figur 3 visualiserer Bretts omtalte fælde. De to kurver repræsenterer to forskellige kulturer, 

Culture 1 og Culture 2, og den lodrette linje, der rammer kurvens højeste punkt, illustrerer den 

kulturelle prototype – den centrale tendens. Frequency-aksen symboliserer det stigende antal 

individer. Det er værd at bemærke, at begge kurver har “haler”, og at de danner en 

“bufferzone”, hvor de overlapper hinanden i midten af figuren. I ”bufferzonen” smelter dele 

af de to kulturer sammen, og her er medlemmer fra begge kulturer. N1 og N2 repræsenterer 

henholdsvis en forhandler fra Culture 1 og Culture 2. Det skal fremhæves, at der kan være 

mange forhandlere fra Culture 1, som ligger tættere op af Culture 2, hvilket betyder, at deres 

forhandlingsstil minder mere om den fra Culture 2. Det samme gælder naturligvis i den 

omvendte situation.  

 

Figur 3: Kulturelle prototyper og kulturelle stereotyper (Brett 2007:31). 

Brett diskuterer relevansen af at beskæftige sig med de psykologiske kendetegn ved en kultur, 

hvis man ikke kan få øje på dem alle, og hvis de ikke karakteriserer alle medlemmerne i en 

kultur. Hun argumenterer for relevansen selvom det ikke er alle medlemmer af en kultur, der 

vil falde ind under den kulturelle prototype. Flere medlemmer vil placere sig i ”halerne”, men 

ikke desto mindre vil de fleste være som prototypen, og derfor er det rimelig at tale om 

tendenser. Følgeslutningen er, at medmindre, der tales om en kultur, der karakteriseres som 

ekstremt heterogen, så vil de fleste medlemmer komme fra kurvens centrale del (Brett 

2007:32). 
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5.2 Kulturelle værdier 

Brett sætter under overskriften Kulturelle værdier fokus på to områder, der er særligt vigtige i 

erhvervsforhandlinger (Brett 2007:32). Det drejer sig om: 

 Individualisme vs. kollektivisme  

 Hierarki vs. lighed 

5.2.1 Individualisme vs. kollektivisme  

Overordnet ligger forskellen mellem individualistiske kulturer og kollektivistiske kulturer i, at 

de førstnævnte sætter de individuelle interesser over kollektivets og omvendt. Alt efter 

hvilken kultur man tilhører, vil dette smitte af på den måde man tackler en forhandling på, 

hvilke interesser man har, hvilke mål man sætter sig, hvordan man forbereder sig og hvilken 

strategi man lægger for dagen. De kollektivistiske kulturers interesse i de sociale 

forpligtigelser kan ses i forhandlerens valg af indirekte konfrontationer (Brett 2007:33), 

hvilket bliver uddybet i afsnittet om hierarki vs. lighed i det næste. Ifølge Brett tenderer de 

kollektivistiske kulturer til at være bedre til at samarbejde, når der opstår problemer (Brett 

2007:34). Vesteuropæiske lande kendetegnes ved at være individualistiske (Brett 2007:33).   

5.2.2 Hierarki vs. lighed 

Kontinuummet hierarki vs. lighed skelner mellem kulturer med lukkede og ufleksible sociale 

rangsystemer over for kulturer med en relativt flad og åben social struktur. Hierarkiske 

kulturer kendetegnes ved, at den sociale status bestemmer den sociale styrke man har. Som 

modpol findes de lige kulturer, hvor den sociale status ikke nødvendigvis bestemmer ens 

sociale styrke, der kan variere alt efter de forskellige situationer. I de hierarkiske kulturer 

eksisterer der en modvilje mod at konfrontere folk, der har en højere status, og skulle det 

komme til en konflikt, vil denne ofte blive løst indirekte af en person med højere status. 

Ligeledes er de sociale relationer i hierarkiske kulturer bundet til en masse ansvarsområder og 

forpligtigelser, hvilket ikke ses i kulturer med en flad struktur (Brett 2007:34 ff.). 

Nordeuropæiske lande, herunder Danmark, karakteriseres ved at have flade strukturer og 

sydeuropæiske lande, herunder Spanien, ved at være mere hierarkiske (Brett 2007:35)  

5.3 Kulturelle forventninger  

Dette specifikke forhandlingsrelaterede felt handler om, hvilke forventninger man har i 

erhvervsforhandlinger. Enhver forhandler har en forventning om modpartens interesser og 
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prioriteter. Ifølge Brett er forhandlere ikke villige til at dele information om interesser og 

prioriteter uden tillid. Brett forstår følgende ved tillid:  

Trust in negotiations is the willingness to make yourself vulnerable to the other 

party, usually by sharing information (Brett 2007:37 ff.).  

Brett opdeler tillid opdeles i to underkategorier:  

 Quick trust 

 Slow trust 

Quick trust-kulturer handler om, at man har tillid til modparten, indtil andet er bevist. Slow 

trust karakteriserer de forhandlere, der ønsker at opbygge stærke tillidsforhold til modparten, 

inden de deler information om interesser. Modparten skal her bevise, at man kan stole på dem. 

I slow trust-kulturer skal man gøre sig fortjent til tilliden, som ikke er let at opnå, men noget 

der opbygges gradvist. Tilliden opnås ofte gennem small talk, hvilket for mange quick trust-

kulturer virker som spild af tid. Vestlige kulturer anses som værende quick trust-kulturer. 

Kulturelle forventninger er nært beslægtet med Trompenaars’ dimension om universalisme vs. 

partikularisme. Der blev det fremhævet, at den danske kultur er universalistisk og derfor kan 

man formode, at det også er en quick trust-kultur. Den spanske partikularistiske kultur må 

derimod anses for at være en slow trust-kultur, da man lægger stor vægt på den personlige 

relation.  
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6. Metodiske overvejelser 

I forbindelse med overvejelserne omkring undersøgelsen er norske Steiner Kvales Interview – 

En introduktion til det kvalitative forskningsinterview blevet anvendt, fordi bogens styrke 

ligger i den enkle tilgang til det kvalitative forskningsinterview. Således har den udgjort et 

solidt værktøj både før, under og efter undersøgelsen. Bidrag fra andre værker er benyttet de 

steder, hvor de tjener som et kvalificeret supplement til Kvale. 

Det er valgt at anvende Kvales syv stadier i det kvalitative forskningsinterview som 

metodeafsnittets skelet, med den begrundelse, at stadierne skaber overblik over alle faserne i 

undersøgelsen (Kvale 1997:94 ff.). Stadierne er følgende:  

1. Tematisering 

2. Design 

3. Interview 

4. Transskribering 

5. Analyse 

6. Verificering 

7. Rapportering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en induktiv fremgangsmåde i sin søgen efter velfunderede 

svar på problemformuleringen. Ifølge Ib Andersen, går denne tilgang ud på, at man med afsæt 

i én eller enkelte hændelser slutter sig til et princip eller generel lovmæssighed (Andersen 

2006:32). Dette kommer til udtryk i de generelle konklusioner, der opstilles på baggrund af 

mine resultater. Det skal fremhæves, at det kun er i udgangspunktet, at undersøgelsen er 

induktiv, da jeg i afhandlingens indledende stadie satte mig ind i teorien på området, hvorfor 

der også er et element af deduktion forbundet med afhandlingen.   

Inden jeg går over til at præsentere stadierne, vil jeg beskrive, hvordan jeg fandt frem til mine 

30 respondenter.  

6.1 Respondenterne 

Jeg fandt frem til størstedelen af respondenterne gennem Berlingske Nyhedsmagasins 

Guldnummer nr. 31 fra oktober 2008, som er et særligt nummer med en ranking over 

Danmarks 1000 største virksomheder målt på salg, resultat, kapital og ansatte. En kopi af 
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oversigten er vedlagt som bilag 2. Julie Schou-Nielsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og 

Nils Ole Andersen fra Copenship A/S er fundet gennem mit eget personlige netværk. 

Respondenterne er fundet på baggrund af en purposive sampling, der betyder at jeg som 

forsker har fundet respondenter, der er relevante i forhold til mit emne og mine 

forskningsspørgsmål (Bryman 2004:333 ff.).  

Jeg påbegyndte derefter en research, der skulle fortælle mig, hvilke af virksomhederne der 

havde relationer til Spanien og det spanske marked. Jeg gik hver af de 1000 virksomheders 

hjemmeside igennem for at finde information om et eventuelt samarbejde med Spanien, og 

efterfølgende sendte jeg de relevante virksomheder en e-mail, hvori jeg beskrev formålet med 

min forespørgsel. Jeg sendte i alt 417 e-mails.  

Da kontakten med virksomhederne var etableret, skrev jeg frem og tilbage med de 

interesserede personer, og et par måneder efter sad jeg med en liste med 27 virksomheder og 

en styrelse og i alt 30 respondenter. Jeg interviewede to personer fra FKI Logistex A/S og to 

fra Lundbeck A/S. Der bliver i afhandlingen ikke skelnet mellem virksomhederne og 

styrelsen. Bilag 3 er en oversigt over respondenterne.   

Næste skridt var at planlægge gennemførelsen af interviewene. Her oplevede jeg en utrolig 

stor velvillighed og fleksibilitet fra respondenternes side, hvilket gjorde planlægningen til en 

formsag. Et eksempel herpå er Torben Pedersen fra SIKA Danmark A/S, der umiddelbart 

efter han landede i Kastrup Lufthavn efter en forretningsrejse, havde 2½ time, inden han 

skulle sejle videre til Jylland. Han tilbød at tage en taxa til og fra Copenhagen Business 

School, hvor interviewet fandt sted. Interviewperioden tog en måned, og bragte mig udover 

Københavnsområdet også til Århus og omegn, samt Odense. 

6.2 Kvales syv stadier  

Mine respondenter er nu blevet præsenteret, og derfor vil jeg gå over til at gennemgå Kvales 

syv stadier. Jeg har valgt at inkorporere det sjette stadie - verificeringsstadiet - løbende i de 

stadier, hvor verificeringen kommer til udtryk. Valget truffet for at fremme metodeafsnittets 

dynamik. 

Verificering handler om at fastslå generaliserbarheden af det indsamlede data. Her udgør 

reliabilitet og validitet to fundamentale termer. Reliabilitet handler om, hvorvidt 
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forskningsresultaterne er konsistente, altså pålidelige, og validitet er et udtryk for om 

undersøgelsen undersøger det, der skal undersøges. Med andre ord handler det om 

gyldigheden af undersøgelsen (Kvale 1997: 95, 226 og 231 ff.).  I det næste vil jeg lineært gå 

stadierne igennem.   

6.2.1 Tematisering 

Tematisering handler om at gøre sig klart, hvor man vil hen med sin undersøgelse. Stadiet går 

ud på at formulere formålet med det, der skal undersøges – her afklarer man undersøgelsens 

hvorfor og hvad. Svarene leder en hen til næste niveau – spørgsmålet hvordan. Her 

bestemmes metodevalget (Kvale 1997:95). Formålet med undersøgelsen blev dækket i 

indledningen, hvorfor det ikke vil blive uddybet yderligere. Validiteten beror her på, hvor 

sikre de teoretiske forudsætninger er, og hvorvidt disse er overført logisk til undersøgelsens 

forskningsspørgsmål. I det næste vil undersøgelsens hvordan blive behandlet.   

6.2.2 Design 

Designstadiet består i at planlægge og forberede de metodiske procedurer, hvormed man skal 

sikre sig den tilsigtede viden (Kvale 1997:95). I de følgende afsnit præsenterer jeg de valgte 

dataindsamlingsteknikker med det formål at vise, hvorfor teknikkerne er relevante i forhold til 

min problemstilling.  

6.2.2.1 Dataindsamlingsteknikker 

Andersen skelner mellem to overordnede indsamlingsteknikker (Andersen 2006:150 ff.): 

 Kvantitative overfor kvalitative data 

 Primære overfor sekundære data 

Det er den kvalitative interviewmetode, der er valgt til at udforske de felter, der ligger til 

genstand for min undersøgelse. Argumentationen herfor følger i det næste. 

6.2.2.2 Kvantitative overfor kvalitative data  

Både Andersen (Andersen 2006:25 ff. og 150 ff.) og Kvale (Kvale 1997:43 og 110) fastslår, 

at den overordnede forskel mellem de to metoder ligger i anvendelsen af tal. Hvor den 

kvantitative metode giver svar på spørgsmål om hvor mange, leverer den kvalitative metode 

svar på hvorfor og hvordan. Den kvalitative undersøgelse lægger vægt på kvaliteten af 

interviewene og ordene i disse og den kvantitative undersøgelse på antallet.  
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Formålet undersøgelsen har været at indsamle data om mine respondenters 

forhandlingserfaring med spaniere. Min opgave i feltarbejdet har derfor været at indhente 

deskriptive og nuancerede beskrivelser af deres erfaringer, og hertil udgør det kvalitative 

forskningsinterview det bedst egnede værktøj, da jeg får svar på hvordan og hvorfor. Kvale 

refererer til at hensigten med det kvalitative forskningsinterview er at indhente kvalitative 

beskrivelser om interviewpersonens livsverden, som jeg tolker som det samme som 

Gullestrups omtalte verdensopfattelse. Her egner interviewmetoden sig godt fordi:  

(…) interview især egner sig til at undersøge menneskers forståelse af 

betydningerne i deres livsverden, beskrive deres oplevelser og selvforståelse og 

afklare og uddybe deres eget perspektiv på deres livsverden (Kvale 1997:111).   

Som forsker har det været vigtigt at opnå en forståelse af, hvordan respondenten anskuer 

verden, og hvorfor han agerer, som han gør i bestemte situationer.  

6.2.2.3 Det semistrukturerede interview 

Det kvalitative forskningsinterview åbner op for en række metodiske tilgange at gribe 

interviewsituationen an på, heriblandt det semistrukturerede interview, der er valgt for denne 

afhandling.  

Det semistrukturerede interview er temaorienteret (Kvale 1997:42 og 129 ff.), hvilket betyder, 

at der dækkes en række temaer og spørgsmål, som begge parter har en interesse i at tale om. 

Den kendetegnes ved at være åben for ændringer, og derfor er intervieweren ikke tvunget til 

at holde sig stringent til interviewguidens rækkefølge af spørgsmål eller form. Således kan 

intervieweren forfølge de svar og beskrivelser som respondenterne giver. Interviewguiden er 

med andre ord ikke en fast ramme for interviewet, men blot en guide.  

Jeg ønsker at holde mine resultater op imod Trompenaars og Brett, og derfor er min 

undersøgelse af eksplorativ karakter. Den eksplorative undersøgelse fungerer godt sammen 

med den semistrukturerede interviewform, da den også kendetegnes ved at være åben og kun 

lidt struktureret. 

6.2.2.4 Primære overfor sekundære data 

Det andet kriterium under dataindsamlingsteknikkerne vedrører, hvorvidt mine data er 

primære eller sekundære, og her spiller min egen medvirken ved dataindsamlingen ind. Min 



 
 

35 
 

undersøgelse klassificeres som primærdata, ifølge Andersens kategorisering (Andersen 

2006:150), da jeg selv har stået for indsamlingen af mine data. Under de primære data 

arbejder Andersen med et underkriterium, der refererer til, hvorvidt den enhed, der er 

genstand for undersøgelsen, altså respondenten, har været udsat for en tilsigtet 

stimuluspåvirkning fra forskerens side (Andersen 2006:151). Qua det faktum, at jeg har stillet 

mine respondenter spørgsmål, er der tale om stimulidata. Stimuluspåvirkningen må ikke 

forstås som om, at jeg har forsøgt at guide mine respondenter i en bestemt retning, hvilket 

ikke har været tilfældet.  

6.2.2.5 Hvorfor 30 interviews?  

I dette afsnit vil jeg introducere læseren for de tanker, jeg har gjort mig i forbindelse med at 

indlemme 30 interviews i afhandlingen. 

Min intention med afhandlingen har fra starten af været, at jeg ville forene teorien med et 

empirisk feltstudie. Formålet har været at sætte Trompenaars’ og Bretts resultater op mod min 

egen up to date-undersøgelse for at skabe et mere troværdigt og aktuelt grundlag.  

Kvale ræsonnerer, at man bør gennemføre interviews indtil man når et mætningspunkt, hvor 

yderligere interviews ikke tilfører ret meget ny viden (Kvale 1997:109). Det kan være svært at 

vide, hvornår punktet nås, hvorfor han taler om 15±10 interviews alt afhængig af tid og 

ressourcer. Læseren stiller sig måske uforstående over for det faktum, at jeg så har valgt at 

gennemføre 30 interviews. Indledningsvis havde sat mig for at gennemføre 15 interviews, 

men jeg oplevede imidlertid en meget stor villighed til at hjælpe, af hvilken grund jeg 

gennemførte 30 interviews, da muligheden bød sig. Dog takkede jeg nej i et enkelt tilfælde, da 

den potentielle respondent ønskede et honorar på kr. 10.000 for sit bidrag.  

Jeg føler, at hvert eneste interview gav mig ny viden og nye vinkler. Dog blev vinklerne færre 

omkring den sidste 1/6 af interviewene, hvorfor jeg takkede nej til flere potentielle 

respondenter, der stillede sig til rådighed. 

6.2.2.6 Rollen som interviewer og interviewguiden 

Intervieweren skal leve op til nogle bestemte krav i sin søgen på det succesfulde interview for, 

som Kvale fremhæver: resultatet af et interview beror på interviewerens viden, sensitivitet og 

empati (Kvale 1997:112).  
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Det kvalitative interviews åbenhed og fleksibilitet stiller store krav til interviewerens 

dygtighed og forberedelse. Intervieweren skal besidde en viden omkring emnet, fordi det 

semistrukturerede interview lægger op til, at der tages mange beslutninger under selve 

interviewsituationen. Dette kan dreje sig om, at man vælger at følge et nyt spor, eller om man 

skal holde sig til de på forhånd forberedte spørgsmål (Kvale 1997:92). Af denne årsag satte 

jeg mig ind i teorien på området for at opnå et minimum af kendskab og viden om området.   

I forsøget på at få adgang til interviewpersonens livsverden spiller interviewguiden en vigtig 

rolle. Interviewguiden er vedlagt i bilag 4. Formålet med de formulerede spørgsmål var, at de 

ikke måtte være for specifikke og ledende, da de så ville lede respondenten i en ikke selvvalgt 

retning. Derfor formulerede jeg nogle åbne og brede spørgsmål. Såfremt respondenten 

bevægede sig i en irrelevant retning, var det min opgave at lede respondenten tilbage til 

udgangspunktet.  

Interviewguiden er struktureret således, at den indeholder en skitse over de råemner og temaer 

som jeg ønskede dækket. Temaernes rækkefølge er ikke strengt fastlagt. Dog hersker der en 

mindre grad af forudbestemthed i henhold til spørgsmålene under hvert tema. Det betyder, at 

der i praksis løber en rød tråd gennem interviewguiden, der gjorde det hensigtsmæssigt at tale 

om bestemte spørgsmål før andre. Kom respondenten mig i forkøbet med et emne eller 

spørgsmål blev der velvilligt taget fat om dette med det samme.   

6.2.2.7 Tema og dynamik 

Interviewguidens spørgsmål vurderes både med hensyn til en tematisk og en dynamisk 

dimension (Kvale 1997:134 ff.). Den tematiske dimension drejer sig om spørgsmålets 

relevans for forskningstemaet, hvorimod spørgsmålet dynamisk set skal være med til at 

fremme en god interviewinteraktion.  

Spørgsmålene skal tematisk forholde sig til de temaer og problemstillinger, som omkredser 

det valgte emne. Da formålet med min undersøgelse har været at søge de spontane 

beskrivelser, er spørgsmålene blevet formuleret åbne, som beskrevet. Det har gjort 

analysearbejdet mere tidskrævende, da der foreligger et større arbejde i at fortolke svar og 

beskrivelser, end hvis jeg havde brugt en mere struktureret procedure, hvor man kunne 

”nøjes” med at sætte svarene i bestemte kategorier. Dog havde jeg et specifikt spørgsmål, som 

gik på, hvad respondenterne forstod ved en forhandling.  
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Den dynamiske dimension handler om at fremme en positiv interaktion, der motiverer 

respondenterne til at tale om deres oplevelser og følelser (Kvale 1997:134). Dynamisk set er 

spørgsmålene forsøgt formuleret enkle og korte for at undgå tvivl og misforståelser. Af 

samme grund er der set bort fra begreber og akademisk sprog. Spørgsmålene er formuleret 

sådan, at de går fra det konkrete niveau til et højere abstraktionsniveau. I praksis betyder det, 

at jeg indledte interviewet med en række enkle spørgsmål om stilling og arbejdsplads. 

Derefter gik jeg videre til det abstrakte niveau, der bestod af de temaer jeg skulle have 

dækket. Intentionen herfor var at ”varme” respondenten op med nogle lette spørgsmål, som 

der med sikkerhed kunne svares på.  

6.2.2.8 Personlige og telefoninterviews 

Så vidt det har været muligt, gennemførte jeg personlige interviews, da dette giver et 

dynamisk aspekt, hvilket ikke på samme måde opnås ved et telefoninterview. Af de 30 

interviews er de 22 personlige. Ifølge Andersen sætter telefoninterviewet nogle begrænsninger 

i forhold til det personlige interview, da det udelukkende er baseret på mundtlig 

kommunikation, hvilket øger risikoen for misforståelser, idet gestikulation ikke kan bruges til 

at kode med (Andersen 2006:172). De geografiske afstande og tidsmæssige ressourcer er 

hovedårsagerne til, at nogle af interviewene er blevet gennemført over telefonen. 

Interviewenes længde varierer fra det korteste på ca. 39 minutter til det længste på ca. 1 time 

og 21 minutter. Længden afhang af de tidsmæssige ressourcer der blev stillet til rådighed. 

Dog anmodede jeg om et minimum på 45 min., da det var erfaringen fra mit pilotinterview, 

som bliver beskrevet under det næste stadie.   

6.2.3 Interview 

Interviewstadiet handler i al sin korthed om de tanker, der ligger bag gennemførelsen af 

interviewene og selve afviklingen (Kvale 1997:95).  

Da forskningsinterviewet ifølge Kvale (Kvale 1997:130) kan karakteriseres som en særlig 

form for menneskelig interaktion, hvor der udvikles viden gennem dialog, så er det op til 

intervieweren, at forsøge at skabe en atmosfære i hvilken respondenten føler sig godt tilpas, så 

han velvilligt åbner op for sin livsverden. Dette kaldes at skabe rapport (Bryman 2004:118 

ff.). Derfor blev respondenterne kort briefet om formålet med interviewet, brugen af diktafon 

og om, hvordan deres informationer skulle bruges i afhandlingens kontekst. Respondenterne 
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fik mulighed for at få besvaret tvivlsspørgsmål, dog ikke omkring selve interviewguiden, der 

ikke blev udleveret, fordi jeg netop søgte de spontane beskrivelser. Havde respondenterne haft 

mulighed for at forberede sig på spørgsmålene, kunne man så tvivl om undersøgelsens 

reliabilitet.  

Hvad angår de personlige interviews, blev der lagt vægt på, at de skulle gennemføres i trygge 

rammer ude hos virksomhederne. Af praktiske årsager blev fire interviews gennemført i 

grupperummene på biblioteket på Copenhagen Business School. Her havde jeg sørget for 

drikkevarer, lidt sødt og frugt for at skabe rapport.   

Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at der under interviewet med Axel Nielsen fra Rambøll 

A/S var yderligere to kolleger fra Rambøll A/S tilstede. Den ene forlod lokalet kort inde i 

interviewet, mens den anden blev der interviewet igennem. Jeg er opmærksom på, at 

tilstedeværelsen af denne kollega kan have betydning for Axel Nielsens svar, da kollegaen i få 

tilfælde bidrog med input til svarene. Kollegaen var ikke en overordnet til Axel Nielsens, 

hvilket i teorien kunne have betydning for Axel Nielsens svar, såfremt den overordnede ikke 

var interesseret i, at visse oplysninger blev fremlagt.   

Efter hvert interview brugte jeg ca. 10-15 minutter på at reflektere over det afsluttede 

interview for at evaluere både positive og negative elementer. Så vidt det var muligt, 

afspillede jeg interviewet igennem kort tid efter for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, der 

kunne dukke op på et senere tidspunkt.  

6.2.3.1 Pilotinterview 

Jeg gennemførte et interview, der egentlig var tænkt som et pilotinterview, men som jeg 

efterfølgende valgte at inkludere i min analyse, da udbyttet var tilfredsstillende. Det drejer om 

interviewet med Julie Schou-Nielsen, som jeg arbejdede sammen med under EXPO 

Verdensudstillingen i Zaragoza 2008. Julie Schou-Nielsen blev valgt af to årsager. I første 

omgang valgte jeg Julie Schou-Nielsen fordi jeg kender hende og det gjorde atmosfæren mere 

afslappet. Jeg er bevidst om, at det kan være en ulempe, såfremt man ikke formår at holde 

interviewet på et professionelt niveau. Det andet argument knytter sig til, at Julie Schou-

Nielsens forhandlingserfaring med spaniere ”blot” strækker sig over et års tid. Dermed fik jeg 

mulighed for at afprøve, hvorvidt interviewguiden fungerede i de interviews, hvor 

respondenten havde begrænset forhandlingserfaring med spaniere.  
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Jeg hverken tilføjede eller fjernede spørgsmål i løbet af interviewperioden, da jeg syntes min 

interviewguide fungerede solidt. Jeg måtte imidlertid et par gange omformulere og uddybe 

spørgsmålet om den ideelle forhandler, der stod lidt uklart for et par respondenter.  

Jeg føler, at jeg i løbet af interviewperioden gradvist blev mere fortrolig med processen, desto 

flere interviews jeg gennemførte. Det betyder, at jeg fik mere overblik over mine spørgsmål, 

som jeg kunne ”hoppe” frem og tilbage i.  

6.2.4 Transskribering  

Her forbereder man interviewmaterialet til analyse (Kvale 1997:95). I alt sin korthed 

transskriberede jeg de dele af mine interviews, som jeg synes kunne bruges i besvarelsen af 

min problemformulering. Dette vil blive uddybet i det næste stadie.  

Argumentet for at transskribere de dele, der viste sig relevante i forhold til min 

problemformulering, handler om, at jeg fik struktureret mine data. Struktureringen af 

interviewene fra mundtlig til skriftlig form, letter overblikket, og er i sig selv begyndelsen til 

en analyse (Kvale 1997:170). Af hensyn til mulige tvivlsspørgsmål hørte jeg, hvert interview 

igennem to gange inden jeg begyndte at transskribere. Der kunne skabes mistillid med hensyn 

til validiteten af det transskriberede materiale, såfremt jeg ikke selv havde stået for 

transskriberingen.  

Kvale taler om, at der skal foretages nogle valg i forhold til transskriberingen, som f.eks. om, 

hvorvidt det skal transskriberes ord for ord, eller om interviewet skal omformes til en mere 

formel, skriftlig stil (Kvale 1997:171). Det er valgt at transskribere fuldstændigt ordret af 

hensyn til validiteten af resultaterne, men lydord som ”øh” er slettet for at fremme 

dynamikken i bilagsmaterialet.  

6.2.5 Analyse  

I analysestadiet afklarer man på grundlag af afhandlingens formål, emne og 

interviewmaterialets karakter, hvilke analysemetoder der er velegnede til behandling af 

interviewene (Kvale 1997:95).  

Til denne afhandling er meningsfortolkning valgt som analysemetode. Metoden handler om, 

at jeg på baggrund af min undersøgelse, har et perspektiv på, hvad der skal undersøges og 

derudfra fortolker mine interviews ud fra dette perspektiv (Kvale 1997:199). 
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Meningsfortolkning hænger sammen med den hermeneutiske disciplin, som klassificeres som 

studiet af tekstfortolkning (Kvale 1997:56). Formålet med denne disciplin er at nå frem til en 

gyldig og almen forståelse af en teksts betydning. Hermeneutikken er valgt fordi den er nært 

beslægtet med det kvalitative forskningsinterview, som bekendt er en samtale om den 

menneskelige livsverden. Derefter er den mundtlige diskurs transskriberet til tekster, der 

sidenhen er genstand for en fortolkning. Kvale taler om, at hermeneutikken er dobbelt så 

relevant for interviewforskningen fordi den i første omgang belyser den dialog, der senere 

bliver til interviewtekster og dernæst, fordi den afklarer den efterfølgende fortolkning af de 

producerede interviewtekster (Kvale 1997:56). Meningsfortolkning er karakteriseret ved den 

hermeneutiske spiral (Kvale 1997:57), som er illustreret i figur 4: 

FIGUR 10.4: Den hermeneutiske spiral

 

Figur 4: Den hermeneutiske spiral (www.slbooks.dk). 

Nils Gilje og Harald Grimen skriver, at den hermeneutiske spiral: 

(…) angår det forhold, at al fortolkning består i stadige bevægelser mellem helhed og 

del, mellem det, vi skal fortolke, og den kontekst, det fortolkes i, eller mellem det, vi skal 

fortolke, og vores egen forforståelse (Gilje 2004:178).  

Ifølge Andersen (Andersen 2006:198 ff.) tilkendegiver ovenstående figur, at man kan 

gennemløbe figuren og dele af den igen og igen i en fremadskridende fortolkningsproces. 

Man kan sige, at spiral-analogien har en evolutionær fremadrettethed. Det betyder konkret, at 

jeg som interviewer er gået ind til mine interviews med min egen umiddelbare forståelse – 

livsverden – i forhold til de temaer jeg præsenterer. Jeg finder det vigtigt at påpege, at 

forforståelsen aldrig kan slettes, men at man skal være opmærksom på at kontrollere den 
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undervejs i fortolkningsprocessen. Dette gjaldt også under udførelsen af mine interviews. I 

dialogniveauet, som repræsenterer mine interviews, absorberer jeg de beskrivelser, jeg 

modtager, og gør dem i det tredje niveau til genstand for en fortolkningsproces via de 

transskriberede interviewtekster. Næste skridt i den hermeneutiske spiral er, at jeg under 

fortolkningsprocessen ender op med en ny forståelsesramme, der så igen danner baggrund for, 

hvordan jeg ville anskue og fortolke enten den samme beskrivelse, eller en anden beskrivelse 

på. Validiteten hænger her sammen med om fortolkningernes logik er fornuftig (Kvale 

1997:232). Man kan naturligvis aldrig være 100 % objektiv, men det har været formålet at 

forsøge at være det.  

Man kan så spørge sig selv, hvorvidt man kan blive ved med at ”gå i ring”, og om figuren i 

det hele taget ikke bare repræsenterer en uendelig proces, men her argumenterer Kvale for, at 

det i princippet er en uendelig proces, men at den i praksis stopper, når man er kommet frem 

til en ”god gestalt”, en indre enhed i teksten uden indre modsigelser (Kvale 1997:57 ff.). For 

denne afhandling handler det om, at jeg stoppede, da de forskellige temaers betydning 

dannede fornuftige mønstre der indgik i en sammenhængende enhed.  

6.2.6 Rapportering  

Dette stadie handler om, at man kommunikerer undersøgelsens resultater (Kvale 1997:95). 

Resultaterne er det der kommunikeres ud i denne afhandling. Validiteten har at gøre med om 

nærværende afhandling er resultatet af en gyldig redegørelse for min undersøgelses resultater. 

I det næste følger afhandlingens analyseafsnit. Det er valgt at dele analysen op i fire kapitler, i 

stereotyper, tid, personlige relationer og sproget. Kapitlerne har en indbyrdes afhængighed. 

Men det er valgt at dele dem op for at skabe overblik. 
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Har man stereotype opfattelser? Ja, gu har du da så! Har vi det i Danmark 

om spanierne og omvendt? Det har man om alle folkeslag (Bilag 5, 45:47) 

Lars Bang  

Lundbeck A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

7. Kapitel 1 - Stereotyper 

I dette kapitel vil jeg analysere forskellen mellem den kulturelle prototype og stereotypen. 

Brett betoner aspektet som en farlig fælde forhandleren kan falde i, da de stereotype 

opfattelser ofte dannes, inden man møder modparten og dermed når til selve 

forhandlingssituationen. Argumentet knytter sig ligeledes til, at de stereotype opfattelser om 

tid og mañana-kulturen, der kort berøres i dette kapitel, bliver analyseret mere dybdegående i 

Kapitel 2 om tid.  

Min undersøgelse viser, at de stereotype opfattelser er et felt, hvor der kan opstå spændinger 

mellem den danske og den spanske forhandler. Palle Gammelmark beskriver her hvorfor:  

Jeg tænker på, at vi nok ofte har nogle fordomme over for spanieren (…) Vi er 

opdraget til at have en opfattelse af folk (…) Man skal passe på ikke at skære 

forskellige mennesker over én kam, men man kan ikke undgå det. Hvis jeg tager 

en person ned til Spanien, som aldrig har været i Spanien før, så vil han være 

fyldt med fordomme (Palle Gammelmark, Widex A/S – bilag 5, 42:14 og 56:16). 

De stereotype opfattelser virker uundgåelige, da man altid vil have en opfattelse af folk. Den 

danske forhandler vil dermed altid have fordomme om spanieren. Palle Gammelmark nævner 

opdragelse som grunden til, at man har opfattelser om andre folkefærd. Udtalelsen stemmer 

godt overens med Hofstedes kollektive program, som blev defineret som det program, der 

danner kulturer, og hvori det blev beskrevet, at kultur er tillært, ikke nedarvet.  

De to følgende citater eksemplificerer nogle af de stereotype opfattelser, danskere typisk har 

om spaniere. Det handler om det generelle syn på tid og det specifikke forhandlingsrelaterede 

felt mañana-kulturen. Begge felter er genstand for analyse i Kapitel 2:  

(…) hvordan er danskerne og hvordan er spanierne? Har de den samme 

tidsopfattelse eller er de forskellige? Uden at tænke meget over spørgsmålet, så vil 

du altid her fra Danmark have en holdning om, at der er mere polykron [synkron 

red.] i Spanien end der er her i Danmark (Michael Aamann, Krüger A/S - bilag 6, 

45:15). 
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(…) hvis du er nede sydpå i Spanien, så er det virkelig det, som jeg vil kalde det 

stereotype billede af spanierne, altså den der mañana, mañana. Altså, man ordner 

ting i morgen (Julie Schou Nielsen, Bygge- & Erhvervsstyrelsen – bilag 5, 29:44). 

Jeg mener ikke Brett diskuterer betydningen af stereotyper på tilfredsstillende vis, hvorfor jeg 

har søgt uddybende information hos Jeswald W. Salacuse, der konkret identificerer, hvorfor 

disse kan skabe spændinger i en forhandlingssituation. Salacuse skriver, at man bør være 

særdeles påpasselig med at lade stereotype opfattelser diktere, hvilket forhold man får til den 

lokale forretningsmand. Det vil kun medføre problematiske situationer. Han vil blive 

fornærmet, hvis du ikke behandler ham med respekt på baggrund af hans person, i stedet for 

på forhånd at have kategoriseret ham i en bestemt kulturel gruppe (Salacuse 2003:111). 

Michael Lystager er enig med Salacuse:  

(…) altså, man skal ikke komme derned og undervurdere dem og tro, vi er et 

nordisk herrefolk der er dem langt overlegne. Det skal man ikke gøre i hvert fald. 

Så får du i hvert fald problemer (Michael Lystager, Højbjerg Maskinfabrik – bilag 

5, 48:43). 

Ifølge Salacuse og Michael Lystager bør danske forhandlere ikke sætte sig til 

forhandlingsbordet i den tro, at de per se er bedre forhandlere og spanierne langt overlegne. 

Det er et tegn på manglede respekt, hvilket blot vil fornærme spanieren, og dermed forringe 

muligheden for at finde et fælles mål. Spanierne anses ifølge undersøgelsen, for at være et 

stolt folkefærd, hvilket blot understreger vigtigheden af ikke at placere dem i en kulturel 

gruppe. Salacuse foreslår, at forhandlere går ind til enhver forhandling med et åbent og friskt 

sind, da anbefalinger fra diverse medier og konsulenter ikke nødvendigvis stemmer overens 

med virkeligheden (Salacuse 2003:111). Enhver forhandler bør anse sig selv for en slags 

brobygger, der skal forsøge at minimere den kulturelle distance (Salacuse 2003:112). 

Salacuses forslag minder i virkeligheden om Palle Gammelmarks anbefaling: 

Hvis man er et åbent menneske (…), så vil man være åben for at møde et andet 

menneske som et menneske, og ikke som en spanier (…) Det tror jeg godt man 

godt kan lære sig, men man skal være bevidst om det (Palle Gammelmark, Widex 

A/S – bilag 5, 56:52). 
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Nøglen til respekt ligger altså i forhandlerens åbne tilgang til modparten. Man bør møde den 

anden part som et menneske, og ikke et menneske fra en bestemt kulturel gruppe, som man 

måske tror, har en polykron (synkron) tidsopfattelse og ordner alle ting mañana. Palle 

Gammelmark gør opmærksom på, at denne læreproces først kan igangsættes, når man er 

bevidst om det.  

Flere respondenter fastslår, at de stereotype opfattelser falder til jorden, når man møder folk:   

Men når man lærer folk at kende, jamen så er det anderledes, så falder alle de der 

karikaturer og de der karikerede forestillinger, så falder de ligesom til grund 

(Lars Bang, Lundbeck A/S – bilag 6, 45:36). 

Det skal ekspliciteres, at citatet er ikke ensbetydende med, at den danske forhandler ikke kan 

få bekræftet sine fordomme i sit møde med spanieren. I de tilfælde, hvor fordommene helt 

eller til dels bliver afkræftet må man formode, at danskeren vil ”hive” spanieren op af den 

kulturelle gruppe for derefter at ”proppe” ham ned i en ny.   

7.1 Ikke én type spanier  

Min undersøgelse viser, at den danske forhandler bør være opmærksom på, at der eksisterer 

regionale forskelle i Spanien. Der er med andre ord ikke én type spanier, men flere. Mine 

respondenter oplever især forskel på regionerne Katalonien og Andalusien. Sune Arvad 

Kristensen refererer her til Katalonien og så resten af Spanien: 

(…) jeg tror katalanerne er mere globale måske, end spanierne er (Sune Arvad 

Kristensen, Louis Poulsen A/S, 52:09)
4
. 

Det er ikke formålet, at gå i dybden med en beskrivelse af forskellene mellem de to 

forretningskulturer, men i stedet illustrere på Bretts figur, at danskeren ikke må foranlediges 

til at tro, at alle spaniere hører ind under Culture 1, dvs. den samme forretningskultur. Jeg har 

videreudviklet Bretts figur på næste side ved at definere den katalanske forretningskultur som 

Culture 1 og den andalusiske forretningskultur som Culture 2. Begge hører de under den 

nationale kultur, Spanien, som er repræsenteret ved den store bue, der går henover de to 

forretningskulturer. I ”bufferzonen” finder man den katalanske forhandler N1, der også 

besidder den andalusiske forretningskulturs karakteristika og omvendt. Det er i virkeligheden 

                                                           
4
 Det er valgt ikke at transskribere respondenternes beskrivelser af de regionale forskelle, men 52:09. henviser til 

det minut i lydfilen, hvor Sune Arvad Kristensen er citeret fra. 
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i ”bufferzonen”, man finder det, man kunne kalde for prototypen på den spanske forhandler, 

da den indkredser alle forhandlere fra de forskellige regioner, der tilnærmelsesvis har de 

samme karakteristika.  

 

Den katalanske forretningskultur   Den andalusiske forretningskultur 

 Culture 1    Culture 2 

Spanien som national kultur 

 

 Den andalusiske forhandler             Den katalanske forhandler 

Figur 5: Et eksempel på forskellen på kulturer og forretningskulturer i Spaniens regioner 

(Egen tilvirkning). 

Med denne figur har jeg ønsket at fremhæve, at den danske forhandler skal passe på ikke at 

skære forskellige mennesker over én kam, da katalaneren ikke udgør den kulturelle protype 

for den spanske forhandler.  

Sammenfatning af kapitel 1 

Stereotyper er uundgåelige, da vi alle er opdraget til at have opfattelser om andre. De bør 

behandles med stor forsigtighed, da de ikke må stå i vejen for den respekt, man bør udvise den 

lokale forretningsmand. Man bør ikke overføre sine stereotype opfattelser om en spanier fra 

en bestemt region, til en anden spanier fra en anden region, da der findes mere end én type 

spanier.  

I det næste kapitel vil jeg gå ind og analysere på det specifikke forhandlingsrelaterede felt tid. 
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Vi har været vant til gennem århundreder, at hvis vi ikke høstede i dag, så 

kunne det risikere at regne i morgen og så var hele høsten ødelagt. I 

Spanien der siger de, ”hvis vi ikke høster i dag, så er det stadig solskin i 

morgen eller i overmorgen” (Bilag 6, 37:34) 

Lars Bo Henriksen 

H. I. Hansen Vin A/S 
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8. Kapitel 2 - Tid 

Der er ingen tvivl om, at faktoren tid spiller en vigtig rolle i erhvervsforhandlinger. Tid 

tillægges imidlertid forskellig betydning i den danske og spanske kultur, og det faktum ser ud 

til at skabe nogle overensstemmelser. Indledningsvis vil jeg analysere, hvordan de to kulturer 

opfatter tid generelt. Det vil danne baggrund for en bedre forståelse af, hvordan de forskellige 

grundopfattelser af tid, giver sig udslag på følgende specifikke forhandlingsrelaterede felter: 

 Punktlighed 

 Hierarki vs. lighed 

 Mañana-kulturen 

 Telefoni 

8.1 Den generelle opfattelse af tid 

Forskellen på parternes generelle syn på tid kom til udtryk i flere interviews: 

Har man ikke travlt i Spanien? Nej, man har mere levemåde på den måde eller tid 

(…) Det er også noget med, at de har tid. Meget mere tid end vi har (Steen 

Thøisen, Nilpeter A/S – bilag 6, 38:20 og 57:15). 

For Steen Thøisen sidestilles tid med levemåde i Spanien. Tiden er noget spanieren har og 

lever i, hvilket ikke gælder for den danske kultur, som han mener ikke har lige så meget tid. 

Jan Svarre peger på, hvorfor danskeren ikke har så meget tid: 

Men hvad betyder den direkte tilgang? At vi i Danmark, eller meget generelt, godt 

kan lide at gå lige til sagen og ikke spilde alt for lang tid på andet udenom. Det 

skal være effektivt, og vi skal ikke spilde vores tid (…) (Jan Svarre, Ege Tæpper 

A/S – bilag 6, 13:43).  

Ifølge Jan Svarre karakteriseres den danske kultur som effektiv, fordi man ikke spilder tiden. 

Danskere har altså ikke tid, fordi effektiviteten fylder så meget i hverdagen. Dette stemmer 

godt overens med Trompenaars, der beskriver den danske kultur som en sekventiel kultur, der 

har fokus på, at hverdagens begivenheder gennemføres med maksimal effektivitet og minimal 

ydelse. Danskerens tid forsvinder, fordi effektiviteten kommer til udtryk i, at han konstant 

opstiller nye mål, så man undgår tidsspilde. Spanieren derimod opfatter tiden, som noget han 

kan dele ud af, som en gave, han kan give modparten (Villemoes 2003:63).  
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Brian Serup forklarer her, hvordan han overordnet ser på forskellen mellem de to kulturers 

syn på tid:  

(…) hvor man i Danmark viser respekt ved at komme til tiden og ikke tager 

unødigt den andens tid. Så for spanieren er det simpelthen en anden på at se på 

det, i og med han respekterer ved at give tid til den anden (Brian Serup, Dynamic 

Web A/S – bilag 6, 31:48). 

Brian Serups opfattelse deles af Dominique Bouchet, der hæfter sig ved, at tiden (endnu) har 

en anden status i den spanske kultur, hvor den bruges til at udtrykke respekt, status og 

venskab. Dét kan være svært for danskeren at forstå, da han udviser respekt, ved ikke at tage 

modpartens tid. Ifølge Bouchet, er det, som danskeren prøver at udtrykke:  

se, vi er effektive og vi ved, at I er det, så vi vil ikke spilde jeres tid (Bouchet 1995, 

nr.20: 2007).  

Brian Serups kommentar om, at man i Danmark viser respekt ved at komme til tiden, giver 

mig anledning til at gå fra de to kulturers generelle opfattelse af tid til det første specifikke 

forhandlingsrelaterede felt punktlighed.  

Imidlertid ønsker jeg først at pointere, at Trompenaars’ dimension om den sekventielle kultur 

overfor den synkrone kultur tjener som et godt sammenligningsgrundlag i forhold til min egen 

undersøgelse. Alligevel er det relevant at nævne, at den omtalte dimension og dimensionen 

om universalisme overfor partikularisme, ikke helt må tages for gode varer, da kultur er svært 

at definere ned til mindste detalje, fordi den netop er i konstant forandring, som Gullestrup 

siger under tidsdimensionen. Man skal være opmærksom på, at Trompenaars i sin 

undersøgelse heller ikke tager hensyn til, at Spanien består af flere regioner, og at der findes 

mere end én spanier. Den ureflekterede læser kan derfor danne stereotype opfattelser, hvilket 

man skal passe særdeles meget på, som analyseret i Kapitel 1. Trompenaars’ dimensioner skal 

ses som en retningslinje, og et kvalificeret supplement til min undersøgelse og til at analysere 

nogle generelle tendenser.  
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8.2 Punktlighed 

Min undersøgelse viser, at der er en stor forskel på, hvordan de to parter opfatter vigtigheden 

af punktlighed. Dette gælder også i en forhandlingssituation. Per Rasmussen udtaler sig her 

om forskellen: 

Jamen, vi er jo danskere. Vi er effektive ikke. Vi er punktlige. Er spaniere ikke 

effektive? Det synes vi nok ikke, de er. Hvorfor? Vi er vant til punktligheden og 

effektiviteten. Sådan er spanierne ikke altid (Per Rasmussen, Blücher A/S – bilag 

6, 25:24). 

Den danske sekventielle kultur går meget op i punktlighed, da den hænger sammen med 

effektivitet. Dette vægtes ikke så højt i den spanske synkrone kultur ifølge Trompenaars, og 

det skaber usikkerhed i danskeren. Han bliver afbrudt i sit program, i hvilket han har planlagt, 

hvordan han mest effektivt kommer fra A til B inden for en fastlagt tidsramme. Den 

manglende punktlighed skaber stor frustration og irritation hos mine respondenter. Pia 

Köllner udtrykker her sin irritation:   

Jo, noget af det der irriterer mig ved Spanien, er at de ikke er særligt præcise (…) 

Deres præcision er ikke sindsoprivende (…) Hvorfor er det sådan? Jamen, 

præcision er ikke noget de dyrker, det er ikke vigtigt for dem. ”Nå ja, Herre Gud. 

Fem minutter fra eller til. Vi skal lige have en kop kaffe.”(…) Hvad kan det gøre 

ved den danske forhandler? Jamen det tror jeg da kan være til irritation, altså 

hvis man vil det, kan man sagtens blive sur over det (Pia Köllner, Granada 

Kulturrejser – bilag 6, 43:10).  

Præcision er ikke noget spanierne dyrker, da det ikke er vigtigt for dem i deres generelle 

opfattelse af tid. Denne kendsgerning vækker undren, fører til frustration og irritation hos 

danskeren og tolkes som mangel på respekt fra spanierens side. Alle ord, som dukker op i 

bilag 6. Kenneth Ramstrup går så vidt som at sige, at han kunne vælge en mulig 

samarbejdspartner fra på dette grundlag:  

Hvis det var, at jeg skulle finde ud af om det skulle være A eller B, så er det helt 

klart sådan nogle ting, der også ville være noget at vælge fra på (Kenneth 

Ramstrup, Pandora Jewlery A/S – bilag 6, 40:13). 
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Punktlighed er altså et så ømtåligt felt for danskeren, at det kan være direkte skelsættende for, 

hvilken forretningspartner, der vælges. Det til trods for, at Kenneth Ramstrup er eksportør og 

altså ham, der skal afsætte et produkt. Feltet må også formodes at vække frustration i 

spanieren, der kan have svært ved at forstå, hvordan fem minutter fra eller til kan betyde så 

meget i det store billede. Danskeren bør være forsigtig med at lufte sin utilfredshed, idet 

spanierens tilgang til tid og punktlighed som påvist er anderledes. Dette vil dog ikke være et 

frekvent scenarium, så længe danskeren indtager rollen som eksportør og må indordne sig 

importørens vilkår.   

Jeg synes det er relevant at fremhæve Pia Köllners pointe om, at man sagtens kan blive sur 

over spanierens manglende punktlighed, hvis man vil det. Pia Köllner antyder, at det er op til 

den danske forhandler, om han vil lade sig gå på af kulturforskellen, eller om han vil 

respektere og acceptere den og dermed udvise forståelse. Jo større forståelse, han udviser, 

desto bedre er muligheden for at opnå et eller andet i fællesskab, som er det Bjarne Johansen 

forstod ved en definition af en forhandling.    

8.2.1 Handler det om respekt fra spanierens side? 

I Kapitel 1 om stereotyper blev vigtigheden af at respektere ens forhandlingspartner 

fremhævet. I det ovenstående er det kort blevet omtalt, at den danske forhandler kan tolke den 

manglende punktlighed fra spansk side, som mangel på respekt. Diskussionen om, hvorvidt 

det handler om mangel på respekt, ønsker jeg at tage op i det følgende. Line Cortsen opfatter 

det som mangel på respekt, at spanieren lader vente på sig: 

(…) Det er mangel på respekt simpelthen. (…) I min verden at lade folk stå på den 

måde og vente, det er ikke i orden. Det synes jeg slet ikke er i orden. Det er 

direkte respektløst! (Line Cortsen, FLSmidth A/S – bilag 6, 52:44). 

I Line Cortsens verden, eller verdensopfattelse for at bruge Gullestrups term, er det direkte 

respektløst. Dette er noget Line Cortsens sekventielle kulturelle baggrund fortæller hende, 

fordi hun har lært, at tid er noget, der skal udnyttes effektivt. Henrik Christensen er dog ikke 

sikker på, at det hverken handler om mangel på respekt eller er et bevidst træk fra spansk side. 

Han mener derimod det er kulturbundet: 

Handler det om mangel på respekt det der med, at det hele tiden bliver udskudt, 

som et led i en større taktisk overvejelse? Jeg er ikke sikker. Jeg tror bare det er 
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kulturen. Så de tænker simpelthen ikke over det? Det er jeg ikke sikker på (Henrik 

Christensen, FKI Logistex A/S – bilag 6, 26:57). 

Brian Serup tager skridtet videre i citatet, der blev fremhævet i afsnittet om tiden generelt, 

hvor han fastslår, at det med sikkerhed er kulturelt bundet. Brian Serup mener ikke det har 

noget med mangel på respekt at gøre, men at det handler om to forskellige verdensopfattelser, 

da det for spanieren er en anden måde at se på det på. De to kulturer anser deres opfattelse 

som den rigtige og handler ud fra den, fordi den betragtes som det sande og indiskutable 

værdigrundlag, som Gullestrup siger.   

Jeg ønsker ikke at konkludere, at det er alle spaniere, der ikke tænker over det med tid og 

punktlighed. Dette ville være en stereotyp opfattelse, og dermed ville jeg selv falde i Bretts 

fælde. Noget tyder imidlertid på, at det for den spanske prototype forholder sig sådan, men 

der kan naturligvis være individuelle og regionale forskelle. Man må derfor have med i 

betragtningen, at det i Line Cortsens tilfælde godt kan dreje sig om mangel på respekt.  

8.2.2 Bruger spanieren tid taktisk?   

Min undersøgelse viser, at der ligeledes er grundlag for en diskussion om, hvorvidt spanieren 

blot bruger tiden ureflekteret, eller om den reelt også bruges i et taktisk henseende. Selvom 

Henrik Christensen i ovenstående citat fortæller, at han mener spanieren bruger tid 

ureflekteret, så er han alligevel ind på, at han også har oplevet spanieren bruge tiden taktisk 

for at frustrere ham:    

De prøver egentligt at trække den lidt. Og jo mere de kan trække den, så ved de 

godt at de kan frustrere den anden forhandler. Det er i hvert fald det, jeg har 

oplevet nogle gange. Og jeg har også oplevet, at jeg skulle til et møde i Zaragoza, 

hvor jeg ikke kunne flyve den dag til Zaragoza. Jeg kunne i hvert fald ikke nå at 

være der kl. 09.00 om morgenen. Det var der, jeg var blevet bedt om at være der. 

Og så fløj jeg selvfølgelig derned dagen før og var der kl. 09.00 som aftalt. Og så 

ringer Lorena og så siger hun, ”jeg er forsinket. Jeg kan først være der kl. 

10.00”. ”Okay!”. Så blev kl. 10.00, så ringer Lorena igen, ”jeg kan simpelthen 

ikke være der for klokken 11.30”. ”Okay!”. Så ventede jeg til klokken 11.30, og 

jeg havde mit fly hjem kl. 16.00 fra Zaragoza. Og så ringede hun så kl. 13.00 og 

så siger, hun ”desværre, jeg er simpelthen blevet forhindret, sådan og sådan, og 
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jeg kan først være der kl. 16.00”. Så skulle jeg til at ændre min billet i hvert fald. 

Og så måtte jeg ændre den, og da hun så kommer kl. 16.30, og der er ikke noget 

med, at hun beklager, men der var der ingen tvivl om, at det var helt bevidst, at 

hun gjorde det (Henrik Christensen, FKI Logistex A/S – bilag 6, 23:50). 

Henrik Christensen er ikke et øjeblik i tvivl om, at Lorena forsøgte at frustrere ham, ved gang 

på gang at skubbe deres aftale. Ifølge Trompenaars gør dette træk danskeren usikker, da der 

indtræder forandringer i danskerens planlagte agenda. Med usikkerheden kan der komme fejl. 

Henrik Christensens kollega Bjarne Johansen tilføjer: 

Det er meget almindeligt lige når man starter et møde, eller når man kommer lidt 

hen i mødet, at man så bliver spurgt, hvornår man skal hjem (…) Og det er basal 

og global læring omkring forhandling, at man forsøger at finde modpartens svage 

punkt (Bjarne Johansen, FKI Logistex A/S – bilag 6, 53:38). 

Citaterne viser, at tid også kan bruges taktisk fra spansk side i håbet om at finde modpartens 

svage punkt. Ifølge de to repræsentanter fra FKI Logistex A/S er virksomhedens taktiske 

modspil, at de altid svarer, at de tager hjem, når de er færdige. Både den ureflekterede brug af 

tid og den taktiske har vist sig svære at acceptere for den danske forhandler, og det skaber 

spændinger i forhandlingssituation. Henrik Christensen anbefaler dog, at man forsøger at 

acceptere vilkårene:  

(…) Og det skal man vænne sig til. Og det er også noget, man skal acceptere, for 

så kan man simpelthen ikke lave business med dem dernede. Er det svært for en 

dansker at acceptere? Det er det nok for nogen, hvis ikke man er forberedt på det. 

(Henrik Christensen, FKI Logistex A/S – bilag 6, 13:28). 

Accepten synes igen at være et nøgleord i denne sammenhæng, men det kan være svært, hvis 

man ikke er forberedt på det. Derfor anbefaler Henrik Christensen, at man sætter sig lidt ind i 

den spanske kultur for at forstå sammenhængen. Gennem forberedelse mener han, at man kan 

opnå en større forståelse for, at de to parter handler og fortolker ud fra deres egne kulturelle 

systemer (Bouchet 1995, nr. 20: 2007). Accepten af importørens vilkår, må siges at være 

vigtigt for eksportøren, der ønsker at sælge sine varer. 
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8.3 Hierarki vs. lighed 

Flere respondenter kom ind på forskellen på de sociale rangsystemer i de to 

forretningskulturer. Undersøgelsen viser, at den spanske kendetegnes ved at være hierarkisk 

opbygget, og den danske karakteriseres ved at have en flad og åben struktur. Danskeren 

oplever den hierarkiske struktur, som frustrerende, fordi det medfører, at tingene gennemføres 

med minimal effektivitet. Nils Ole Andersen fortæller her om forskellen på de to strukturer: 

 (…) men de har også den der pyramidebureaukrati stadigvæk, hvor der er opdelt, 

hvem der tager ansvar for hvad. (…) Hvor vi i Danmark jo er utrolig effektive 

med det. Vi uddelegerer. Det er det der gør, at vi er så effektive også. Der kan du 

tage hurtige beslutninger, fordi du ikke skal igennem alle mulige led i mindre 

virksomheder i hvert fald (Nils Ole Andersen, Copenship A/S – bilag 7, 31:36). 

Julie Schou-Nielsen synes at dele Nils Ole Andersens vurdering: 

Ja, f.eks. på den spanske side, der er der et ufatteligt stort hierarki og bureaukrati 

og alle sådan nogle ting (…) Så tænker jeg på tonsvis af papirbunker. Hold da op! 

(Julie Schou-Nielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen – bilag 7, 07:58 og 19:43). 

Frustrationen opstår fordi Nils Ole Andersen føler, at hans tid kunne udnyttes mere effektivt, 

hvis spanierne fik ansvar og dermed var i stand til selv at træffe en beslutning. Hans 

arbejdsdag ville forløbe mere effektivt, hvis han slap for at skulle igennem alle mulige led i 

den spanske virksomhed. Julie Schou-Nielsen nævner det spanske bureaukratis grimme 

ansigt, da hun fortæller, at hun skal forholde sig til tonsvis af papirbunker. Det store 

papirarbejde bevirker, at hendes fastlagte agenda bliver brudt, og derfor gennemføres hendes 

egne opgaver ikke med maksimal effektivitet og minimal ydelse.  

Min undersøgelse påpeger også, at der hersker en stor respekt for autoriteter i den spanske 

virksomhed: 

Du snakker om kultur. Er det vigtigt i erhvervsforhandlinger? Ja, det er det (…) 

Den kulturforskel bliver man nødt til at forstå, når man forhandler ind. Den dybe 

respekt. Det der med det spanske Don. Det har noget i sig. De er bange for deres 

chef. Det er ikke ligeværdigt det forhold. Hvor jeg er chef for 85 mennesker, der 

er det ligeværdigt her i Danmark, men det er vigtigt for mig at vide, at jeg skal 
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stille mig på linje med eksportdirektørerne, og når chefen træder ind, så gælder 

det om for mig at udvise den samme respekt for ham, hvis jeg vil have gode 

forhandlinger. (…) Altså hvorfor er de så bange? De blinker ikke over at fyre folk. 

Altså, det er meget hårde arbejdsmiljøer (…) (Lars Bo Henriksen, H.I. Hansen 

Vin A/S – bilag 7, 24:25). 

Ovenstående beskrivelse falder godt i tråd med Bretts ord om, at der i de kollektive kulturer 

eksisterer en modvilje mod at konfrontere folk, der har en højere status end en selv. Lars Bo 

Henriksen er inde på, at det er vigtigt for ham at vide, hvem der i den spanske virksomhed 

besidder den samme stilling som ham selv. Vigtigt fordi han skal udvise respekt for den 

spanske chef, hvilket forbedrer hans muligheder for en god forhandling. Den danske 

forhandler må med andre ord ikke glemme distancen, da dette kunne tolkes som mangel på 

respekt. Årsagen til, at man er bange for at konfrontere autoriteterne ligger bl.a. i, at de er 

bange for deres chef fordi de blinker ikke med øjnene over at fyre folk. Netop aspektet med 

ansættelsesforholdene kom Mogens Friis ind på:  

 

(…) ansættelsesforhold i Spanien er lidt mere kringlet. Hvis du først er ansat, så 

kan du fandme ikke smide folk ud. Det de typisk gør er, at de overmåler og 

ansætter folk, og jeg ved ikke om det er det, vi herhjemme vil kalde for en 

konsulentkontrakt, eller hvad pokker vi vil kalde det, men typisk har de typisk to 

år eller sådan noget lignende mange af dem (Mogens Friis, CSC A/S - bilag 7, 

41:15). 

De kringlede ansættelsesforhold i Spanien, hvor man typisk ansættes på korte kontrakter 

bevirker, at der fostres en naturlig respekt for autoriterne, fordi man er bange for at miste sit 

arbejde.  

Bjarne Johansen oplever også hierarkiet i Spanien, og mener det er vigtigt at forberede sig på 

det: 

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om hierarkiet? Igen for at vise respekten 

overfor den lokale kultur, altså firmakulturen, men også landet eller delstaten 

man nu er i. Det er vigtigt, at visse ting kun bliver adresseret til visse personer i 

organisationen (Bjarne Johansen, FKI Logistex A/S – bilag 7, 58:23). 
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Ovenstående fastslår, at det er vigtigt at vide noget om de sociale rangsystemer, så man kan 

vise den fornødne respekt for den lokale firmakultur. Lars Bo Henriksen siger at, den 

kulturforskel bliver man nødt til at forstå, når man forhandler ind. Forståelse, i denne 

sammenhæng, for de sociale rangsystemer, synes igen at være et nøgleord. Lars Bo 

Henriksens ord spænder godt overens med Gullestrup, der siger, at kultur er noget som vi 

mennesker, er nødt til at tage hensyn til i vores omgang med andre mennesker.  
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8.4 Mañana- kulturen 

Mañana-begrebet blev kort introduceret i Kapitel 1, hvor Julie Schou-Nielsen sagde: hvis du 

er nede sydpå i Spanien, så er det virkelig det, som jeg vil kalde det stereotype billede af 

spanierne, altså den der mañana, mañana. En del af respondenterne fortalte i deres 

beskrivelser af spanierne som personer, og spaniernes opfattelse af tid, at de kan tage en 

laissez faire-holdning, at de er afslappede, og at der ofte er et element af mañana-kultur, 

under forhandlingerne. For god ordens skyld synes definitionen af mañana-kultur at være: 

hvis vi ikke når det i dag, så når vi det nok i morgen. Jeg har valgt at analysere mañana-

kulturen, fordi den til forundring ikke vækker frustration i danskeren, og fordi flere 

respondenter oplever, at den er på vej ud af den spanske forretningskultur. 

Ifølge Trompenaars vil den danske sekventielle tidsopfattelse have svært ved at arbejde med 

mañana-kulturen, da denne så når vi det nok i morgen-tankegang bryder med danskerens 

skemalagte plan. Nicolai Søgaard Olsen udtaler om mañana-kulturen:  

En generel opfattelse af det kunne være, at man er lidt laid back, der går lidt 

mañana i den. Hvad skal det sige? Hvis ikke man når det i dag, så når man det i 

morgen. Mere haster det jo ikke. Vi skal nok finde en løsning, men det er ikke 

sikkert det bliver i dag (Nicolai Søgaard Olsen, SEAT (Semler Gruppen A/S) – 

bilag 8, 2) 05:32)
5
. 

Citatet bekræfter Trompenaars i, at det i den synkrone kultur ikke har den store betydning, om 

man når sit mål gennem en mere ”bumpet vej”. Ifølge teorien er forventeligt, at det er ikke 

sikkert det bliver i dag-løsningen skaber stor frustration hos danskeren. Imidlertid lader det 

ikke til, at respondenterne virker særligt tynget af det. Udover Lars Bo Henriksen der udtaler, 

at det kan være frustrerende, så synes Jan Svarre at være den eneste, der direkte udtaler, at 

kunne komme til frustration og irritation:   

Som sådan nåede det ikke rigtigt at blive frustrerende for mig, men det tror jeg, 

det kunne blive. Altså hvis jeg virkelig ville rykke med noget og jeg følte, at de 

bare sådan lidt, ”nå ja, ja. Rolig nu”, så ville det blive frustrerende og irriterende 

for mig (Jan Svarre, Ege Tæpper A/S – bilag7, 40:54). 

                                                           
5
 Lydoptagelsen af interviewet med Nicolai Søgaard Olsen fra SEAT (Semler Gruppen A/S) består af to filer. 

Dette citat skal findes i lydoptagelse to, hvilket 2) illustrerer.  



 
 

59 
 

Som nævnt i indledningen til dette felt, er det ikke alle respondenter, der oplever mañana-

kulturen i erhvervsforhandlinger med spaniere. Tværtimod udtaler flere respondenter, at det 

hører fortiden til, og at spanierne bevæger sig væk fra elementet: 

(…) altså spanierne har virkelig givet sig selv et ryk så det batter, altså i Europa, 

ikke (…) De kan godt stadigvæk have den der lidt mañana-agtige aktivitet, men 

det er ikke altid. Det er ikke altid, at de agerer lige så hurtigt, som man måske 

gerne ville have det. Men det er ikke lige så slemt som før i tiden, men der kan 

godt være lidt af det (Mogens Friis, CSC A/S – bilag 8, 33:01). 

Mogens Friis udtaler direkte, at Spanien virkelig har givet sig selv et ryk, så det batter, og at 

spanierne befinder sig i en proces, hvor mañana-kulturen ikke i samme grad som tidligere, 

spiller en fremtrædende rolle. Dette skift leder tankerne hen på Bretts dynamiske syn på 

kultur, hvor hun skriver culture is not static, it drifts and shifts. Hvor Mogens Friis mener, at 

mañana-kulturen er på vej ud, så erfarer Pia Köllner, at den helt er forsvundet ud af den 

spanske forretningskultur:  

Det med mañana-kulturen, det findes ikke mere. (…) Og hvis de siger noget så 

sker det. Altså så skal du ikke gå flere dage og vente, så får du det med det samme 

(Pia Köllner, Granada Kulturrejser – bilag 8, 39:35).   

Ovenstående afføder spørgsmålet om, hvad der ligger til grund for, at spanierne på dette felt 

har ændret adfærd. Gullestrup siger, at kulturer er under forandring, fordi der er en konstant 

kontakt til andre kulturer. Jeg mener på baggrund af mine 30 interviews at kunne konkludere, 

at svaret ligger i den kontakt Spanien har til andre kulturer i erhvervsmæssige sammenhænge. 

Den stigende konkurrence på det globale marked bevirker, at Spanien i dag, i højere grad end 

tidligere, er tvunget til at tilpasse sig de internationale konkurrenceforhold:  

(…) de bliver tvunget til at blive mere og mere internationale qua, at udenlandske 

virksomheder i endnu højere grad vil bosætte sig der, og de ønsker jo også, at 

spaniere og spanske virksomheder vil sælge deres produkter, i højere grad, på de 

internationale markeder. Så hvis de vil det, så er de nødt til at blive mere åbne 

end de er (Lars Mark, Vikan A/S – bilag 11, 33:36). 
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Den spanske forretningskultur har altså erfaret, at den skal åbne sig, så tingene kan ske hoy (i 

dag) og ikke mañana. Effektueres tingene først mañana vil Spanien stå i en mindre favorabel 

situation i forhold til andre lande og virksomheder, der kan effektuere tingene hoy. Den 

internationale konkurrence og påvirkningen fra andre lande og virksomheder er en 

forandringsinitierende faktor, da den afstedkommer af den eksterne kontakt fra udenlandske 

markeder, og dermed er den en del af en acculturationsproces. De forandringsinitierende 

faktorer er faktorer, som kan og ikke nødvendigvis vil medføre kulturforandringer. Når Lars 

Mark udtaler, at spanierne er tvunget til at tilpasse sig, handler det også om, at spanierne er et 

stolt folkefærd, hvilket skal forstås på den måde, at det ikke nødvendigvis er med spaniernes 

gode vilje, at de er tvunget til at ændre deres kultur. Ikke desto mindre virker det altså som 

om, at spanieren på dette område nærmer sig en mere global forhandlerrolle.  
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8.5 Telefoni 

Brugen af mobiltelefoner under erhvervsforhandlinger blev af mine respondenter nævnt, som 

en lille ting der kunne skabe stor frustration. Værdiladede ord som slem, irritation, 

frustration, provokerende, frygteligt, sindssygt generende og mangel på respekt, optræder i 

bilag 9 og vidner om, at danskeren ikke bryder sig om, at spanieren bruger tid i telefonen 

under en forhandling. Christian Harpsøe udtaler:  

Hvor er der ellers forskel mellem danskeren og spanieren? (…) Der sker helt tiden 

noget. Telefonen ringer, og jeg skal gi’ dig, skal jeg. Altså, den der mødekultur 

den er meget anderledes. Meget anderledes! Bare det at indkalde til et møde, det 

er svært at få folk til at sidde stille og lige lytte i et kort øjeblik, så der er vi meget 

forskellige på den front. [Christian Harpsøes telefon ringer] Er det noget der 

bare hører til deres kultur, at det er sådan de er? Er det kulturelt bundet eller 

hvordan? Det er kulturelt bundet. Det er der ingen tvivl om. Det tror jeg. Hvor 

kommer det fra det der? Det ved jeg ikke. Pas! Du siger, de er meget flyvske og 

mobiltelefoner og det ene og det andet. Jamen jeg ved ikke hvor det kommer fra. 

Pas! Det ved jeg ikke. Nu siger du det med mobiltelefonerne, og det er der flere 

der har nævnt. Hvordan reagerer en dansker når han sidder i møde med en spanier 

og den ringer? F.eks. dér ville en spanier have taget den med det samme. Hvorfor 

tog du den ikke? Det er fordi jeg sidder i møde. [Christian Harpsøe modtager 

en sms] En spanier havde taget den med det samme. Hvorfor? Han sidder i møde 

med dig? Jamen det er sådan set ligegyldigt. Han tænker, ”det kan jeg godt lige 

nå, og så er vi back on track”. En spanier kan måske meget bedre lige ryge væk 

og så komme tilbage igen, hvor danskeren er meget mere struktureret. Der er 

spanieren meget mere ustruktureret på den front, ikke (Christian Harpsøe, Foss 

A/S – bilag 9, 23:30). 

Christian Harpsøe tog ikke telefonen, fordi vi begge havde sat en time af til dette interview. 

Interviewet er plottet ind i både hans og min agenda for dagen, hvorfor han anser det som 

uhøfligt at stjæle min tid ved at besvare opkaldet. Ifølge Christian Harpsøe er danskere mere 

strukturerede, hvilket bevirker, at de holder sig til en ting af gangen. Derimod er spanieren 

mere ustruktureret og derfor ville han have besvaret opkaldet. Det hænger også sammen med, 

at han ville anse det som uhøfligt blot at lade telefonen ringe ifølge Trompenaars. Dette ville 



 
 

62 
 

signalere, at han ikke ønsker at bruge tid på personen der ringer. Og det går imod spanierens 

opfattelse af tid, der netop går på, at man gerne vil bruge tid på den anden part. Dette erklærer 

Henrik Christensen sig enig i:  

Ville det være uhøfligt ikke at tage telefonen? For hende eller hvad? Ja. Det tror 

jeg. Dem som ringer til hende, de forventer, at hun tager telefonen. Og så er det 

lige meget om hun er i møde, eller hvad hun laver. Så det er ikke noget hun gør 

for at være uhøflig overfor dig? Nej. Jeg tror det er en naturlig del af hendes 

hverdag (Henrik Christensen, FKI Logistex A/S – bilag 9, 38:10). 

Det er værd at bemærke, at Henrik Christensen siger, at personen i den anden ende af røret 

forventer, at spanieren tager telefonen. På den måde signalerer man hinanden respekt og 

venskab ifølge Bouchets ord. Henrik Christensen er bevidst om, at det blot er en naturlig del 

af spanierens hverdag og dermed kan han acceptere, at det kan spille ind.  

Sammenfatning af Kapitel 2 

Kapitlet har påvist, at danskeren har en sekventiel kultur, hvor effektiviteten er central. 

Effektiviteten kommer til udtryk, idet han ikke ønsker at stjæle tid fra modparten. For den 

synkrone spanier derimod er tid lig med levemåde, og noget han bruger på andre. Spanierens 

opfattelse og håndtering af tid kan være til frustration for danskeren, hvilket giver sig udslag 

på feltet punktlighed, som ikke dyrkes af spanieren, og som derfor ikke nødvendigvis skal 

fortolkes som mangel på respekt. Dog kan spanieren bruge punktlighed taktisk. Det spanske 

hierarki vækker også frustration for danskeren, da de mange led i den spanske virksomhed 

koster på effektivitetskontoen, ligesom de mange papirbunker gør det. Danskeren må ikke 

glemme respekten for autoriteterne i Spanien, hvor distancen er større. Hvad angår mañana-

kulturen så er det blevet påvist, at den ikke vækker stor frustration, fordi danskeren lader til at 

være bevidst om elementet, som samtidig synes på vej ud af den spanske forretningskultur 

p.g.a. den globale konkurrence. På dette punkt bevæger spanieren sig mod en global 

forhandlerrolle. Accept, respekt og forståelse synes alle nøgleord i forhold til de analyserede 

felter.  

Det næste kapitel handler om den personlige relation. I etableringen af denne, spiller tid også 

en central rolle, hvilket vil blive fremhævet.  
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Men det er klart, at de andre skal være mere end 20 % bedre eller billigere, 

end jeg er. Hvis de er under 20 % så får jeg ordren, fordi man har et 

personligt forhold til dem (Bilag 10, 1.06:58) 

Steen Thøisen 

 Nilpeter A/S 
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9. Kapitel 3 - Personlige relationer  

Undersøgelsen viser, at der lægges stor vægt på etableringen af en personlig relation fra 

spansk side, hvorimod det ikke anses for at være lige så vigtigt for den danske forhandler. 

Dette kan skabe nogle uoverensstemmelser, da spanieren ønsker at bruge tid på dette, og 

danskeren anser det for spild af tid. Den personlige relation er nært beslægtet med 

opbyggelsen af et tillidsforhold, da tillid til modparten udgør hjørnestenen i processen mod 

den personlige relation.  

Søren Gullev ser en forhandling, som bestående af to ting: det forretningsmæssige og den 

personlige relation:  

(…) Der er to ting i en forhandling. Der er det forretningsmæssige, og så er der 

det rent personlige mellem de personer, der er involveret. Heroppe i Nordeuropa, 

der kan vi komme meget langt på telefoner, på skriverier med dokumenter frem og 

tilbage og e-mails. Det kommer du ikke så langt med i Sydeuropa. Der er du nødt 

til at være helt på bølgelængde rent personligt med dem du skal forhandle, inden 

der overhovedet begynder at ske noget som helst. Hvorfor det? Fordi de har en 

anden måde, de har ikke tillid til, at man kan nå frem til noget konstruktivt, hvis 

ikke de kender personen, og har talt med personen om andre ting end lige præcis 

det forretningsmæssige. Men hvis du har et godt produkt og du kan sælge det til 

en god pris, kan det så ikke være lige meget? Jo, det tror man, men sådan er det 

altså bare ikke. En del af produktet det er også forhandlingen, at de har tillid. Du 

skal tænke på, at det der afspejler produktet, det er den forhandling du har. De 

kender jo ikke virksomheden for andet end de personer de taler med (…) Og hvis 

ikke de har en tillid til den person, som de skal forhandle med, så kan du glemme 

alt om det gode produkt, du har i baghånden (…) (Søren Gullev, Babcock & 

Wilcox Vølund A/S – bilag 10, 18:43). 

Beskrivelsen falder godt i spænd med Trompenaars’ dimension om universalisme vs. 

partikularisme, hvor han kategoriserer danskeren som universalist, der betyder, at han har 

meget fokus på kontrakten. Ligeledes stemmer det godt overens med det faktum, at den 

danske sekventielle kultur har fokus på at komme til sagens kerne hurtigst muligt, som det 

blev analyseret i Kapitel 2. Søren Gullev bekræfter Trompenaars’ ord ved at sige, at den 
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danske forhandler kan komme meget langt på telefoner, på skriverier med dokumenter frem 

og tilbage og e-mails. Den spanske forhandler er partikularist, da kontrakten for ham blot er 

en guideline for det at lave forretning. Den personlige relation kommer for ham i forreste 

række. I Spanien er man nødt til at være på bølgelængde rent personligt. Betragtningen var 

flere respondenter enige i: 

Hvad er det første du tænker på, når jeg siger erhvervsforhandlinger med 

spaniere? Det ville nok være opbygning af personlige relationer, eller i hvert fald 

sådan en generel sportsånd i stedet for bare at gå direkte til sagen, som man 

måske er mere tilbøjelig til at gøre i Danmark (Brian Serup, Dynamic Web A/S – 

bilag 10, 20:39). 

Ovenstående viser, at det indledende stadie til at lave forretning, varierer de to kulturer 

imellem. Spanierens tilgang er relationsbaseret og han er villig til at bruge meget tid på 

etableringen af den personlige relation. Den danske forhandler ønsker derimod ikke at 

investere så meget tid i denne etablering, da hans fokus ligger på at gennemføre 

erhvervsforhandlingen med maksimal effektivitet og minimal ydelse. Hvor den spanske 

forhandler vægter det subjektive relationsbaserede ur højere end den objektive tid på klokken, 

er det den omvendte verden for danskeren. Dette kan give anledning til uoverensstemmelser..  

Jeg spurgte Julie Schou-Nielsen, om hun kunne sætte sig ind i spanierens tilgang til 

forhandlingen:     

Det kan jeg sagtens. Du skal jo kunne stole på den anden part. Hvis jeg skal lave 

en forretning med dig, så skal jeg da vide, om du er sådan en der løber med 

pengene, eller kan jeg regne med dig (Julie Schou-Nielsen, Bygge- & 

Erhvervsstyrelsen, bilag 10, 38:02). 

For spanieren er det i virkeligheden mennesket på den anden side af bordet, der interesserer 

ham. Som nævnt i Kapitel 2, er tid for spanieren en gave, som han investerer i modparten med 

henblik på, at lære ham at kende. Følgende citat demonstrerer, at spanieren skal nå til en 

accept af modparten som person, før han når til en accept af ham som forretningsmand: 

(…) meget mere, at du viser, hvem du er. Hvad går du egentlig for som person, 

ikke hvad går du for som forretningsmand fordi, hvis du er god nok som person, 
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så kan du heller ikke være helt dårlig som forretningsmand. (…) ” jeg siger det til 

dig fordi du er min ven og jeg stoler på dig (…) Det er ikke noget jeg vil sige til 

andre og offentligt og i offentligheden, men jeg siger det til dig, fordi du er min 

ven.” Så hvis du kan opnå det der, så er det nummer et. Altså, man bliver helt 

varm inden i. Du har simpelthen en ven i din spanske forretningspartner. Altså en 

virkelig ven (Palle Gammelmark, Widex A/S – bilag 10, 08:22 og 1.04:13). 

Det fremgår tydeligt, at modpartens menneskelige kvaliteter er særdeles vigtige for spanieren. 

Det handler ikke blot om prisen og kvaliteten på produktet. En del af produktet det er også 

forhandlingen, at de har tillid, som Søren Gullev nævner det i kapitlets indledende citat. 

Spanieren ønsker at nå derhen, hvor han kan betragte sin forhandlingspartner, som en ven 

ifølge Palle Gammelmark. I vennen finder han en tryghed, som er alpha og omega for ham. 

Tryghed er vigtigt for alle, også i den menneskelige interaktion en forhandling er. Flere 

respondenter fremhævede, at spanieren ønsker at holde fast i modparten, når først han er 

accepteret. Han synes bl.a. ikke om, at der bliver skiftet i en organisation:    

(…) spanierne bryder sig ikke om, at man hele tiden skifter om i en organisation, 

at de hele tiden får en ny kontaktperson f.eks. (…) De kan godt lide, at det er 

kendt, det de laver, at man ligesom kender hinanden, så man ikke skal starte 

forfra, hver gang det er en ny person, der kommer ind. Og så kan de starte med at 

fortælle alt fra Adam og Eva, at man ligesom kender hinanden, og at man kan 

fokusere på nogle andre ting (Michael Lystager – Højbjerg Maskinfabrik A/S – 

bilag 10, 11:47 og 44:52). 

Den spanske forhandler bryder sig ikke om at starte forfra med Adam og Eva, fordi han sætter 

pris på at arbejde sammen med mennesker han har accepteret som forretningspartnere. Noget 

tyder på, at spanieren investerer så meget i de personlige relationer, fordi han ser det som en 

langsigtet investering, både på et venskabeligt plan, men også forretningsmæssigt. Flere 

respondenter oplever dette, heriblandt Sune Arvad Poulsen: 

Og det er long lasting relationships. Det er ikke short term thinking med det vi 

har, og de her mennesker i Spanien, de har bare været helt unikke (Sune Arvad 

Kristensen, Louis Poulsen A/S – bilag 10, 19:23). 
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Jeg ønsker med det næste eksempel blot at illustrere, hvor vigtigt Henrik Christensen har 

oplevet spanierens tryghed:  

Den sidste kontrakt vi lavede, der stod der simpelthen, hvem der skulle være med i 

projektet. Og det stod med navns benævnelse i kontrakten, hvem det skulle være. 

Jeg tror der stod fire eller fem navne. Det stod simpelthen i kontrakten! (Henrik, 

FKI Logistex A/S – bilag 10, 1.00:57). 

9.1 Tillid er nøglen til de personlige relationer 

Skabelsen af et tillidsforhold, virker som det centrale skridt mod den personlige relation. I det 

følgende vil jeg analysere, hvorledes danskeren opnår et tillidsforhold til spanieren. Som 

nævnt i præsentationen af Brett, konstaterer hun, at tillid er et aspekt, man ikke må negligere i 

forhandlinger. Dette erklærer Per Rasmussen sig enig i: 

Det der er vigtigt, det er selvfølgelig også small talk. At man kan det, så man får 

opbygget en relation, hvis man ikke har det i forvejen. Det er utroligt vigtigt, at 

man har tillid til hinanden. (…) Det er grundlaget for en god forretning (Per 

Rasmussen, Blücher A/S – bilag 10, 42:18). 

Tillid er grundlaget for en god forretning og opnås via small talk akkurat som Brett er inde 

på. Small talk er særligt vigtigt i slow trust-kulturer som den spanske. På den anden side 

virker det som spild af tid for den danske quick trust-kultur, da den har tillid til modparten, 

indtil andet modbevises. For spanieren handler det om en socialiseringsproces, som opstår i 

det øjeblik, der bliver talt om alt muligt andet end lige forretningen. Ifølge Villemoes et al 

foregår socialiseringsprocessen ofte på en bar eller restaurant. Det er i dette miljø – i en 

venskabelig atmosfære – at venskaber kan opstå. Kontoret med computere etc. kan hurtigt 

give indtrykket af, at man skal snakke om økonomiske og tekniske termer, og derfor søger 

spanieren tilflugt i barer og restauranter (Villemoes et al 2003:61 ff.). En god frokost og et 

glas vin refereres ofte til som Wining and dining-begrebet (Gesteland 2002:261), og det har 

flere respondenter oplevet i Spanien: 

Kan man lande i Spanien kl. 09.00 og så have en returbillet kl. 16.00? Nej, det kan 

man ikke, fordi det halve af forhandlingerne er middagen om aftenen. Det er lige 

så vigtigt at komme godt ud af med dem socialt, som det er at forhandle på plads 

om dagen (Natascha Sandberg, Pressalit A/S – bilag 10, 40:27) 
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Her er der mulighed for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem parterne, da danskeren 

ikke mener han udnytter tiden effektivt. Til at illustrere dette har jeg valgt at medtage dette 

citat af Simon Svensgaard: 

Spanierne kan godt lide den personlige kontakt (…) Det går meget ud på, at man 

taler. Man taler måske ikke så meget forretning, men man taler måske om alt 

muligt andet. Og vi vil gerne tale forretning og så, så lidt small talk så muligt og 

så komme videre (Simon Svensgaard, Total Produce Sourcing S.A. – bilag 10, 

13:50). 

Brett skriver, at quick trust-kulturer er nødt til arbejde hårdere for at få slow trust-kulturens 

tillid. Dette passer i virkeligheden godt med det, der indtil nu er blevet analyseret. Vigtigt er 

det at fremhæve, at det ikke er ensbetydende med, at tillid er ligegyldigt for danskeren. 

Tværtimod fremgår det tydeligt i bilag 10, at det også for ham er betydningsfuldt. Forskellen 

ligger blot i, hvor meget de er villige til at ofre på det, og hvor hurtigt de opnår den. For 

danskeren kan det være frustrerende at bruge så meget tid på at snakke om vind og vejr, når 

man blot skal sætte sin signatur på et stykke papir. I sidste ende handler det dog om forståelse:    

Man skal bevæge sig på hans plan, og man skal have forståelse for den kultur og 

den respekt, som det former (Bo Nørgaard Pedersen, Glud & Marstrand A/S – 

bilag 10, 05:41). 

Værktøjet synes igen at være accept af spanierens kultur og dermed en forståelse af 

spanierens måde at håndtere tingene på. Såfremt danskeren giver spanieren den tid, han har 

brug for i socialiseringsprocessen og når til det punkt, hvor han kan acceptere danskeren, som 

menneske, så kan de begynde at snakke forretning. Palle Gammelmark fortæller her om 

overgangen fra accept til forretning: 

 (…) men hvis de kan lide dig og de stoler på dig, ”så kan vi sætte os ned og 

snakke.” (Palle Gammelmark, Widex A/S – bilag 10, 06:24). 

Jeg mener, det er på sin plads igen at fremhæve respondenternes rolle som eksportører. Havde 

rollerne været byttet om, kunne man forestille sig, at der i højere grad ville opstå 

uoverensstemmelser mellem de to parter, fordi danskerens tålmodighed ville slippe op. 

Tålmodigheden bliver dog i forvejen sat på prøve ifølge Nils Ole Andersen: 
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Der tager det noget mere tid i Spanien. Man skal lidt mere ind på folk og have 

spist lidt med dem. Jeg ved ikke, om de skal overveje det lidt mere, om de er lidt 

usikre (…) altså konsekvensen kan helt sikkert være, at der er mange danskere, 

som giver op. Du mister simpelthen tålmodigheden, fordi du på den lange bane 

ikke tror, det bliver til noget, det som de har gang i (Nils Ole Andersen, 

Copenship A/S – bilag 10, 25:03). 

Den danske forhandler kan altså nå til et punkt, hvor han giver op, fordi det på ham virker 

som, at spanieren blot render rundt om den varme grød. Dermed føler han, at de ikke når 

nogen vegne, men det er præcis det de gør. 

Der kan trækkes en parallel til Bretts teori om individualisme og kollektivisme i måden de to 

forretningskulturer agerer på med hensyn til de personlige relationer. Brett skriver, at 

forskellen mellem individualistiske kulturer og de kollektivistiske bunder i, at de 

individualistiske kulturer sætter de individuelle interesser over kollektivets. Brett er meget 

generaliserende, når hun omtaler Vesteuropæiske lande, som værende individualistiske. Min 

undersøgelse viser, at der mellem Danmark og Spanien er en betydelig forskel, idet den 

danske kultur kan betegnes som en typisk individualistisk kultur. Det viser sig, når den danske 

forhandler sætter sine egne interesser over kollektivets, forstået på den måde, at danskeren 

ikke ønsker at bruge så meget tid på at lære spanieren at kende. Dette har vist sig vigtigt for 

spanieren og derfor karakteriseres den spanske kultur som værende kollektivistisk. Christian 

Harpsøe forklarer her, hvordan han ser spanierens kollektivistiske interesser uden for kontoret 

også afspejler sig i spanierens måde at forhandle på: 

Hvordan opnår man et godt forhold til en spanier? Du siger det er vigtigt med de 

personlige relationer? Jamen jeg tror, spanierne, de har jo også, de er meget 

familieknyttede, og når de først er venner med nogen, jamen så er de venner for 

livet. Og familien er meget, meget vigtig (…) Jeg tror lidt, det er det samme i 

forhandlinger. Du skal ligesom lidt under huden på dem på en lidt anden måde. 

Det er ikke bare rent negotiation, det er altså også på venneplan et eller andet 

sted, hvor vi i Danmark, også vores arbejdsmoral, vi kommer på arbejde og så 

tager vi hjem. Der er stor adskillelse mellem privatliv og det professionelle liv. I 

Spanien er det meget mere blandet (Christian Harpsøe, Foss A/S – bilag 10, 

18:13). 
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Der kunne også ligge en formodning om, at intentionen fra spansk side med de langsigtede 

relationer bunder i, at det ville være lettere at løse problemer, fordi man har etableret en 

personlig relation og et venskab med modparten. Ifølge Brett tenderer de kollektivistiske mod 

at være bedre til at samarbejde.  

Christian Harpsøe oplever en forskel i, hvorvidt de to kulturer, adskiller privatlivet fra det 

professionelle liv eller ej. Hans erfaring er en stor adskillelse i Danmark, hvor det er mere 

blandet i Spanien. Dette kunne tyde på, at man fra spanierens side ser privatlivet og arbejdet 

som en helhed, hvor danskeren ser det som to adskilte verdener. Dette kan måske give en 

større forståelse for spanierens ageren, med hensyn til det at investere tid i den personlige 

relation. Påstanden om, at når først spanieren er venner med nogen, jamen så er de venner for 

livet, er der delte meninger om blandt mine respondenter. På den ene side, pointerer flere, at 

hvis det erhvervsmæssige forhold bryder sammen, så ryger venskabet samme vej. På den 

anden side, nævnes det, at det gode forhold holdes intakt ligegyldigt hvad.   

Søren Gullev nærer forståelse for spanierens syn på tillid og de personlige relationer. Såfremt 

spanieren flere leverandører at vælge i mellem, vil tillid og den personlige relation være 

tungen på vægtskålen:   

 (…) hvad er det så, han vil vælge i sidste ende, hvis han har to, tre, fire 

ligeværdige at vælge imellem? Og der må man sige, at det bliver den subjektive 

vurdering fra kundens side. Han vil vælge den leverandør, hvor han føler, at når 

det går galt eller hvis der kommer problemer, så vil han have den største chance 

for at få et positivt resultat. Det er den personlige relation (Søren Gullev, 

Babcock & Wilcox Vølund A/S – bilag 10, 24:15). 

9.2 Hvad er effektivitet for en dansker og hvad er effektivitet for en spanier? 

Jeg mener, der foreligger en relevant diskussion i forhold til temaet effektivitet i 

erhvervsforhandlinger mellem danskeren og spanieren. Dette er blevet påvist i Kapitel 2 om 

tid og i dette kapitel. Mine respondenter ser sig selv som værende mere effektive, end 

spanieren i de specifikke forhandlingsrelaterede felter, der er blevet analyseret hidtil. Der skal 

naturligvis tages forbehold for, at det kan være en etnocentrisk holdning. Under mit interview 

med Nicolai Søgaard Olsen faldt jeg over følgende betragtning:  
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En ting er effektiviteten og hastigheden, hvormed tingene sker, men noget andet er 

jo, man kan jo godt være ret effektiv rent tidsmæssigt, men ikke opnå det ønskede 

resultat, og så kan man være langsom og opnå det ønskede resultat (Nicolai 

Søgaard Olsen, SEAT (Semler Gruppen A/S) – bilag 6, 1) 17:09). 

Trods det faktum, at Nicolai Søgaard Olsen umiddelbart efter udtaler, at det ikke er sådan han 

oplever spanierne, så mener jeg citatet som udgangspunkt, kommer godt rundt om de to 

parters måde at anskue effektivitet på, ifølge min undersøgelse. Spanierne ønsker at bruge tid 

på at etablere et personligt forhold, med henblik på de langsigtede relationer, og denne proces 

kan virke ueffektiv for danskeren, der på forhånd har tillid til spanieren. Den tid spanieren 

lægger i at lære modparten at kende, betaler sig på lang sigt, og dét er i virkeligheden 

effektivitet for ham. Effektivitet kommer altså til udtryk forskelligt i de to kulturer.  

En anden pointe jeg ønsker at fremhæve i forhold til effektiviteten, handler om Trompenaars’ 

dimension sekventiel over for synkron tidsopfattelse. Jeg mener den er til diskussion, fordi 

Trompenaars ikke har med in mente, at andre aspekter, som f.eks. hierarki, bureaukrati og 

respekt for autoriteter, som er blevet analyseret i Kapitel 2, kan influere på denne dimension. 

Disse sænker effektiviteten i synkrone kulturer.  

Sammenfatning af kapitel 3 

En forhandlingssituation med spaniere består af to ting: det forretningsmæssige og den 

personlige relation. Sidstnævnte lægger spanieren meget vægt på, da en god relation leder til 

det forretningsmæssige. Derfor bliver der investeret meget tid i at etablere et forhold, hvilket 

kan være svært at forstå for en quick trust-kultur som den danske, som stoler på modparten 

indtil han beviser andet. Tillid er et vigtigt skridt på vejen mod den personlige relation og 

dette skabes i venskabelige miljøer som f.eks. restauranter. Er man først blevet accepteret som 

person, er man også accepteret som forretningsmand og det betaler sig i form af langsigtede 

relationer. Den personlige relation synes at handle om tryghed, hvilket har vist sig vigtigt, idet 

spaniere ikke kan lide, der bliver skiftet ud i den danske organisation. Ligeledes kan det 

konstateres, at effektivitet er vigtigt for begge parter, men at de har forskellige måder at 

opfatte effektivitet på.  

Afhandlingens sidste kapitel handler om sproget. Både tid og den personlige relation er 

relateret til sproget, hvilket vil blive fremhævet.  
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Hvor vigtigt er sprog? Meget! Det er alpha og omega. Det oplever jeg bare 

hver gang jeg er af sted (Bilag 11, 25.52) 

Pia Köllner 

Granada Kulturrejser 
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10. Kapitel 4 - Sproget 

Jeg har valgt at behandle sproget i et særskilt kapitel, selvom det kunne have været analyseret 

under kapitlerne om tid og personlige relationer, da der er en sammenhæng mellem sproget og 

disse to felter. Det er min mening, at både Gullestrup, Trompenaars og Brett kun berører 

sprogets betydning i erhvervsforhandlinger overfladisk, hvilket har været et argument for at 

analysere feltet selvstændigt. Et andet argument knytter sig til, at den overvejende del af mine 

respondenter fremhæver sproget, som værende dét mest problematiske område i 

erhvervsforhandlinger med spaniere, hvilket også flere af de eksportører, der har udtalt sig i 

forbindelse med den Danske Ambassades rapport Spanien: Myter og realiteter om 

eksportproblemer (Udenrigsministeriet 1997:22) synes. Der spores en tendens til, at sprogets 

rolle i den spanske forretningskultur gennemgår en udvikling, hvorfor det også er valgt at 

analysere sproget.    

Sune Arvad Kristensen omtaler sproget, som værende dét største problem i sine 

erhvervsforhandlinger med spaniere: 

(…) men du kan sige, at det største problem jeg har haft i Spanien, det er sproget. 

Helt klart! Hvorfor det? Det er den største barriere. Jo, men de er bare ikke så 

gode til engelsk, som vi er (…) du kommer jo ekstremt hurtigt til at misforstå 

hinanden, i den måde man udtrykker sig på i sprog (…) Sprog er en kæmpe 

barriere. Det kan blive en kæmpe konflikt (Sune Arvad Kristensen, Louis Poulsen 

A/S – bilag 11, 45:08). 

Sune Arvad Kristensen oplever sproget, som den største barriere og siger, at det kan blive en 

kæmpe konflikt. Barrieren opstår fordi spanierne ikke har det samme niveau i engelsk som 

danskere. Misforståelserne kommer både fordi sprogniveauet er forskelligt, men også fordi 

man udtrykker sig anderledes fra kultur til kultur.  

Spaniernes dårlige engelskniveau skyldes tre årsager ifølge respondenterne: 

 Landets størrelse og stolthed  

 Uddannelsesniveauet 

 Synkronisering af udenlandske Tv-programmer 
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Spaniens størrelse og attraktivitet bevirker, at det ikke tidligere har været nødvendigt for 

spanierne at lære fremmedsprog for at kunne klare sig. Dette kunne være årsagen til, at man 

ikke har lagt så mange ressourcer i sproguddannelserne. Synkroniseringen af udenlandske Tv-

programmer anses også for at være genstand for problemet. 

Konsekvenserne af spaniernes dårlige engelskniveau betyder, at den danske eksportør ofte er 

nødt til at tilpasse sig vilkårene:  

Det er jo lidt på deres vilkår, at vi kommer derned fordi det foregår på deres 

sprog. Er det retfærdigt? Nej det er det sgu ikke, men det er nu engang vilkårene 

(Michael Lystager, Højbjerg Maskinfabrik A/S – bilag 11, 52:28). 

Forhandlingen foregår ofte på spansk, hvilket skaber frustration fordi det ikke anses som 

retfærdigt, og også fordi man ikke nødvendigvis behersker spansk på et tilstrækkeligt godt 

nok niveau. Alternativet kunne være, at man er nødt til at føre forhandlingen på spansk, eller 

få sin agent/distributør eller en tolk til at bistå med hjælp. Denne løsning har Per Rasmussen 

prøvet: 

Det kan selvfølgelig give en distance, at man ikke kan køre forhandlingerne på 

engelsk, men at man må køre dem via en translatør. Hvad betyder det? Er det en 

ulempe? Ja det kan det godt være. Det er jo rarest når man kan kommunikere 

direkte med kunderne, når man er ude og besøge dem. (…) Hvad betyder det at 

have en tolk indover eller en forhandler indover? Du siger, der bliver skabt en 

distance? Ja der går altid noget tabt, når der er et led imellem (…) (Per 

Rasmussen, Blücher A/S – bilag 11, 16:23). 

Situationen er ikke optimal, da det giver en distance mellem parterne. Og fordi noget af 

kommunikationen altid går tabt. Per Rasmussen gør dog også opmærksom på, at det ikke 

nødvendigvis er helt optimalt at forhandle med en spanier på engelsk: 

Kan der gå noget tabt, når en dansker forhandler med en spanier på engelsk? Det 

tror jeg godt der kan. Der kan godt opstå misforståelser og forkerte tolkninger af, 

hvad det er man mener (Per Rasmussen, Blücher A/S – bilag 11, 17:48). 

I det næste citat siger Lars Bo Henriksen, at han konsekvent forlanger, at forhandlingen 

foregår på engelsk for netop at undgå misforståelser, selvom han er i stand til at gennemføre 
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en forhandling på spansk. Med engelsk som forhandlingssprog minimerer han potentielle 

risici for misforståelser, da det foregår på et ligeværdigt sprog: 

Selv når jeg forhandler med svenskere, så forlanger jeg, at det foregår på engelsk, 

fordi selvom vi tror vi kan tale og forstå svensk, så mister vi 20-30 % af hvad der 

bliver sagt. (…) Det handler altså om, at de kan engelsk også, og at 

kommunikationen foregår på et ligeværdigt sprog, hvor man ikke skaber nogen 

misforståelser (Lars Bo Henriksen, H.I. Hansen Vin A/S – bilag 11, 09:53). 

Jeg mener, de sidste to citater gengiver vigtigheden af sprogets betydning i en 

erhvervsforhandling. Det er en interessant betragtning, at Per Rasmussen på den ene side ikke 

mener, det er optimalt at forhandle på engelsk med en spanier, fordi der kan opstå 

misforståelser og forkerte tolkninger, mens Lars Bo Henriksen på den anden side forlanger, at 

forhandlingen altid foregår på engelsk fordi hans synspunkt er, at han mister 20-30 % af hvad 

der bliver sagt, når forhandlingen for ham foregår på et fremmedsprog, der ikke er engelsk. 

Beskrivelserne er et udtryk for den danske forhandlers ønske om sikkerhed i forhandlinger. 

Her kan refereres tilbage til de forrige kapitler, hvor det er blevet fremhævet, hvor vigtigt 

sikkerhed og tryghed er i erhvervsforhandlinger. Palle Gammelmark kan godt se argumentet i, 

at forhandlingen foregår på et ligeværdigt sprog. Dog mener han, at den danske forhandler har 

muligheden for at placere sig selv i en mere gunstig position, såfremt han er villig til at afgive 

lidt af sin egen sikkerhed ved at køre forhandlingen på spansk: 

(…) hvis nu du sætter spanieren i den situation, at han skal tale et andet sprog 

end sit eget, så sætter du ham i en vanskelig situation. Du viser respekt over for 

ham ved at tale hans sprog, hvis du bare kan den mindste smule, fordi så føler han 

at han, jeg ved ikke om han har overtaget, men i hvert fald, at han er på fast 

grund. Så du må ligesom fire lidt, og give lidt af din egen sikkerhed for, at han 

kan have overskud til at forhandle. Det kan da godt være, at du giver lidt af din 

egen sikkerhed, men den respekt du vinder ved at vige det for ham eller vise ham, 

at du ligesom giver ham en fordel, den vinder du ved, at du faktisk vinder hans 

respekt (Palle Gammelmark, Widex A/S – bilag 11, 51:57). 

Den danske forhandler kan altså vinde point ved at forhandle på spansk, hvis man bare kan 

den mindste smule, fordi spanieren finder det vanskeligt at forhandle på et fremmedsprog. 
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Han mener, at man viser respekt ved at prøve sig frem på spansk. Vigtigheden af at netop 

respekt er i de tidligere kapitler også blevet fremhævet. Sproget virker altså som en nøgle til 

tillid og den personlige relation.  

Flere af mine respondenter henviser til den vanskelige situation, hvor spanieren skal udfolde 

sig på et andet sprog. Pia Köllner mener det handler om mindreværdskomplekser fra 

spanierens side: 

(…) som spaniere har de meget store mindreværdskomplekser i forhold til sprog 

for, ”åh, det kan jeg ikke, og I er meget bedre.” Altså, der kommer simpelthen 

nogle hæmninger der gør, at de ikke bare slapper af i en forhandlingssituation, at 

de hele tiden sidder, ”åh, sagde jeg nu det rigtigt på engelsk?” I stedet for 

indholdet, så bliver det deres indpakning de fokuserer på. Og det forskubber fokus 

(Pia Köllner, Granada Kulturrejser - bilag 11, 27:35).  

Problematikken ligger i, at spanierens fokus forskubbes fordi deres indpakning kommer i 

centrum i stedet for indholdet. Dermed kommer der nogle hæmninger, der gør at de ikke kan 

slappe af. Det kan meget vel have noget at gøre med den spanske stolthed, som tidligere er 

blevet omtalt. Det er givetvis indholdet, der er vigtigst i enhver forhandling og det kan 

tydeligvis skabe frustration hos spanieren, hvis han ikke formår at udtrykke det han gerne vil, 

sådan som han gerne vil det.  

10.1 Bruger spanieren sproget taktisk? 

Min undersøgelse viser, at sproget kan bruges i et taktisk øjemed under forhandlingen. Nicolai 

Søgaard Olsen henviser til, hvordan han har oplevet det frustrerende, at spanieren pludselig 

slår over i spansk, når noget skal diskuteres internt, selvom forhandlingen kører på engelsk:   

Forhandlingsdisciplinen adskiller sig, hvor man i Nordeuropa vil betragte det at 

slå over i sit eget sprog midt under en forhandling, som værende dårlig 

forhandlingsdisciplin. Så er det tydeligvis ikke det, man opfatter i Spanien 

(Nicolai Søgaard Olsen, SEAT (Semler Gruppen A/S) – bilag 11, 1) 25:49). 

Nicolai Søgaard Olesen oplever det som dårlig forhandlingsdisciplin, at slå over i sit eget 

sprog og udelukker ikke, at det kan være et taktisk træk fra spaniernes side. Dog siger teorien 

på området, at spaniere generelt er meget kreative og impulsive, hvorfor en del af forklaringen 
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måske kan findes her (Villemoes et al 2003:65). Dette erklærer Nicolai Søgaard Olsen sig til 

dels enig i, da han senere uddyber, at det kan ligge naturligt til spanieren og hans kultur. 

Henrik Christensen er enig: 

De gør det bare. Og det er deres kultur og natur, der siger, ”at så gør vi bare 

sådan.” Og hvis vi havde nogen op til en forhandling heroppe, så ville vi sige, 

”kan vi ikke lige få en time out? Vi er lige nødt til at, er det i orden vi lige tager 

den på dansk?” (Henrik Christensen, FKI Logistex A/S – bilag 11, 55:17). 

Situation kan vække frustration i danskeren, hvis han ikke er bevidst om, at det handler om 

spanierens naturlige tilgang til forhandlingen. Nicolai Søgaard Olsen udtaler, at det danske 

forhandlerteam også kan drage fordel af, at spanierne slår over i spansk, da det tillader hans 

team at diskutere internt på dansk. 

Der synes at ske en udvikling inden for rammen af spanierens sprogkundskaber. Med hensyn 

til den ældre spanske generation, må man forvente at skulle gøre brug af en eventuel 

distributør/agent eller tolk, såfremt man ikke selv har de sproglige egenskaber til at forhandle 

på spansk eller ønsker det. Der spores dog indsats på området for den yngre generation:  

Så vidt jeg ved så gør de mere for, at de unge mennesker skal lære at tale engelsk 

og få noget mere sprog (Nils Ole Andersen, Copenship A/S – bilag 11, 46:33). 

Nils Ole Andersens indtryk er, at der sættes ind på området for at forbedre spaniernes 

sprogkundskaber. Grunden herfor knytter sig til samme argumentationsgrundlag, som 

analyseret under mañana-kulturens udvikling på side 55-56. Svaret ligger i den stigende 

globale konkurrence, som betyder, at Spanien er nødt til at tilpasse sig andre markeder. Det er 

nødvendigt, som følge af den forandringsinitierende faktor det er, at udenlandske 

virksomheder står på spring til at stjæle markedsandele. Det lægger pres på de spanske 

virksomheder. Denne acculturationsproces, kommer til udtryk i, at nogle virksomheder internt 

begynder at arrangere sprogkurser: 

Og på baggrund af, nu havde vi sådan en længerevarende relation med dem, 

begyndte de internt at køre sprogkurser, altså at lære engelsk (Bjarne Johansen, 

FKI Logistex A/S - bilag 11, 1.03:24). 
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Bjarne Johansen er inde på, at det var et tiltag fra den spanske virksomheds side, fordi de 

havde en længerevarende relation med dem. Tiltaget blev grundlagt, fordi den spanske 

virksomhed gerne ville vise en seriøsitet over for den danske virksomhed. Det er følgerne af 

den personlige relation der kommer til udtryk. 

Jeg ønsker afslutningsvis at knytte en kommentar til mit underspørgsmål, som går på, 

hvorvidt spanieren nærmer sig en global forhandlerrolle. Det er mit indtryk, at respondenterne 

bruger international og global i samme betydning, da vi snakkede om disse tendenser. Det kan 

være lidt misvisende, da en udvikling mod en international forhandlerrolle, handler om at 

spanieren ændrer adfærd i forhold til, en forhandling mod en anden kultur, f.eks. den danske.  

En udvikling mod en global forhandlerrolle, handler derimod om, at den spanske forhandler 

bevæger sig mod en global forhandlingsstil, som kan bruges i et globalt regi og ikke blot 

overfor en dansker. Man kunne kalde det for en global platform, hvor alle kulturers 

forhandlere befinder sig, fordi de har afgivet lidt af deres egen forhandlingsstil i en søgen på 

et fælles koncept eller et universelt program, som Hofstede taler om. Dette er et område, hvor 

jeg selv blevet klogere i løbet af processen. Tankerne leder mig til at rette en kritik mod Brett, 

der for mig også fordrejer ordet global. Hendes bog hedder Negotiating globally, selvom det 

hun rent praktisk gør, er at hun specifikt går ind og arbejder med nogle kulturelle 

dimensioner, der fremhæver, hvor kulturer er forskellige på et internationalt 

forhandlingsniveau. Jeg mener derfor, at Negotiating internationally havde været en mere 

passende titel på Bretts bog.  

Sammenfatning af kapitel 4 

Spanierne har et dårligt engelskniveau, hvilket betyder, at den danske eksportør ofte må 

tilknytte en tolk, hvis han ikke selv formår og har lyst til at forhandle på spansk. Det kan give 

en distance og noget af kommunikationen går tabt, hvilket kan være frustrerende. Prøver man 

sig frem på spansk kan det lede til misforståelser, hvilket også er tilfældet, hvis spanieren 

prøver sig frem på engelsk. Dog kan der ligge en fordel i at prøve sig frem på spansk, da det 

afføder respekt hos spanieren, da sproget er en af nøglerne mod den personlige relation. 

Spanieren kan bruge sproget taktisk, hvilket kan være frustrerende for danskeren.    

.  
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Del 5  

Konklusion og perspektivering 
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11. Konklusion 

Denne afhandlings formål har været svare på følgende problemformulering: 

På basis af en analyse af 30 kvalitative interviews med danske eksportører vil 

jeg analysere, hvor der kan opstå problemer og uoverensstemmelser mellem 

danskere og spaniere i en forhandlingssituation, som følge af kulturforskelle, 

og diskutere hvorfor disse opstår. 

Problemformuleringen er søgt besvaret via 30 kvalitative interviews, som danner det 

empiriske grundlag, samt på baggrund af Gullestrup, Trompenaars og Brett, der udgør det 

teoretiske grundlag. Jeg mener, at denne interaktion har fungeret konstruktivt i analysen, fordi 

det teoretiske ståsted, har givet mig nogle relevante teorier og dimensioner at holde min egen 

undersøgelse op imod. Det har ligeledes været tilfredsstillende at arbejde med den kvalitative 

metode, da jeg ikke mener andre metoder kunne have hjulpet mig nærmere den danske 

eksportørs verdensopfattelse. Hermeneutikken har været et godt analyseværktøj til tolkningen 

af denne verdensopfattelse.  

Min analyse har vist, at kultur og kulturforskelle reelt har betydning i erhvervsforhandlinger 

mellem danskere og spaniere, og dermed er min hypotese blevet bekræftet. Afhandlingen 

identificerer fire hovedfelter, hvor der kan opstå problemer og uoverensstemmelser, som følge 

af kulturforskelle. Disse er stereotyper, tid, personlige relationer og sproget. 

Hovedkonklusionerne er følgende: 

Forhandlere skal være særdeles påpasselige med at lade stereotyper diktere, hvilket forhold 

man får til den lokale forretningsmand. Lader man sig styre af disse, kan det komme til 

uoverensstemmelser, fordi modparten vil opfatte det som mangel på respekt. Man skal også 

være påpasselig med ikke at overføre sine stereotype opfattelser om f.eks. en katalaner til en 

andalusier, da forretningskulturen varierer i de to regioner.  

De to kulturer har forskellige måder at opfatte tid på, og det kan føre til spændinger i de fire 

specifikke forhandlingsrelaterede felter: punktlighed, hierarki vs. lighed, mañana-kulturen og 

telefoni. Det kan konkluderes, at de opstår som følge af de to kulturers forskellige 

tidsopfattelser, hvor især effektivitet spiller en central rolle. Netop effektiviteten er blevet 

diskuteret og det kan fremhæves, at begge kulturer værdsætter den. Spanierens synkrone 
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tilgang kan synes ineffektiv ifølge den sekventielle og individualistiske dansker, og det kan i 

konkrete tilfælde tolkes som både mangel på respekt og som et led i en taktisk overvejelse. 

Det kan ikke afkræftes, at begge dele kan forekomme.   

Tid spiller også ind i etableringen af den personlige relation, som værdsættes særligt højt af 

den partikularistiske spanier, og opnås gennem tillid, som igen kan opnås via small talk, hvor 

man snakker om alt andet en forretning med spanieren. Accepterer spanieren først danskeren 

som person, er han også accepteret som forretningspartner. Etableringen af et tillidsforhold og 

den personlige relation kan virke tidskrævende og ineffektiv for den danske forhandler, der 

kommer fra en quick trust-kultur. Hermed kan det komme til uoverensstemmelser, da 

danskerens tålmodighed kan slippe op.   

Sproget virker som den største barriere og der er delte meninger om, hvorvidt man skal 

forhandle på spansk eller engelsk, såfremt spanieren er i stand til det, da der kan opstå 

misforståelser på begge sprog. Nogle respondenter ser en fordel i at forhandle på spansk, da 

det virker som en nøgle til tillid og den personlige relation. Dermed kommer man hurtigere 

frem til selve forhandlingen, hvilket er vigtigt for universalistiske dansker.  

Ovenstående resultater kan bekræfte Hans Skov Christensens ord i indledningen om, at både 

interkulturel, kommunikativ og sproglig forståelse i virkeligheden kan være dét, der er 

afgørende for succes eller fiasko. I hvert fald i forhold til Spanien og spaniere. Resultaterne 

viser en indbyrdes afhængighed mellem disse, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på 

dem alle.  

Afhandlingen søgte også at få besvaret følgende underspørgsmål: 

Oplever de danske eksportører, at den spanske forhandler gennemgår en 

udvikling mod en mere global forhandlerolle og hvorfor? 

Her er det blevet påvist, at den spanske forhandler nærmer sig en global forhandlerrolle, fordi 

man gør en indsats for at komme af med mañana-kulturen, og fordi der sættes ressourcer ind 

på at forbedre spanierens sprogkundskaber. Dette skyldes i høj grad presset fra andre 

markeder, hvilket er en forandringsinitierende faktor. Trods det faktum, at der kun ses 

tydelige tendenser på to felter, er det vigtigt at fremhæve, at både tid og sprog er væsentlige 

faktorer i erhvervsforhandlinger. Noget tyder på, at denne acculturationsproces, som 
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spanieren befinder sig i, ikke nødvendigvis er frivillig, fordi spanierne ikke før har været vant 

til at tilpasse sig andre markeder. Fremmende markeder har før i tiden tilpasset sig det 

spanske marked. Ikke desto mindre er det en nødvendighed i den globale konkurrence.  

De kulturelle forskelligheder mellem de to kulturer kan synes store og overvældende, og 

derfor er det vigtigt, at man er bevidst om dem, og at man som Natascha Sandberg siger, har 

en forståelse for at de små påvirkninger kan have en stor indflydelse. I det øjeblik man er 

bevidst om kulturens betydning og de kulturelle forskelligheder, kan man hurtigere nå til en 

accept, respekt og forståelse for disse, og det vil give forhandleren nogle bedre kort på 

hånden. Bevidstgørelsen kan kun opnås gennem erfaring og til dels via undersøgelser som 

denne, hvorfor jeg afslutningsvis må konkludere relevansen af disse.  
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12. Perspektivering 

Motivationen for nærværende afhandling udsprang bl.a. af et savn på aktuelle undersøgelser, 

der behandlede kulturens indflydelse på dansk-spanske erhvervsforhandlinger. Lad mig være 

den første til at indrømme, at min undersøgelse blot dækker et lille område i den store faglige 

kontekst, der hedder dansk-spanske erhvervsforhandlinger. Ikke desto har resultaterne påvist 

den faglige relevans af at lave løbende undersøgelser.  

Det er min holdning, at undersøgelser som denne, har et relevant perspektiv for den enkelte 

person i virksomheden, både for den nystartede medarbejder og den garvede direktør. I første 

omgang fordi den viser, at kultur og kulturforskelle reelt har stor betydning i forhandlinger 

med spaniere, men også fordi kulturen konstant tager ny form; culture is not static, it drifts 

and shifts. Tilgangen til en forhandling i dag er ikke nødvendigvis den samme som for bare 5-

10 år siden, hvilket blot understøtter brugbarheden af undersøgelser som denne. 

Jeg mener at mine resultater - også de der ikke har været genstand for analyse - rummer 

konturerne af fremtidige studier. Man kunne lave lignende undersøgelser, der også 

inkluderede den danske importørs erfaringer, samt komparative studier med udgangspunkt i 

forskellige problemstillinger. Det kunne undersøges, hvorvidt spanieren ændrer adfærd på 

andre specifikke forhandlingsrelaterede felter, og ikke mindst diskutere Trompenaars’ syn på 

Spanien som én forretningskultur. Undersøgelserne kunne danne basis for enten nye teorier og 

teser og/eller en udbygning eller aktualisering af allerede eksisterende.  

Jeg håber derfor at nærværende afhandling blot er et lille tilløb til fremtidige undersøgelser, 

der ville dække yderligere områder af den faglige kontekst dansk-spanske 

erhvervsforhandlinger. 
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Altså, vi kommer videre på det, vi lærte i går, og det vi lærte i går, det var 

noget vi lærte i forgårs (Bilag 11, 1.07:06) 

Bjarne Johansen 

FKI Logistex A/S 
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