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El encuentro intercultural entre importadores de vino daneses y sus vinicultores 

españoles 

Esa tesina se basa en las diferencias culturales que caracterizan tanto la cultura danesa como la 

española, y cómo esas diferencias juegan un papel en el momento de enfrentarse en la mesa de 

negociación. Concretamente, este estudio está basado en las experiencias que tienen seis 

importadores daneses de vino español del intercambio comercial con sus vinicultores españoles. 

Los importadores representan unas empresas muy pequeñas con un máximo de dos empleados 

incluyendo el propietario, además sus vinicultores se caracterizan igualmente por ser bastante 

pequeños, como por ejemplo una empresa familiar.   

 

El objeto de la tesina es saber cómo se puede reforzar la comunicación con los españoles teniendo 

en cuenta las diferencias culturales y el aspecto linguístico. De este modo, cada uno de los 

importadores mencionados ha participado en una entrevista en profundidad en la cual las preguntas 

fueron formuladas sobre la base de las dimensiones culturales tratadas en el marco de referencia 

teórico. En general, los puntos que son tratados se basan en la relación entre las partes, en cómo se 

distinguen en la manera de informarse y comunicar a la otra parte, en la manera que organizan el 

proceso del intercambio comercial y además, qué importancia tiene dominar el español. De hecho, 

los informantes se diferencian bastante en su conocimiento de la cultura y de la lengua, por lo tanto 

es interesante averiguar si más malentendidos surgen cuanto menos sea el conocimiento de los 

aspectos arriba mencionados. 

 

Basándose en los resultados obtenidos de las entrevistas, se puede concluir que una adaptación tanto 

cultural como lingüística por parte danesa puede facilitar el intercambio comercial entre las partes 

especialmente en este caso, ya que los vinicultores son tan pequeños que significa que no tiene 

mucho conocimiento de otras culturas ni lenguas. 
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1. Indledning 

Efter fem års studier i spansk og kommunikation med et gennemgående fokus på interkulturalitet, 

har det længe været min interesse at beskæftige mig indgående med, hvorledes teorien på området 

hænger sammen med praksis. Det er derfor min intention at belyse, hvordan man kan undgå 

misforståelser i en dansk-spansk handelskontekst og optimere samhandelsforløbet. 

 

Eksportvirksomheder tillægges ofte et både kulturelt samt sprogligt ansvar, når de eksporterer eller 

på anden vis interagerer med udenlandske virksomheder. De skal opfylde kundens behov, hvilket 

kræver gode interkulturelle kompetencer. Man kunne således tro, at importvirksomhederne ikke har 

et ansvar i samme omfang for at gøre samhandlen succesfuld ikke mindst på grund af den 

manglende litteratur vedrørende, hvilken rolle sådanne virksomheder spiller. Ligeledes findes der 

ikke meget litteratur, som udelukkende tager afsæt i en dansk-spansk handelskontekst, hvoraf jeg 

kun har fundet to centrale værker; Jens Lautrup Nørgaards ph.d. afhandling fra 2001 ”Dansk-

spanske erhvervsforhandlinger og interkulturel forståelse” tager udgangspunkt i danske 

virksomheder, som opererer på det spanske marked, mens Annette Villemoes et als. empiriske 

undersøgelse ”Negociar a lo español” fra 2003 diskuterer forholdet mellem kultur og forhandling. 

Formålet med ovenstående undersøgelse er at give læseren nogle værktøjer, så vedkommende føler 

sig rustet til mødet med spanske forhandlere, da der ekspliciteres hvilke mulige problemer, der kan 

opstå. Undersøgelsen tager dog ikke udgangspunkt i et specifikt område. Den tegner derimod et 

bredt billede af, hvordan det er at forhandle med spaniere samt de problemstillinger, der kan opstå 

grundet kulturforskelle. Selvom begge værker fremhæver hvilke kulturelle problemer, der kan 

opstå, når danskere og spaniere mødes ved forhandlingsbordet, mangler der dog stadig konkret 

information om, i hvor høj grad importvirksomhederne bør tilpasse sig kulturelt, hvilket 

nærværende speciale derfor belyser. 

 

Yderligere er det interessant, at der i realiteten findes mange kulturteorier, som har til formål at 

kaste lys over de kulturforskelle, man kan komme ud for ved mødet med fremmede kulturer, men 

stort set ingen af disse behandler vigtigheden af at kunne beherske samhandelspartnerens sprog. De 

få som alligevel inddrager aspektet, berører det kun flygtigt og uddyber således ikke, om det 

overhovedet spiller en rolle, og i så fald hvilken, at kunne snakke med sin samhandelspartner på 

deres modersmål. Nærværende afhandling undersøger derfor om, det i realiteten er muligt at 

adskille sprog og kultur. Endvidere er det formålet at belyse de sproglige og interkulturelle aspekter 
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i en dansk-spansk handelskontekst med henblik på at afdække, hvilket ansvar danske 

importvirksomheder har, når de laver samhandel med Spanien, så kommunikationen parterne 

imellem forløber så gnidningsfrit som muligt.  

 

1.1. Afgrænsning 

Eksport af landbrugsprodukter, navnlig frugt og grønt, olivenolie og vin, spiller en vigtig rolle for 

Spaniens økonomi. Herunder er især den spanske vins kvalitet blevet forbedret væsentligt de 

seneste år, hvorfor det på sigt kan tænkes at få en endnu større betydning for økonomien. På 

baggrund heraf tager afhandlingens undersøgelsesområde afsæt i samarbejdet mellem danske 

vinimportører og deres spanske vinproducenter.  

 

Ud fra den indsamlede data er der en indikation af, at danskere altid har været gode kunder af 

spansk vin, men indtil for få år siden var det dog ganske få navne og områder, man kendte til som 

for eksempel Rioja. Gennem de seneste ti år er stadig nye vine og distrikter dukket op på det danske 

marked, hvilket blandt andet skyldes de efterhånden mange små vinimportører af spansk vin, som, i 

højere grad end de større virksomheder, går på opdagelse og opsøger nye markeder for at kunne 

markere sig i branchen. Yderligere er det interessant, at disse små vinimportvirksomheder ofte 

importerer spansk vin grundet deres interesse såvel i produktet som i landet, hvorfor de ofte ikke er 

typiske handelsfolk, som er erfarne med at forhandle og især på tværs af kulturer. 

 

På baggrund af ovenstående er afhandlingen afgrænset til kun at beskæftige sig med samarbejdet 

mellem små vinimportører, som hovedsagligt samarbejder med mindre vinproducenter. De i 

specialet interviewede vinimportører har været med under hele processen fra den indledende 

kontakt, forhandlingen og til det aktuelle samarbejde, og de har haft den direkte kontakt med 

vinproducenten. De større vinimportører anvender derimod agenter til at varetage kommunikationen 

og har derfor ikke den direkte kontakt til producenten. I forlængelse heraf tages der udelukkende 

udgangspunkt i hvordan den lille danske vinimportør oplever samarbejdet med de spanske 

vinproducenter, da det er hensigten at belyse problemstillingen ud fra et dansk synspunkt.  
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1.2. Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

På baggrund heraf udledes følgende problemformulering: 

 

Hvorledes kan et godt kendskab til spansk kultur og sprog være af afgørende betydning for 

samhandlen mellem danske vinimportører og deres spanske vinproducenter? 

 

1) Hvordan betragter danskere og spaniere forholdet til deres samhandelspartnere? 

 

2) På hvilken måde adskiller danskere og spaniere sig, når de udveksler informationer? 

 

3) Er der forskel på den måde, parterne organiserer samhandelsforløbet? 

 

4) På hvilken måde kan importørens kendskab til det spanske sprog forbedre samarbejdet?  

 

 

Problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål er udledt på baggrund af de teorier og 

undersøgelser, der udgør afhandlingens teoretiske referenceramme. 
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2. Hvad er en forhandling? 

Det er relevant for undersøgelsesområdet at definere begrebet forhandling, og især med fokus på 

den interkulturelle forhandling. Dette er centralt i forhold til den rolle, parterne spiller i 

forhandlingssituationen, som skal ses i sammenhæng med de resultater, jeg kommer frem til i 

analysen. 

 

Overordnet set er en forhandling en proces. Der deltager mindst to parter, hvis interesse for selve 

forhandlingen kan være forskellige. Formålet er i sidste ende altid at komme frem til en løsning, 

som er favorabel for alle parter (Villemoes et al. 2003: 16).  

 

I enhver forhandling er der fælles interesser såvel som interessekonflikter mellem parterne. Uden 

sidstnævnte er der ikke basis for en forhandling, men det er de fælles interesserer, der gør det muligt 

at føre en dialog, og som er hele grundlaget for forhandlingen (ibid.: 17). For at opnå deres mål kan 

parterne kan gøre brug af to strategier: den distributive og den integrative. Den første er kendetegnet 

ved en relativ hård forhandlingsstil, og formålet er opnå en ”win-lose” situation, hvor 

udgangspunktet er kun at få opfyldt egne mål. Modsat er formålet med den integrative 

forhandlingsstrategi at skabe en ”win-win” situation. Man forsøger stadigvæk at opfylde sine egne 

mål, men forsøger samtidig at sigte efter, at den endelige aftale også skal være god for den anden 

part. Sidstnævnte strategi er desuden fordelagtig, hvis man ønsker et mere langsigtet samarbejde. 

(ibid.: 19). 

 

2.1. Den interkulturelle forhandling 

Det kan være svært at opnå integrative aftaler, når man forhandler på tværs af kulturer, og derfor er 

det ikke altid nemt at nå til enighed. Årsagen til dette ligger i de kulturelle forskelle, som præger de 

forskellige kulturer, der mødes ved forhandlingsbordet (Thompson 2009: 258-259). Thompson 

understreger derfor, at det er en god idé, at begge parter er forberedte på, hvem de skal forhandle 

med og endvidere, hvordan kulturen spiller en rolle. På den måde kan man nemlig undgå en del af 

de misforståelser, som let kunne opstå, hvis ikke man forstår modparten (ibid.: 286-289).  

 

Et yderligere kernepunkt i forhandlinger er det, man kalder ”face”, som er den måde ens 

forhandlingspartner ønsker at blive set på. Face involverer behovet for respekt for personens status 

og faglige kompetencer og behovet for sympati. Kulturforskelle er afgørende for, hvornår dette face 
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bliver truet af manglende situationsfornemmelse, og det kan skabe store problemer i 

kommunikationen mellem parterne (Villemoes 2003: 29). Kulturforståelse er altså afgørende for en 

vellykket og effektiv kommunikation, som igen er en betingelse for succes i samarbejdet og handlen 

med partnere fra andre lande: ”Succeeding in international business requires that people gain 

international, as well as business, competence. You have done your homework, researched the 

counterparty’s culture, and have a good idea of what to expect during the meeting and which 

customs are important” (Thompson 2009: 290). 

 

Gesteland, hvis teori gennemgås i afsnit 3.3., opstiller to hovedregler, som han mener er alfa omega 

i interkulturelle handelssituationer: 

1) Sælger skal tilpasse sig køber. 

2) Den besøgende bør tilpasse sig de lokale sædvaner (2002: 15-16). 

 

Den sælgende part tillægges altså et stort ansvar for en effektiv handel, men ud fra førnævnte citat 

af Thompson, er begge parter ansvarlige for en succesfuld forhandling. Med det in mente mener jeg 

derfor, at der er belæg for, at valgte teorier kan anvendes såvel på importvirksomheder som på 

eksportvirksomheder. 

 

Det er derfor interessant at undersøge, hvordan begge parter forholder sig til Gestelands to 

hovedregler og se på, hvem der i realiteten tilpasser sig hvem, da det i nærværende afhandling 

gælder, at spanierne er den sælgende part, men samtidig er det danskerne, altså kunden, som i alle 

tilfælde er den besøgende.  

3. Teori 

I det følgende præsenteres de anvendte teorier, hvoraf deres resultater er opnået gennem flere års 

forskning, hvor de ved hjælp af deres observationer har sluttet nedenstående teorier. 

 

3.1. Udvælgelse af teori 

De fire teorier inden for interkulturalitet jeg tager udgangspunkt i er følgende: 

 Geert Hofstede ”Kulturer & Organisationer – overlevelse i en grænseoverskridende verden” 
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 Edward T. Hall ”Understanding Cultural Differences – Germans, French, and Americans”
1
 

 Richard R. Gesteland ”Cross-Cultural Business Behavior – Marketing, Negotiating, 

Sourcing and Managing Across Cultures” og  

 Fons Trompenaars og Charles Hampden-Turner ”Riding the waves of culture”
2
.  

 

Teorierne er valgt på baggrund af deres anvendelse af kulturdimensioner
3
. Disse dimensioner sætter 

til en vis grad de forskellige kulturer i bås, men samtidig er de medvirkende til, at teorierne er 

operationelle. Jeg har dermed mulighed for at opstille nogle aspekter, som kan formuleres til 

spørgsmål, som jeg senere hen anvender i interviewguiden
4
 (B1

5
). Med kulturdimensionerne får 

man nemlig et godt overblik over, hvorledes de forskellige lande, herunder Danmark og Spanien, 

adskiller sig kulturelt fra hinanden. Det skal dog nævnes, at jeg ikke anvender alle 

kulturdimensioner, da ikke alle er lige relevante for valgte problemformulering, og ydermere vil det 

også blive alt for omfattende i forhold til de begrænsninger, der gør sig gældende for specialet. 

 

Hofstede er valgt ud fra hans position og anerkendelse inden for kulturteori og interkulturel 

kommunikation. De fleste kulturteoretikere, herunder de tre andre jeg anvender, baserer i høj grad 

deres undersøgelser og teorier på Hofstedes resultater, hvorfor jeg finder det relevant at inddrage 

Hofstedes kultursyn. Ud fra Hofstedes fire kulturdimensioner har jeg i dette speciale begrænset mig 

til kun at se på individualisme versus kollektivisme og usikkerhedsundvigelse,
 
da disse synes mest 

oplagte for valgte problemformulering.  

 

Også Hall, Gesteland og Trompenaars har indkredset et antal nationale kulturforskelle. Jeg tager 

udgangspunkt i Halls ”Monochronic vs. polychronic time” og ”High context vs. low context 

communication”, Gestelands ”Deal focus vs. relationship focus” og Trompenaars ”Sequentially and 

synchronically organized activities” og ”Specific versus diffuse cultures”. Eftersom Hall overordnet 

beskæftiger sig med Tyskland, Frankrig og USA, vil jeg desuden bruge Gesteland som supplement 

til, hvordan det forholder sig med Spanien. Jeg trækker på Gesteland og Hofstede for at besvare det 

                                                 
1
 Til en vis grad minder de skandinaviske lande kulturelt om Tyskland (Hall1990: 14). Spanien og Frankrig trækker 

ligeså på nogle kulturelle lighedspunkter, som især ses ud fra Hofstedes pointtabeller såvel i hans værk (2006) samt på 

hjemmesiden www.geert-hofstede.com. Yderligere fremgår det af alle de anvendte teorier, at middelhavslandene 

generelt har mange kulturelle lighedstræk, hvorfor jeg mener Halls teori er anvendelig for dette speciale. 
2
 Jeg vil i resten af afhandlingen kun referere til Trompenaars, da han er hovedforfatter på værket. 

3
 Dette begreb blev præsenteret af Hofstede, og i afsnit 4.2. fremgår det mere detaljeret, hvad det dækker over. 

4
 Denne præsenteres nærmere i afsnit 8.3.2. 

5
 B er en forkortelse for bilag. 

http://www.geert-hofstede.com/
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sidste underspørgsmål i min problemformulering, da de, som de eneste, integrerer det sproglige 

aspekt. Dette finder jeg interessant, fordi aspektet må tænkes at spille en væsentlig rolle, når to 

kulturer interagerer. 

 

3.2. Præsentation af teorierne 

3.2.1. Geert Hofstedes kultursyn 

Den hollandske forsker Geert Hofstedes definerer kultur som værende den særegne, tillærte adfærd, 

der er delvis fælles for mennesker, der på et givent tidspunkt har boet inden for det samme sociale 

miljø og betegner endvidere kultur som ”den kollektive mentale programmering, der adskiller 

medlemmerne af en gruppe eller kategori fra medlemmerne af en anden” (2006: 19). 

Computermetaforen bruges til at beskrive den proces, der sker i løbet af éns opvækst – man 

”programmeres” til at føle og tænke på en bestemt måde, og ens handlinger udledes deraf. Derfor 

betegnes den mentale programmering også som ”hjernens software”.  

 

Trods denne tillærte kulturproces er et menneskes adfærd kun delvist forudbestemt af hans eller 

hendes mentale programmer, da der altid vil være nogle områder, hvorpå man afviger. Hofstedes 

definition af hjernens software omhandler altså kun de reaktioner, der er sandsynlige og dermed 

forståelige ud fra det, man har forudbestemt på baggrund af pågældendes baggrund (ibid.: 18). 

 

Hofstedes understreger, at kultur er tillært og ikke medfødt. Det er nemlig ikke generne, der er 

afgørende for, hvordan vi handler. Dette skyldes derimod det sociale miljø. Som det fremgår af 

figur 1, kan der således skelnes mellem kultur og den menneskelige natur på den ene side og kultur 

og den individuelle personlighed på den anden side.  

 

Figur 1: Hofstedes opdeling i menneskelig natur, kultur og personlighed (2006: 20) 
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Det kan imidlertid diskuteres, hvor grænsen går mellem kultur og natur samt kultur og 

personlighed, men en sådan diskussion vil ikke have en relevant betydning for nærværende 

afhandling, hvorfor jeg her kun vil referere til måden hvorpå, Hofstede adskiller begreberne fra 

hinanden. Bliver vi i computermetaforikken, er den menneskelige natur det universelle og udgør 

menneskets ”operativsystem”. Den nedarves med generne og er bestemmende for de fysiske og 

mere overordnede psykologiske funktioner som det at være i stand til at føle noget
6
. Den kulturelle 

baggrund har så at sige ingen indflydelse på disse grundlæggende menneskelige psykologiske 

funktioner, eftersom at dette fænomen er noget, alle mennesker har tilfælles, uanset hvor de er født 

(ibid.: 19). Måden hvorpå mennesker håndterer disse følelser afhænger derimod af den kultur, de 

tilhører. Kulturen er derfor, og som beskrevet tidligere, det kollektive element, da kulturen deles 

med andre. Mennesker i visse kulturer viser for eksempel deres sorg meget åbenlyst, mens sorg for 

andre er en meget privat følelse. Dette afspejler desuden det enkelte menneskes unikke 

personlighed. Personligheden bygger på træk, der både er nedarvet gennem generne og er tillært af 

såvel kulturelle faktorer samt unikke individuelle erfaringer (ibid.: 20). 

 

Derudover er det nødvendigt at gøre sig klart hvilket kulturelt niveau, man bevæger sig på, når man 

beskæftiger sig med kultur. Disse niveauer kan eksempelvis være det nationale, det regionale, det 

kønslige, etc. Et menneskes personlighed vil ofte være sammensat af mange forskellige lag, da 

næsten alle tilhører flere forskellige grupper (ibid.: 26). I dette speciale vil jeg dog beskæftige mig 

med de kulturforskelle, der kommer til udtryk på det nationale niveau, og i det følgende præsenteres 

Hofstedes undersøgelse, som tager afsæt i samme niveau. 

 

3.2.2. Hofstedes IBM-undersøgelse (1967-1973) 

I årene 1967-1973 gennemførte Hofstede en kvantitativ undersøgelse blandt ansatte hos IT-

virksomheden IBM i over 70 lande med det formål at undersøge medarbejdernes primære værdier 

på arbejdet. Med den undersøgelse påviser Hofstede, at forskellige samfund verden over deler fire 

grundlæggende problemområder, som håndteres forskelligt grundet ens kulturelle baggrund. 

Hofstede præsenterer problemområderne som kulturelle dimensioner, der defineres som ”et aspekt 

af en kultur, der kan måles i forhold til andre kulturer” (2006: 39).  Hver dimension har to poler, der 

afspejler de relative yderpunkter, og på baggrund af IBM-undersøgelsen kunne Hofstede lokalisere 

                                                 
6
 For eksempel kærlighed, sorg, glæde eller vrede. 
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hvor på skalaen, de forskellige lande placerede sig. De fire kulturdimensioner
7
 er følgende: 

Magtdistance (stor/lille), individualisme versus kollektivisme, femininitet versus maskulinitet og 

usikkerhedsundvigelse (svag/stærk)
8
. 

 

3.2.2.1. Individualisme vs. Kollektivisme 

Denne dimension refererer til om, hvorvidt den enkelte primært opfatter sig selv som individ eller 

som medlem af en gruppe. I erhvervslivet vedrører kulturdimensionen den måde, man forholder sig 

til personlige relationer på, og hvordan man betragter den anden part i en handelskontekst (ibid.: 

90). Dog er Hofstedes fokus ikke betydningen af personlige relationer, men derimod 

medarbejdernes arbejdsmål (2006: 92), som kan være med til at forklare tallene i figur 2, som viser, 

at Danmark og Spanien kun adskiller sig med 23 points. 

 

                                                 
7
 Siden hen tilføjedes en femte dimension i samarbejdet med canadieren Michael Harris Bond. Denne fik betegnelsen 

”langsigtet versus kortsiget livsorientering” (Hostede 2006: 46).  
8
 Som tidligere nævnt vil jeg i dette speciale dog begrænse mig til kun at se på kollektivisme versus individualisme og 

usikkerhedsundvigelse, da netop disse synes relevante i forhold til specialets undersøgelsesområde 
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Figur 2: Hofstedes individualismeindeks (IDV) for 74 lande og regioner (2006: 94)  

 

I figur 2 fremgår det, at Spanien opnår 51 point, mens Danmark opnår 74 point, hvor Danmark 

befinder sig i den mere individualistiske ende. Trods den umiddelbare forskel landene imellem 

formoder jeg, at landene i højere grad ville adskille sig fra hinanden, hvis der var større fokus på 

betydningen af personlige relationer. Dette er derimod et aspekt Gesteland i høj grad fokuserer på i 

sin teori, som jeg præsenterer i afsnit 3.3., hvilket understøtter ovennævnte formodning. 

 

3.2.2.2. Usikkerhedsundvigelse 

Hofstede skelner mellem stærk usikkerhedsundvigelse og svag usikkerhedsundvigelse og beskriver 

yderligere dette indeks som ”den udstrækning hvori medlemmerne af en kultur føler sig truet i 

usikre og ukendte situationer” (2006: 183).  
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En følelse som bunder i ovenstående kommer ofte til udtryk ved stress og i behovet for 

forudsigelighed. Karakteristisk for lande med stærk usikkerhedsundvigelse er, at de befinder sig 

bedst i trygge og vante omgivelser (ibid.: 183). Det modsatte er gældende for lande med svag 

usikkerhedsundvigelse, hvor det der er anderledes er sjovt, og man forholder sig mere afslappet i 

ukendte situationer (ibid.: 192).  

 

Ud fra nedenstående figur fremgår det, at der her er en væsentlig forskel mellem Danmark og 

Spanien. 

 

Figur 3: Hofstedes usikkerhedsundvigelsesindeks (UUI) for 74 lande og regioner 

(2006: 184) 

 

Figur 3 illustrerer, at Danmark repræsenterer et af de laveste pointtal 23, hvorimod Spanien opnår 

86 point og er dermed et land med stærk usikkerhedsundvigelse. 
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Denne dimension kan endvidere også forklare, hvorfor lande med stærk usikkerhedsundvigelse i 

højere grad lægger vægt på at opbygge personlige relationer i mødet med andre kulturer. Ifølge 

Hofstede betragter lande med stærk usikkerhedsundvigelse, det som er anderledes som farligt 

(2006: 179). Med udgangspunkt i dette, må den anden kultur anses som ”det anderledes”, fordi den 

er fremmed og ukendt og er derfor ”farlig”. Lande der præges af angst for det ukendte ønsker derfor 

at opbygge et tillidsbånd i en samhandels- og forhandlingssituation og lære den anden part at kende 

på et mere personligt plan end blot på et handelspræget niveau. Hvorvidt et land tillægger det 

relationelle aspekt mere eller mindre betydning i forretningsmæssige sammenhænge hænger altså 

sammen med, om man som udgangspunkt møder andre mennesker med tillid eller mistillid.  

 

Forklaringen herpå er naturligvis mere kompleks end som så, men hvis man tager udgangspunkt i 

netop Danmark og Spanien, kan en del af svaret findes i, at Spanien står over for nogle helt andre 

samfundsmæssige udfordringer, end det er tilfældet i Danmark. Dette har uden tvivl noget at skulle 

sige i forhold til hvor sikker eller usikker, borgeren føler sig i de to samfund og i måden, man 

møder verden på. Konsekvensen heraf er, at man i et land som Spanien, med en høj grad af 

usikkerhedsundvigelse, er mere på vagt over for ukendte forretningspartnere, mens der i Danmark, 

som er præget af en lav grad af usikkerhedsundvigelse, i større udstrækning er en tendens til at 

møde den fremmede part med tillid. Dette kan være med til at forklare Gestelands teori om, at der i 

henholdsvis Danmark og Spanien er forskellige behov, hvad angår forholdet til sin 

samhandelspartner. 

 

3.2.3. Diskussion af Hofstedes undersøgelse 

Hofstedes undersøgelse er den eneste, der tager udgangspunkt i så mange forskellige nationaliteter, 

og de 116.000 respondenter er en af undersøgelsens styrker (Hollensen 2004: 207). Hofstedes 

undersøgelse bliver derfor ofte anvendt i både erhvervs- og forskerkredse, når man beskæftiger sig 

med interkulturel kommunikation. Til gengæld er Hofstede også blevet udsat for meget kritik, da 

hans undersøgelse kan fremstå noget firkantet. I det følgende fremhæves nogle af kritikpunkterne 

samt en redegørelse for, hvorfor hans teori alligevel anvendes. 

 

Generelt for undersøgelsen gælder det, at informanterne arbejder for samme virksomhed, IBM. En 

ansat i nævnte virksomhed vil typisk været en uddannet person fra storbyen, hvorfor man ikke 
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umiddelbart kan sige, at informanterne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen (ibid.: 208). 

Derudover har undersøgelsen yderligere den svaghed, at den kun repræsenterer en given 

organisationskultur på trods af, at Hofstede hævder, at undersøgelsen også er anvendelig på andre 

områder som for eksempel individets rolle i familien og i samfundet generelt. 

 

Endnu en svaghed ved undersøgelsen er at selve spørgeskemaet blev udarbejdet af henholdsvis 

englændere, hollændere, franskmænd, nordmænd og amerikanere i fællesskab. Det kan derfor 

tænkes, at de enkelte spørgsmål til en vis grad giver udtryk for en vestlig tankegang, og eftersom 

undersøgelsens formål er at give et billede af de forskellige kulturer verden over, kan man sætte 

spørgsmålstegn ved, om de fire kulturdimensioner, undersøgelsen tager afsæt i, opfattes ens i alle 

kulturer. 

 

Derudover er det vigtigt at påpege, at Spanien, i de år der blev indsamlet data, var et diktatur. 

Landet er siden blevet et demokratisk samfund, og det spanske samfund har gennemgået en rivende 

udvikling, hvorfor det må tænkes, at der må være sket visse kulturelle ændringer, og dermed kan 

man formode, at spaniernes mentale programmering i lige så høj grad er blevet ændret. 

 

Spaniens geografiske opdeling er ligeså vigtig at have in mente. Spanien består af 17 regioner, som 

alle kæmper for at opnå regionale rettigheder. Catalonien og Baskerlandet har dog opnået mere 

selvstyre end de andre og har også deres eget sprog, og opfylder dermed en del af de kriterier, der 

kendetegner en nation. Det kan derfor være problematisk, når Hofstede opererer med kulturforskelle 

på nationalt plan, da Spanien, som beskrevet ovenfor, er et eksempel på, hvordan en nation kan 

være af mindre homogen karakter. I stedet er der snarere tale om forskellige subkulturer, og i denne 

forbindelse fremhæves ofte de mentalitetsforskelle på folk fra henholdsvis den nordlige og den 

sydlige del af Spanien. 

 

På trods af ovenstående kritikpunkter anvendes Hofstedes teori alligevel, da hans resultater 

forekommer interessante og ikke mindst brugbare i et speciale som dette, som netop har til formål at 

undersøge hvorfor og hvornår problemerne opstår, når danskere handler med deres spanske 

samhandelspartnere.  
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Siden IBM-undersøgelsen er der blevet lavet lignende undersøgelser som til en vis udstrækning har 

samme udfald som den originale undersøgelse. Hofstede stiller sig kritisk over for, at alle 

respondenterne var ansat i samme virksomhed, da han uddelte nogle af de samme spørgsmål til en 

international population, som ingen tilknytning havde til IBM, mens han endnu ventede på data fra 

IBM-undersøgelsen. Det skulle senere vise sig, at resultaterne stemte nogenlunde ens med 

førstnævnte undersøgelse (Hofstede 2006: 40). Efterfølgende har man lavet nyere undersøgelser på 

andre svargrupper, hvor man har brugt IBM spørgsmålene. Heraf nævner Hofstede seks større 

undersøgelser, som er de vigtigste gentagelser af IBM undersøgelsen
9
. Undersøgelserne illustrerer i 

højere grad end IBM-undersøgelsen det generelle kulturbillede af et givent land, da respondenterne 

er fra meget forskellige grupper
10

 (ibid.: 41). Resultaterne stemmer godt overens med Hofstedes 

resultater fra 1973, hvorfor Hofstedes teori alligevel må tænkes at være anvendelig i dette speciale, 

eftersom de nyere undersøgelser i højere grad afspejler det moderne Spaniens kultur
11

.  

 

3.3. Richard Gestelands teori 

Gesteland taler ikke om kulturdimensioner på samme måde som Hofstede, men opstiller derimod 

nogle modsætningsforhold. Disse minder strukturmæssigt meget om Hofstedes kulturdimensioner, 

og derfor anvendes Hofstedes begreb.  

 

Den af hans kulturdimensioner der anvendes, og som opstilles i næste afsnit, har nogle aspekter, 

som kan minde om Hofstedes dimension ”Individualisme versus kollektivisme”. Som nævnt i afsnit 

3.2.2.1. fokuserer Hofstede ikke på den betydning, der tillægges personlige relationer i 

erhvervslivet, hvilket er det centrale i Gestelands dimension Deal Focus (DF) versus Relationship 

Focus (RF).  

 

                                                 
9
 Udover de seks er også mange mindre undersøgelser blevet foretaget. 

10
 Hoppe lavede en undersøgelse som omfattede eliten, som for eksempel politikere og virksomhedsledere, som blev 

udgivet i 1990. Shanes undersøgelse tog udgangspunkt i seks internationale virksomheder fra 28-32 lande og blev 

udgivet i 1995. Merritts undersøgelse blev bekræftet med piloter som svarpersoner fra 19 lande og blev udgivet i 1998. 

De Mooijs undersøgelse blev udgivet i 2001 med fokus på forbrugere fra 15 europæiske lande. De sidste to 

undersøgelser blev udgivet i 2002 af henholdsvisMourtizen og van Nimwegen. Førstnævnte omfattede offentligt ansatte 

i lederjobs fra 14 lande, mens sidstnævnte tager udgangspunkt i  bankansatte i en international bank i 19 lande 

(Hofstede 2006: 41). 
11

 Med “moderne” Spanien mener jeg, Spanien efter Franco, eftersom at Spanien, som tidligere nævnt, var et land under 

diktatur, da IBM-undersøgelsen blev foretaget. 
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3.3.1. DF versus RF 

Modsætningsforholdet DF-RF udgør ifølge Gesteland ”the great divide between business cultures 

all over the world” (2002: 16). Som DF-begrebet indikerer, er der inden for disse kulturer fokus på 

det konkrete. Personerne heraf foretrækker en mere direkte facon. Her er facts det vigtigste, og 

derfor går det relativt hurtigt at underskrive en kontrakt og komme videre. RF-kulturer 

repræsenterer derimod det modsatte. Personerne vil til hver en tid udsætte at underskrive kontrakten 

til fordel for at opbygge et personligt forhold og et tillidsbånd til den anden part: ”Deal-focused 

(DF) people are fundamentally task-oriented, while relationship-focused folks are more people-

oriented. Of course, relationships are important in business everywhere. It’s a question of degree. 

But deal-focused people need to know for example that in RF cultures you need to develop rapport 

before talking business” (ibid.). 

 

Et meget vigtigt aspekt i Gestelands fremstilling handler om, hvorvidt man møder andre mennesker 

med tillid eller mistillid. Især Nordeuropæere, herunder danskere, er typiske DF-personer. De anser 

det ikke som noget problem at lave forretning med folk, de ikke kender. Spanierne derimod bliver 

ifølge Gesteland placeret et sted midtimellem DF-kulturer og RF-kulturer (ibid.: 20). Når landene 

sammenlignes på globalt plan, som er tilfældet i Gestelands teori, vil de asiatiske lande i højere grad 

være præget af en stærk RF-kultur, og derfor bliver Spanien placeret et sted mellem de to ekstremer. 

Fra en europæisk synsvinkel vil Danmark og Spanien med sikkerhed udgøre hinandens modpoler, 

og Spanien vil da være en typisk RF-kultur, da netværket og den personlige relation spiller en helt 

central rolle i forretningssammenhænge for spaniere (ibid.: 247, 289).  

 

3.3.1.1. Specific vs. diffuse cultures 

I forbindelse med Gestelands opdeling i RF- og DF-kulturer synes det her relevant at nævne 

Trompenaars’ dimension ”specific versus diffuse cultures”. Denne kulturdimension interesserer sig 

for, hvor grænserne mellem privatsfære og offentlig sfære går. Nordeuropæere er ifølge 

Trompenaars eksempler på specific-kulturer, hvor der er klart optrukne linjer mellem forretnings- 

og privatliv, mens grænserne er mere flydende inden for diffuse-kulturer. Inden for sidstnævnte 

kultur vil det for eksempel være forventeligt, at man i forbindelse med forretningsmøder også 

berører emner, der inden for specific cultures normalt tilhører privatsfæren: ”Your business partner 

may wish to know where you went to school, who your friends are, what you think of life, politics, 
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art, litterature and music. This is not ’a vaste of time’ because such references reveal character and 

form friendships” (Trompenaars 1997: 87). 

 

Trompenaars understreger, at det der adskiller de to kulturer er, at specific-kulturer går lige til sagen 

og efterfølgende engagerer sig i at opbygge personlige relationer, mens det i diffuse-kulturer er helt 

afgørende først at opbygge den personlige relation for derefter at kunne tale om forretningsmæssige 

aspekter. 

 

3.3.1.2. Den indledende kontakt 

Ifølge Gesteland er det almindeligt, at man i DF-kulturer tager kontakt til personer, som man aldrig 

har snakket med før og derfra går direkte til sagen. Et eksempel på dette kan være, hvis man er 

interesseret i at sælge et produkt, og man kontakter en potentiel kunde. I denne situation vil 

sælgeren typisk fortælle om produktet. Problemet heri opstår dog, hvis sælgeren kontakter en 

person fra en RF-kultur. Denne person handler ifølge Gesteland ikke med fremmede. En handel 

med en sådan person kræver, at der er opbygget en personlig relation, og der er skabt et tillidsbånd. 

For folk fra RF-kulturer handler det nemlig ikke kun om business, men om at have tillid til den part 

der handles med (2002: 20-21). Derfor kan det ofte være svært at få lov til at handle med personer 

fra RF-kulturer. Ifølge Gesteland kan det være en god idé, at en tredje part, som kender begge 

parter, bliver indblandet i den indledende kontakt. Dette vil for personer fra RF-kulturer nemlig 

betyde, at den anden part ikke i ligeså høj grad opfattes som en fremmed, og dermed er man på vej 

til at skabe den nødvendige tillid (ibid.: 21-22). Gesteland understreger hermed hvor vigtig en rolle, 

netværket spiller. 

 

3.3.1.3. Forhandlingssituationen 

Ifølge Gesteland har den personlige relation ikke kun betydning i begyndelsen af en samhandel. Det 

er noget, der gerne skal fortsætte under hele samarbejdet (2002: 28). Derfor er det af afgørende 

betydning, at den kontakt der er mellem parterne fortsat bibeholdes på et personligt plan. Gesteland 

understreger, at det i disse kulturer foregår på den måde, at først opbygger man et venskab, og 

derefter indgår man en aftale (ibid.). Derfor kan DF-personer opleve, at det ofte tager længere tid at 

forhandle med RF-personer end med folk fra deres vante DF-kultur. Dette skyldes, at man i RF-

kulturer har tendens til at indlede en forhandling med at fokusere på det personlige og gerne 
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investerer sin tid i at small talke, som Trompenaars ligeledes er inde på, hvorfor Gesteland 

understreger, at det en god idé for DF-personer at være bevæbnet med tålmodighed i en sådan 

forhandling, da der kan gå lang tid, før man kommer til sagen (ibid.: 27-28).  

 

De to kulturer adskiller sig yderligere fra hinanden i den måde, man lukker en forhandling på. DF-

kulturer vil til hver en tid foretrække, at alle detaljer står sort på hvidt, og kontrakten opfattes ifølge 

Gesteland som en slags sikkerhedsnet, hvis der på et tidspunkt skulle opstå uoverensstemmelser, 

misforståelser, etc. (2002: 30). Omvendt pointerer han, at RF-personer ikke altid anvender 

detaljerede dokumenter som kontrakter. Det eneste der har betydning er det personlige forhold, som 

på sigt er det redskab, der vil forebygge eventuelle konflikter (ibid: 31).  

 

3.3.1.4. Direkte eller indirekte kommunikation 

DF-kulturer og RF-kulturer adskiller sig yderligere i måden, de kommunikerer på. Som tidligere 

anført er der i DF-kulturer tendens til at være meget direkte. De oplysninger som gives, er ifølge 

Gesteland, kolde og kontante, og man er ikke i tvivl om, at et nej er et nej: ”They usually say what 

they mean and mean what the say” (2002: 33). En mere indirekte facon er dog at foretrække i RF-

kulturer, som først og fremmest prioriterer forholdet til den anden part. Personer i disse kulturer 

forsøger så vidt muligt at frembringe en harmoni imellem parterne, og derfor fremstår deres svar 

ikke altid så direkte. Her er der i højere grad tendens til at pakke tingene ind, så man ikke kommer 

til at fornærme eller på anden vis ydmyge andre, og på den måde forsøger de at undgå konflikter og 

andre konfrontationer (ibid.: 38): ”Because preserving harmony within the group is so important, 

RF people carefully watch what they say and do to avoid embarrasing or offending other people” 

(ibid.: 33).  

 

Gesteland påpeger endvidere, at personer fra DF-kulturer ofte synes om at blive beskrevet som 

værende direkte. For dem er direkthed ensbetydende med at være ærlig og oprigtig. Omvendt 

opfattes denne direkte facon i RF-kulturer som umodenhed og naivitet: ”In strongly RF cultures 

only children and childish adults make a practice of saying exactly what they mean. They just don’t 

know any better!”(ibid.: 42). Således er det ikke i deres ord, at man får et svar. Svaret finder man 

derimod i konteksten, som Edward T. Hall kommer ind på (ibid.: 38).  
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3.4. Edward T. Halls teori 

Hall har på linje med Hofstede indkredset et antal nationale forskelle. I værket ”Understanding 

cultural differences” (1990) tager den amerikanske antropolog således udgangspunkt i USA, 

Frankrig og Tyskland, idet han forsøger at redegøre for de kulturforskelle, der kommer til udtryk 

landene imellem, når de interagerer med hinanden. 

 

3.4.1. High context versus low context 

Hall anvender betegnelsen high conext (HC) til at karakterisere en mere implicit 

kommunikationsform, hvor mange informationer er forankret i konteksten og ikke artikuleres 

eksplicit. Low context (LC) placerer sig derimod i den modsatte ende af skalaen og karakteriserer 

en langt mere eksplicit kommunikation, hvor konteksten spiller en mindre rolle for forståelsen af en 

besked: ”A high context (HC) communication or message is one which most of the information is 

already in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part or the message. A 

low context (LC) communication is just the opposite; i.e., the mass of the information is vested in 

the explicit code” (Hall 1990: 6). 

 

Ifølge Hall tilhører middelhavslandene, herunder Spanien, HC-kulturen, mens blandt andet de 

skandinaviske lande, herunder Danmark, er udprægede LC-kulturer (1990: 6-7). Hall pointerer, at 

den største forskel mellem kulturerne er, at en person fra en LC-kultur vil være tilbøjelig til at 

orientere sin samtalepartner om alle aspekter i en sag, ligesom vedkommende selv ønsker og 

forventer at modtage alle relevante oplysninger, mens HC-personer ikke har samme behov for 

hverken at modtage eller give så detaljerede informationer eftersom, at de dagligt tager del i en 

række netværk og personlige relationer, hvad enten det er forholdet til kollegerne eller til familien. 

Det de mener er nyttig information har at gøre med de folk, som er en del af deres omgivelser hver 

dag (ibid.: 8). Det er altså tydeligt, at der inden for de to kulturer er stor forskel på, hvad der 

betragtes som relevante oplysninger, hvilket i visse tilfælde kan medføre en kommunikation præget 

af misforståelser og frustrationer, når repræsentanter fra de to kulturer mødes. Hall mener, at det for 

LC-personer kan virke frustrerende, at man ikke får tilstrækkeligt med oplysninger i forbindelse 

med en given sag. Man vil måske føle, man ikke kan forberede sig ordentligt, fordi man ikke har de 

nødvendige informationer til at kunne danne sig et overblik. Omvendt vil personer fra en HC-kultur 

finde det belastende og stressende at skulle orientere andre om aspekter, der i deres øjne synes uden 

betydning. Lige så lidt ønsker de at modtage sådanne oplysninger (ibid.: 7). 
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3.4.2. Monochronic vs. Polychronic time 

Dette modsætningsforhold tager afsæt i, hvordan parterne organiserer såvel selve 

forhandlingsprocessen samt det generelle samhandelsforløb. Tiden udgør det centrale aspekt i denne 

dimension, og både Hall, Gesteland og Trompenaars understreger således vigtigheden af at være 

opmærksom på, at mange kulturer adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige måder at 

forholde sig til tid på. De er alle af den opfattelse, at det i forbindelse med interkulturel 

kommunikation og handel på tværs af landegrænser kan være en fordel at vide, hvordan den 

udenlandske forretningspartner forholder sig til tidsaspektet. 

 

Hall introducerer kulturdimensionen monochromic time (MT) versus polychromic time (PT). 

Ligesom de andre kulturdimensioner vil en given kultur også her været præget af den ene eller 

anden måde at forholde sig til tid på, hvormed det ligeledes kan medføre problemer, når de to 

kulturer mødes (1990: 13). 

 

Ifølge Hall koncentrerer man sig i MT-kulturer om én ting ad gangen, mens man inden for PT-

kulturer gerne multitasker og jonglerer med flere forskellige arbejdsopgaver og gøremål på én gang. 

I MT-kulturer opfattes tidslinjen således som en lige linje, hvor man er nødt til at starte fra A, før 

man kan komme til B. Fokus ligger på én ting ad gangen, og derfor bryder folk fra denne kultur sig 

ikke om at blive afbrudt. Denne måde at forholde sig til tid på medfører et udpræget behov for 

skematisering og planlægning. I PT-kulturer prioriterer man derimod hverken planlægning eller 

skematisering, og det er heller ikke muligt i samme omfang, netop fordi de beskæftiger sig med 

flere gøremål på en gang. I modsætning til MT-kulturer er tidsbegrebet inden for PT-kulturer meget 

fleksibelt, og personlige relationer prioriteres frem for slavisk at følge en tidsplan. Hvis et 

forretningsmøde således trækker ud, foretrækker man at vente, til mødet eller samtalen får en 

naturlig afslutning frem for at bryde op, blot fordi man skal være et andet sted på et bestemt 

tidspunkt. Det samme gør sig gældende uden for mødet; folk fra PT-kulturer kommer hellere for 

sent til deres næste aftale end at afslutte en igangværende dialog (ibid.: 13-14). 

 

Ud fra Halls fremstilling vides ikke præcist, hvilken af de to kulturer Spanien tilhører, men ud fra 

hans beskrivelse om Frankrig, må man gå ud fra at Spanien er en PT-kultur. Denne antagelse om at 

Spanien på dette punkt deler kulturelle ligheder med Frankrig er udledt på baggrund af, at 
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kulturteorierne generelt karakteriserer middelhavslandene ens
12

. Til gengæld fremgår det af 

Gestelands teori, at Spanien er ”variably monochronic” (2002: 6). Gesteland uddyber ikke 

betegnelsen yderligere, hvorfor det er vanskeligt at fastslå, hvad den præcis dækker over, især når 

han senere hen karakteriserer Spanien som en typisk PT-kultur (2002: 60). Ikke desto mindre mener 

jeg, at det overordnet set betyder, at hvorvidt Spanien er en MT- eller PT-kultur afhænger af 

situationen, som kan være af mere eller mindre formel karakter. Derudover kan to ligeledes 

muligheder diskuteres. Enten er Spanien på et europæisk niveau en PT-kultur især i forhold til 

Danmark, mens landet på et globalt plan befinder sig et sted midt imellem de to ekstremer, ligesom 

det blev pointeret tidligere jvf. DF- RF-kulturer. Eller også kan det være svært at placere Spanien 

100 % under nogle af de to kategorier. Spanien er, som tidligere anført, et land med 17 autonomier, 

og som Gesteland desuden påpeger, kan der være store kulturelle forskelle mellem den nordlige- og 

sydlige del af landet (ibid.: 259-260).  

 

Gesteland fremhæver, at den tidsopfattelse der gør sig gældende i henholdsvis Nord- og 

Sydspanien, er det samme billede som er gennemgående i Europa. Jo længere sydpå man kommer, 

jo mere fleksibel er man i forhold til tidsaspektet. Der er altså stor forskel på hvor, man befinder sig, 

og yderligere er der stor forskel MT-kulturerne imellem og ligeså mellem PT-kulturerne, hvor 

ankomsttidspunktet kan variere med op til 10-45 minutters forsinkelse (2002: 58-59). Gesteland har 

opstillet den hovedregel, som fremgik af afsnit 2.1., at den besøgende bør tilpasse sig de lokales 

sædvaner, men denne regel bør dog ikke blive overholdt inden for tidsaspektet. Ved at ankomme til 

tiden udviser man respekt, og selvom man befinder sig i et stærkt PT-præget land, bør man ikke 

ankomme senere blot fordi, man regner med, at den anden part er forsinket (ibid.: 59, 86). 

 

3.4.2.1. Tidsaspektet kan medføre misforståelser 

Fortolker man forståelsen af udenlandske forretnings- og samarbejdsrelationer ud fra sin egen 

kulturelle baggrund, risikerer man, at der opstår alvorlige misforståelser, som kan true det videre 

samarbejde. Gesteland forsøger at belyse dette problem, når han beskriver, hvordan en person fra en 

MT-kultur fejlagtigt kan reagere i mødet med en PT-kultur. Personen kan komme ud for at skulle 

vente længe på at komme til at tale med den udenlandske handelspartner, selvom der er aftalt et 

præcist tidspunkt for dette møde. Ydermere kan personen opleve, at den udenlandske repræsentant 

lader mødet afbryde af telefonopkald og uannoncerede møder. Personen med MT-baggrund kan 

                                                 
12

 Hvorvidt Frankrig og Spanien i realiteten er så ens, som teorierne vurderer, bliver desuden diskuteret i afsnit 6.1.4. 



25 
 

ikke sætte sig ind i den andens kulturelle bevæggrunde for at handle, som vedkommende gør, og vil 

måske slutte, at ovenstående handling er et forsøg på et magtspil, som skal udnyttes i en senere 

forhandlingsproces. Man antager således fejlagtigt, at der er en bagtanke med. Udgangspunktet for 

en sådan fortolkning skal findes i personens egen kulturelle baggrund, hvor det at komme for sent 

til møder, virke uinteresseret, etc. netop kunne være et led i en forhandlingsstrategi (Gesteland 

2002: 62).  

 

Omvendt kan en repræsentant fra en PT-kultur opleve det som krænkende, at den udenlandske 

partner hænger sig fast i en fastlagt tidsplan og ikke kan se igennem fingre med, at førstnævnte 

kommer for sent til mødet. Igen er der tale om, at man er fastlåst af sin egen kultur og kun er i stand 

til at betragte verden gennem sine egne kulturelle briller: ”All of us tend to interpret the behavior of 

foreigners in terms of our home culture” (ibid.: 62).  

 

De to forskellige tidsopfattelser kan endvidere have negative konsekvenser for det handelsmæssige 

samarbejde, ikke mindst hvis kunden er fra en MT-kultur, og sælgeren tilhører en PT-kultur. 

Kunden kan nemlig blive udsat for at komme til at vente længere end aftalt på en ordre, som kan 

have økonomiske konsekvenser for virksomheden. Den udenlandske PT-repræsentant kan hurtigt 

blive distraheret af andre og for vedkommende mere vigtige ærinder, som for eksempel ordre fra en 

kunde, hvor der er et tættere personligt forhold (Hall 1990: 123). Leveringen kan også blive 

forsinket blot fordi, at folk fra PT-kulturer ikke ser stramt på deadlines, men tager sin tid med at 

pakke og afsende. Også Gesteland kommer ind på, at leveringstiden ofte kan være længere end 

aftalt, når sælger er fra en PT-kultur. Derfor råder han folk fra MT-kulturer til at aflægge ordrer 

gerne halvanden måned før den dato, man skal bruge den. Desuden pointeres der, at man bedst 

muligt kan sikre sig at modtage en ordre til tiden ved konstant at være i kontakt med sin 

udenlandske handelspartner, så man kan bevare den personlige kontakt men samtidig minde 

vedkommende om leveringsfristen (Gesteland 2002: 66).  

 

De to kulturers opfattelse af tid er med til at øge risikoen for fejlslutninger, når de mødes i en 

interkulturel kontekst. Selvom det kan være en udfordring, er det derfor vigtigt at være åben for 

modpartens kulturelle baggrund. 
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3.4.2.2. Tidsaspektets indflydelse på mødestruktur 

De to måder at forholde sig til tid på manifesterer sig ikke kun i forhold til punktlighed, men 

kommer også til udtryk i andre sammenhænge; for eksempel i måden man strukturerer 

forretningsmøder på. I en MT-kultur vil man typisk foretrække at have en overskuelig dagsorden, 

som man følger forholdsvis slavisk uden afbrydelser og input, der vedrører andre punkter. 

Personerne smalltalker måske kort indledningsvist, men går relativt hurtigt i gang med at diskutere 

de punkter, der figurerer på dagsordenen. I en PT-kultur bruger man derimod ofte meget længere tid 

på den uformelle snak, inden det egentlige møde går i gang. Det er ikke sikkert, at der er udarbejdet 

en dagsorden, men skulle den alligevel forekomme, er der ikke noget i vejen for at starte med punkt 

fem og derfra hoppe frem og tilbage mellem de forskellige punkter, som nu virker passende i 

forhold til den igangværende dialog. Gesteland pointerer dertil, at sidstnævnte måde ikke 

nødvendigvis forhindrer en endelig aftale parterne imellem. Tværtimod kan det indledningsvise 

småsnakkeri nemlig medføre, at parterne har en mulighed for at være på bølgelængde, inden de skal 

tale om de mere seriøse emner (Gesteland 2002: 65). 

 

3.4.2.3. Sequentially and synchronically organized activities 

Trompenaars opstiller modsætningsforholdet ”sequentially versus synchronically organized 

activities”, som har væsentlige lighedspunkter med Halls dimension. Trompenaars understreger, at 

den tidsopfattelse, der præger den nordeuropæiske og nordamerikanske mentalitet ikke altid er lige 

hensigtsmæssig: ”The flaw in that thinking is that ”straight lines” may not always be the best way 

of doing something; it is blind to the effectiveness of shared activities and cross-connections” 

(1997: 123). Hall synes at være af samme holdning, som ses i følgende citat: ”Still, monochronic 

time is not natural time; in fact, it seems to violate many humanity’s innate rhythms” (1990: 14). 

Deres kritiske holdning omhandler, at der inden for MT-kulturer er en tendens til, at folk bliver så 

fastlåste i deres skemaer, rækkefølger, dagsordner og rutiner, at der nærmest ikke er plads til 

nytænkning og synergi, som alternative og kreative løsningsmodeller kan bidrage til. 

 

4. Vigtigheden af at kunne begå sig på spansk 

Gesteland og Hofstede er overraskende nok de eneste, der integrerer det sproglige aspekt i deres 

fremstilling. Dette betyder dog ikke, at området er af mindre relevans end det kulturelle aspekt. Det 
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er blot ikke blevet behandlet i samme omfang, og området berøres dog også kun flygtigt af både 

Gesteland og Hofstede.  

 

Hofstede hævder, at man i interkulturelle møder er nødt til at tilegne sig værtskulturens sprog, da 

det ikke er tilstrækkeligt kun at kommunikere på et handelssprog som for eksempel engelsk, da det 

begrænser kommunikationen parterne imellem (2006: 345-346). Ikke desto mindre påstår Gesteland 

således: “Business visitors who do not speak Spanish will find that many younger Spaniards can 

communicate effectively in English, while older people are more likely to speak French” (2002: 

259). Ifølge Gesteland er der altså ikke store krav til den besøgendes spanskkundskaber, så længe 

denne har et kendskab til enten engelsk eller fransk.  

 

Til gengæld må man ud fra Gestelands hovedregel 1, se afsnit 2.1., hvor han understreger 

vigtigheden af at sælger tilpasser sig køber, formode, at der er stor forskel på, hvor sproglig selektiv 

man kan tillade sig at være, afhængig af om man repræsenterer en eksport- eller importvirksomhed.  

 

4.1. Sprog og kultur 

Mette Skovgaard Andersen og Lisbeth Verstraete-Hansen er i deres artikel ”Fremmedsprog. Den 

glemte kompetence i interkulturel kommunikation” ikke helt enige med Gestelands hovedregel, at 

sælger har et større ansvar end køber, når det handler om at have et kendskab til den fremmedes 

sprog og kultur. I artiklen fremhæves det, at der er stor sammenhæng mellem interkulturel forståelse 

og evnen til at beherske et fremmedsprog, og skriver således: ”At beherske et sprog betyder at 

kunne forstå hvad der reelt bliver kommunikeret både verbalt og nonverbalt” (2007: 24-25). Det er 

derfor begge parters ansvar at beherske de fremmedsproglige og kulturelle kompetencer, hvis 

kommunikationen mellem dem skal blive en succes. Det er ifølge Andersen og Verstraete-Hansen 

ikke nok kun at beherske engelsk, da der stadig er kæmpestore markeder, hvor kun få taler engelsk 

og derudover bidrager engelsk heller ikke med en større indsigt i den fremmedes kultur. Denne 

pointe er Hofstede enig i: ”Når man ikke kender sproget, går man glip af mange finesser i en kultur 

og er tvunget til at forblive en relativt udefrakommende” (2006: 347).  

 

Andersen og Verstraete-Hansen hævder desuden, at den kulturelle udfordring faktisk kan være 

større, når de to parter kommunikerer på engelsk. Begge parter vil nemlig bruge det engelske sprog 

med udgangspunkt i deres egen kulturelle baggrund, hvorfor det engelske sprog i høj grad kan føre 
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til misforståelser, fordi parterne tror, de taler samme det ”neutrale”
13

 sprog og glemmer, at der 

stadig er tale om interkulturel kommunikation (ibid.: 25). 

 

Ved at have kendskab til fremmedsproget har man indsigt i den historiske, kulturelle og 

samfundsmæssige kontekst: ”Sprog og kultur er så tæt forbundne, at interkulturel kompetence uden 

fremmedsprogskendskab forekommer om ikke umulig, så i hvert fald lidt i retning af at bygge huse 

uden mørtel” (Andersen og Verstraete-Hansen 2008: 24). Kort sagt, for at kunne handle sammen, 

skal man kunne tale sammen. 

 

4.2. Engelsk som forretningssprog i Danmark 

Ifølge en undersøgelse fra 2008
14

 foretaget af Verstraete-Hansen kan man med afsæt i figur 4 se, at 

der er tendens til, at danske virksomheder i langt de fleste tilfælde vælger engelsk som 

fremmedsprog i deres handel med udenlandske virksomheder, og engelsk ser derfor ud til, med 

Verstraete-Hansens ord, at være ”danske virksomheders svar på ’globaliseringens udfordringer’ ” 

(2008a: 29). 

 

Figur 4: Primære sprog danske virksomheder anvender i forhold til 

samhandelspartnere (Verstraete-Hansen 2008a: 30) 

 

                                                 
13

 Med et neutralt sprog mener de to kvinder, at man taler et tredje sprog, som i dette tilfælde er engelsk, i stedet for at 

kommunikere på et af de medvirkendes modersmål. 
14

 Undersøgelsen har til hensigt at afdække danske virksomheders opfattelse af deres fremmedsproglige behov og de 

bagvedliggende holdninger til sprog. 
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I denne undersøgelse angiver virksomhederne, at de oftest bruger engelsk, da samhandelspartneren 

kan engelsk (ibid.: 31). Noget tyder dog på, at de engelske kompetencer ikke altid er tilstrækkelige, 

eftersom det i en norsk undersøgelse fra 2007 udarbejdet af Glenn Ole Hellekjær viste sig, at 30 % 

af virksomhederne har oplevet fejlleverancer, der kan tilskrives problemer med fremmedsprog 

(ibid.: 19). Sprogbarriererne varierer fra land til land, men det viste sig, at 11,6 % af 

virksomhederne har haft kommunikationsproblemer med deres spanske samhandelspartner, da 

sidstnævnte ikke altid kan engelsk (ibid.: 36-37). 

 

Dansk Industri (DI) har i samarbejde med Verstraete-Hansen udarbejdet en anden omfattende 

undersøgelse blandt DI’s medlemmer med henblik på at kaste lys over, hvor stor en rolle 

fremmedsproglige kompetencer spiller for danske virksomheder med aktivitet i udlandet
15

. 

Resultaterne viser, at næsten halvdelen af de medvirkende virksomheder har oplevet 

kommunikationsproblemer med virksomheder i andre lande, som kan tilskrives manglende 

sprogfærdigheder. Der er her tale om alt fra mindre misforståelser til, at de har oplevet større 

vanskeligheder i forhandlingssituationer (DI 2007: 4). Deraf har næsten 80 % af virksomhederne 

oplevet vanskeligheder i forhandlingssituationen (ibid.: 16).  

 

Således illustrerer procenttallene i begge undersøgelser tydeligt, at det langt fra er tilstrækkeligt kun 

at kunne kommunikere på engelsk i erhvervslivet, men ironisk nok lader det til, at andre 

fremmedsprog anses som overflødige. DI’s undersøgelse viser nemlig, at virksomhederne ikke 

umiddelbart handler ud fra de problemer, de udadtil ser. Som ses på nederste søjle i figur 5, mener 

kun 3 % af virksomhederne, at de har et stort behov for medarbejdere med en ren sproglig 

uddannelse. 

 

                                                 
15

 De to nævnte undersøgelser tager begge afsæt i de fremmedsproglige kompetencer i eksportvirksomheder. Dog 

mener jeg, at der er belæg for at bruge undersøgelsen i denne afhandling på baggrund af den artikel, hvori Verstraete-

Hansen og Andersen slår fast, at både sælger og køber er ansvarlige for en succesfuld kommunikation.  
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Figur 5: Hvilke typer medarbejdere med sproglige kompetencer har virksomheden behov for 

(DI 2007: 13) 

 

Selvom der på den ene side altså konstateres manglende fremmedsprogskompetencer, er der på den 

anden side ikke en stor vilje til at prioritere medarbejdere med disse kompetencer. Som figur 5 

yderligere illustrerer, er der derimod et relativt stor behov for medarbejdere, der ikke nødvendigvis 

har en uddannelse i sprog, men som til gengæld har gode fremmedsprogskundskaber som for 

eksempel en ingeniør, der kan spansk (ibid.: 13). I realiteten forholder det sig dog sjældent sådan, at 

ikke sproguddannede har så godt et kendskab til fremmedsprog, med mindre det er deres 

modersmål. Verstraete-Hansen tvivler derfor på, om virksomhederne kender deres behov, især de 

mere langsigtede (2008b). Thomas Harder
16

 er enig med Verstrate-Hansen og supplerer med: 

”Engelsk er et udmærket lingua franca til mange formål, men det er en fejl at tro, at man ’forstår’ 

franskmænd, italienere, spaniere, rumænere, tyskere, arabere, afghanere, tyrkere, somaliere, russere, 

osv., bare fordi man kan tale engelsk med dem. Et lingua franca giver kun et overfladisk indblik i 

modpartens kultur og tankegang. For at forstå dem rigtigt må man sætte sig ind i det sprog, som 

hører til dem” (2008). 

 

Selvom det anslås, at 84 % af alle danskere kan begå sig på engelsk, viser det sig samtidig, at 

danskere scorer meget lavt på interkulturelle kompetencer. Kun 5 % er i besiddelse af gode 

                                                 
16

 Harder er specialist i interkulturalitet. Hans mor er italiener og hans far er dansker, og han har skrevet værket 

”Mellem to sprog”, hvor han netop understreger, hvorfor det er en ressource at kunne flere sprog og mener yderligere, 

at man afskærer sig selv muligheder ved ikke at have kendskab til andre sprog (Interview d. 15. juni 2010 med Harder, 

http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=1610301&ErrorCode=tr

ue&title=HÃ¸r udsendelse:) 
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interkulturelle kompetencer (Palmgren, 2009). Dette lave tal hænger formentlig sammen med det, 

som Andersen og Verstraete-Hansen er inde på omkring sammenhængen mellem sprog og kultur. 

Nøglen til de interkulturelle kompetencer ligger gemt i den pågældende kulturs sprog, hvilket 

betyder, at ens kulturforståelse er relativt begrænset, hvis man derfor kun behersker engelsk som 

fremmedsprog.  

 

4.3. Engelskkundskaber i Spanien 

Selvom Gesteland hævder, at man i mange tilfælde kan bruge engelsk som forretningssprog i 

Spanien, er det dog langt fra alle spaniere, der behersker sproget. En undersøgelse fra 2009 af Ipsos 

Marketing
17

 viser nemlig, at 6 ud af 10 spaniere ikke har et tilstrækkeligt kendskab til engelsk. Af 

de interviewede kan 41 % slet ikke engelsk, mens 22 % har et meget lavt niveau. Tallene stemmer 

nogenlunde overens med dem, de indhentede i 2007, hvorfor det kan konkluderes, at spaniernes 

engelskkundskaber ikke umiddelbart synes at blive bedre. Undersøgelsen slår yderligere fast, at 

Spanien placeres som nummer fire i rækken af de EU-lande, som har det laveste kendskab til 

engelsk (EUROPA PRESS 2010, 25. marts).  

 

Ifølge handelskamrene tyder det dårligt for de spanske virksomheder, som handler internationalt 

eftersom 60 % af dem har haft vanskeligheder med at finde kandidater med tilstrækkelig gode 

engelskkundskaber (”Sólo el 27 %...” 2009, 18. februar).  

 

Ifølge en anden undersøgelse udarbejdet af Pueblo Inglés
18

 er der imidlertid også et andet problem, 

hvad angår spaniernes beherskelse af engelsk. Heri fastslås nemlig, at 87 % spaniere føler sig 

usikre, når de skal kommunikere på engelsk, og derfor helst undgår det: ”La inseguridad, el temor a 

no ser entendidos o a cometer errores gramaticales e incluso el miedo al rídiculo son las sensaciones 

más comunes cuando se intenta hablar en inglés ante un angloparlante…” (”Los españoles tienen 

miedo…” 2008, 12. maj).  

 

Med ovenstående in mente bør man derfor kraftigt overveje, om man stadig ønsker at fastholde 

engelsk som fællessprog, hvis man samtidig ønsker en succesfuld kommunikation med ens spanske 

                                                 
17

 Ipsos Marketing har over 30 års erfaring som analysevirksomhed og opererer på globalt plan. 
18

 Pueblo Inglés blev etableret i 2001 med henblik på at tilbyde spaniere engelskkurser, så de kunne forbedre deres 

kendskab til sproget. 
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samhandelspartner. Hvis ikke de er gode nok til det fælles sprog, må man jo blive bedre til deres. 

Dette aspekt belyses nærmere i afsnit 6.1. 
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5. Empirisk analyse 

Som nævnt i indledningen tager nærværende afhandling afsæt i samarbejdet mellem danske 

vinimportører og deres spanske vinproducenter. Det er vigtigt for mig, at specialet og den viden, det 

frembringer, repræsenterer en vis nyhedsværdi og således kan være af relevans for eksisterende og 

kommende danske vinimportører. Specialets empiriske materiale tager udgangspunkt i seks 

vinimportvirksomheder, som bliver præsenteret i afsnit 5.2.1-5.2.6. 

 

For at understrege undersøgelsesområdets relevans præsenterer jeg i det følgende hvilken rolle, 

spansk vin spiller i Danmark. Dernæst bliver førnævnte vinimportvirksomheder samt udvælgelsen 

deraf præsenteret, og slutteligt gennemgår jeg, hvordan jeg har indsamlet mine data. 

 

5.1. Spansk vin i Danmark 

Arealmæssigt er Spanien verdens største vinland. Hvad angår selve vinproduktionen befinder 

Spanien sig dog på tredjepladsen overgået af Italien og Frankrig. Dette skyldes blandt andet det ofte 

meget tørre klima i de fleste områder i Spanien, som giver et relativt lille udbytte (”Pingus – de 

spanske vine”). Frankrig og Italien har i mange år været de to lande, der på globalt plan har 

eksporteret mest vin. Frankrig er stadig det vigtigste vinland i verden, og det er endvidere de 

franske druesorter og metoder, der efterlignes i mange vinlande, herunder også Spanien, som 

yderligere vil fremgå af næste afsnit. Landet har mere end 2000 års erfaring med vinavl og har 

desuden den strengeste vinlov i verden
19

  

(http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/Fransk_vin/Frankrig_-

_vin). Således har fransk vin og vinproduktion i mange år været anerkendt verden over. 

 

De spanske vinproducenter har i stigende grad satset på at levere vin af høj kvalitet og har de sidste 

25-30 år bragt al den bedste teknologi til huse. Vinproducenterne har i dag mulighed for at 

kontrollere temperaturen under gæringen, og de har dermed mulighed for at køle gæringstankene 

ned. Derudover har vinmarkerne også gennemgået en rivende udvikling, da det med den nye 

spanske vinlov fra 2003 er blevet tilladt at kunstvande. Disse nye tiltag er af afgørende betydning i 

et klima som det spanske (Pedersen 2009, 13. februar). Det tyder på, at denne nye teknologi, og 

dermed den spanske vins kvalitet, har vækket omverdens interesse for spansk vin, eftersom Spanien 

                                                 
19

 Loven indeholder præcise regler for jordbund, vinstokke og beskæring, alkoholindhold og høstudbytte. 

http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/Fransk_vin/Frankrig_-_vin
http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/Fransk_vin/Frankrig_-_vin
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med en markedsandel på 16,7 % i 2009 langt om længe overgår Frankrig (14,5 %), hvad angår 

eksport til udlandet (EFE 2010, 22. juni). Dette må klart siges at være en positiv udvikling for 

Spanien som vinland, når den franske vin i så mange år har været indbegrebet af kvalitet, som 

anført tidligere. 

 

Den danske interesse for spansk vin er i høj grad også steget. Spaniens optagelse i EU i 1986 som 

bragte landets vinlov på linje med den franske, og især den nye kvalitet af spanske vin har medført, 

at Spanien har mere end fordoblet eksporten af vin til Danmark  

(http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/%C3%98vrige_landes

_vine/Spanien_(Vin)). Spanien var endda det fjerdestørste vinland i Danmark i 2009 kun overgået 

af Chile, Frankrig og Italien (Zahle 2010, 22. september), mens landet i henholdsvis 2007 og 2008 

befandt sig på femtepladsen 

(http://www.vsod.dk/fileadmin/user_upload/pdf/statistik/Importstatistik_hele_2008.pdf). 

 

Ikke nok med at kvaliteten på de spanske vine er blevet væsentligt bedre de senere år, så er 

prisniveauet fortsat rimeligt lavt især i forhold til Italien og Frankrig. En fransk vin starter højt, 

hvorimod den spanske vin koster, hvad den bør koste 

(http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig.aspx). Dette kan endvidere have betydning for Spaniens 

fremtidige placering som vinland i Danmark, da Spanien er konkurrencedygtig. Kvalitet såvel som 

pris må siges at være de to vigtigste faktorer, ikke blot for de danske vinimportører, men for 

vinimportører verden over. Der er således mulighed for, at der vil komme endnu flere vinimportører 

af spansk vin, og det kan derfor være af afgørende betydning, at den enkelte importør forstår at begå 

sig i en dansk-spansk handelskontekst, da dette har betydning for samarbejdet og i sidste ende kan 

sikre virksomhedens overlevelse.  

 

5.2. Præsentation af empirien20
 

Opgavens empiriske grundlag tager afsæt i seks mindre importvirksomheder fra Danmark, som alle 

importerer vin fra Spanien og har direkte kontakt til deres spanske vinproducenter. Virksomhederne 

minder i høj grad om hinanden og for bedst muligt at give et overblik over dem, bliver de i det 

følgende præsenteret enkeltvis. De fire første er desuden alle beliggende i henholdsvis Midt- og 

                                                 
20

 Efter aftale med informanterne vil navnene på virksomhederne være synliggjort, mens ejerens initialer vil stå i stedet 

for det fulde navn.  

http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/%C3%98vrige_landes_vine/Spanien_(Vin))
http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/%C3%98vrige_landes_vine/Spanien_(Vin))
http://www.vsod.dk/fileadmin/user_upload/pdf/statistik/Importstatistik_hele_2008.pdf
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig.aspx
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Østjylland, mens de sidste to er fra København, hvormed de således har en gavnlig geografisk 

fordeling. 

 

5.2.1. Informant 1: Sobresol  

Sobresol har eksisteret siden slutningen af 2006 og er en enkeltmandsvirksomhed. Udover import 

fra Spanien, som er det primære fokus, importeres der fra Frankrig, Italien og Østrig.  

 

Ejeren, OB, arbejder til daglig som gymnasielærer, hvor han blandt andet underviser i tysk, og har 

generelt en stor interesse for sprog. OB’s spanskkundskaber er ikke særlig gode, men han har de 

sidste tre år forsøgt at tilegne sig et større kendskab til sproget. Hans kone, som desuden underviser 

i spansk og fransk på gymnasiet, har rejst meget i Spanien og har mange bekendtskaber dernede, og 

har derfor en god fornemmelse for den spanske kultur og snakker flydende spansk. Hun hjælper 

ham en del med det sproglige og fungerer gerne som tolk under forhandlingssituationen. 

 

Sobresol importerer fra seks spanske vinhuse, hvoriblandt der er en mikroproducent, tre mindre 

producenter, og to mellemstore. Alle de producenter Sobresol importerer fra har også eksport til 

andre dele af verden, og især de mindre producenter har et meget lille kendskab til engelsk. 

Vinproducenterne er beliggende henholdsvis i Ribera Del Duero, Galicien, Priorat, Penedés, Toro 

og Rioja.  

 

5.2.2. Informant 2: VinDanmark 

VinDanmark er stiftet i 2003 og ejes af to venner. De startede på hobbyplan, og arbejder nu fuldtid i 

virksomheden. I begyndelsen importerede de fra Sydafrika, Chile, og Argentina, men for fem år 

siden indledte de samarbejdsrelationer med Spanien. Udover nævnte lande importerer 

virksomheden fra Australien, New Zealand, Frankrig, Italien, Luxembourg og USA.  

 

Den ene af ejerne kan slet intet spansk, mens den anden, MT, mener at kunne det på middel 

brugerniveau. Hans kendskab har han fået gennem sin bachelor uddannelse i engelsk og spansk. 

Trods MT’s kendskab foregår al kommunikation med deres vinproducenter på engelsk, hvilket 

lader til at fungerer bedre og bedre, da deres erfaring er, at der er stigende tendens til, at de spanske 

vinhuse har i hvert fald en, der kan engelsk. 
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VinDanmark importerer fra tre mellemstore spanske vinhuse, som ligger i henholdsvis Penedés, 

Bierzo og Toro og alle har erfaring med at eksportere til udlandet.  

 

5.2.3. Informant 3: Marisol 

Marisol startede i 1989 og er en enkeltmandsvirksomhed og importerer udelukkende fra Spanien.  

 

Ejeren, PJ, har et godt kendskab til det spansk sprog og kan kommunikere såvel mundtligt som 

skriftligt. Dette kendskab har han dels fordi, han til daglig arbejder som gymnasielærer og 

underviser i spansk og dels fordi, han som barn boede i Spanien. Så udover et godt kendskab til 

sproget har han en relativ god indsigt i den spanske kultur. PJ’s kone er til tider inde over 

interviewet. Hun underviser ligeså i spansk og er ofte med på rejserne til Spanien, og har derfor 

også kontakt til producenterne. 

 

De to vinproducenter Marisol importerer fra er mindre producenter. Al kommunikation mellem 

parterne foregår, grundet PJ’s kendskab til spansk, derfor på spansk, dog kan den ene af 

producenterne udmærket engelsk. Begge producenter ligger i området Conca de Barberà i det 

sydlige Catalonien. 

 

5.2.4. Informant 4: Sejr Vinimport 

Sejr Vinimport er en enkeltmandsvirksomhed og har eksisteret siden marts 1983. I 1986 begyndte 

han at importere fra Spanien. I begyndelsen importerede virksomheden kun fransk vin, dernæst kom 

den spanske vin til, og i dag importeres der også fra Italien. Der er dog ikke på samme måde en 

direkte kontakt til de italienske vinproducenter, da virksomheden samarbejder med en anden dansk 

vinimportør, og arbejdet er fordelt, så Sejr Vinimport har ansvar for Frankrig og Spanien, mens den 

anden importør har ansvar for Italien. 

 

Virksomheden importerer fra seks spanske vinproducenter, og geografisk er de beliggende i 

henholdsvis Valencia, La Mancha, to i Castilla, Costa Brava og Tierra Alta tæt ved Tarragona. 

Ejeren af Sejr Vinimport, BSN, har et godt kendskab til fransk, tysk og engelsk og er i færd med at 

lære spansk. BSN importerer fra et ret stort hus, som kan engelsk ubesværet, mens resten, som er 

mindre producenter, ikke kan ret godt engelsk, trods de alle har erfaring med at eksportere til 
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udlandet. Kommunikationen mellem parterne har derfor foregået på fransk nogle gange, men når 

det er skriftligt, kan BSN godt begå sig på spansk. 

 

5.2.5. Informant 5: Lundgren V.I.P.
21

 

Lundgren V.I.P. har eksisteret siden 2002 og har siden begyndelsen haft samarbejdsrelationer med 

Spanien. Virksomheden importerer også delikatesser i form af oste, pølser med videre, og udover 

import fra Spanien importeres der fra Italien, Frankrig, New Zealand, Tyskland og USA. Til forskel 

fra de andre informanter, har Lundgren V.I.P. en fysisk vinbutik
22

 i København. KL er ejer af 

virksomheden og står for importen. Derudover er der 5 ansatte, som arbejder i hans butik. 

 

KL snakker ikke spansk, men forstår en del. De vinproducenter han importerer fra er meget små og 

kan ikke engelsk, og parterne kommunikerer ifølge KL med tegn og fagter og lidt ”spanglish”. 

Virksomheden importerer fra områderne Priorat, Ribera del Duero, Rioja og Navarra. 

 

5.2.6. Informant 6: FiniVin 

Ejeren af Finivin, FT, har i mange år interesseret sig for god mad og vin, og da han er gået på 

pension, har han fået tid til at dyrke sin interesse, og startede med at importere vin i 2005. Udover 

spansk vin importerer FiniVin også fra Californien og Alsace. I den nærmest fremtid satser han 

også på import af italiensk vin.  

 

FT har et relativt godt kendskab til spansk og får desuden hjælp af hans kone, som kan endnu mere. 

De har i mange år haft bekendtskaber i Spanien og har været dernede utallige gange, hvorfor FT 

mener, at han, såvel som hans kone, har et godt kendskab til spansk sprog, mentalitet og kultur. 

 

FiniVin importerer fra en lille familieejet vingård beliggende i vindistriktet Cigales, nord for 

Valladolid, som nærmest ingen erfaring har med at eksportere til udlandet. Kommunikationen 

foregår efter bedste evne på spansk, da vinproducenten nærmest intet kendskab har til engelsk. 

 

                                                 
21

 Interviewet med KL bærer præg af en mere overfladisk karakter, da KL ikke havde så meget tid. Derfor er både 

spørgsmål samt svar for det meste ikke uddybet. 
22

 De andre fem importører har, grundet virksomhedens størrelse, lager hjemme og arbejder derfor hjemmefra. De har 

dog alle netbutik. 
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5.3. Undersøgelsens design 

I det følgende gør jeg rede for informantsøgningsprocessen, samt hvorledes jeg er kommet frem til 

de seks informanter. Endvidere præsenterer jeg den kvalitative undersøgelse, som tager afsæt i 

dybdegående interviews. 

 

5.3.1. Udvælgelse af informanter 

Forinden søgningen af informanter havde jeg gjort mig klart, at de vinimportvirksomheder, jeg ville 

tage udgangspunkt i skulle være relativt små. Årsagen til dette var, at jeg formodede, at deres 

vinproducenter ligeså var mindre huse som for eksempel et familieforetagende. Den forholdsvis 

lille størrelse af begge virksomheder anser jeg som en fordel i et speciale som dette, da det gør 

samhandlen mere intens, hvorfor det må tænkes, at de kulturelle forskelle i højere grad kommer til 

udtryk, end det er tilfældet, hvis begge virksomheder var store
23

. De større importvirksomheder 

handler mest med de traditionelle store vinhuse i Rioja, mens det interessante ved de små er, at de 

fokuserer mest på ny områder og vinproducenter.  

 

At arbejde med så små importvirksomheder har yderligere den fordel, at den person, jeg har 

interviewet, er den person, som står for alt i virksomheden lige fra indkøb til at drive virksomheden, 

etc. Det er således denne person, som støder på eventuelle konflikter i samhandlen, hvorfor 

undersøgelsen også bliver relevant for interviewpersonerne, da de resultater jeg kommer frem til på 

baggrund af deres udtalelser kan være anvendelige for deres nuværende samt fremtidige samarbejde 

med spaniere. 

 

Derudover var det et krav, at virksomheden skulle importere fra få andre lande udover Spanien for 

at kunne lave kulturelle sammenligninger. 

 

Som udgangspunkt for selve informantsøgningen har jeg anvendt søgemaskinen Google og 

hjemmesiden http://search.vinforum.dk/search/search.php?Terms=spanske+vine, som opstiller de 

fleste danske vinimportører med import fra Spanien. 

 

                                                 
23

 Jeg formoder, at hvis begge virksomheder var relativt store, så ville de også have væsentlig mere erfaring og endda 

nogle fagfolk, som er vant til at kommunikere på internationalt plan, hvorfor jeg formoder, at de små virksomheder 

bedst kan afdække opstillede problemformulering. 

http://search.vinforum.dk/search/search.php?Terms=spanske+vine
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Det var til at starte med en udfordring at finde de rette informanter. Jeg henvendte mig i første 

omgang til ca. 25 virksomheder via e-mail. Denne indeholdt blandt andet undersøgelsens formål, 

samt hvad virksomhederne skulle bidrage med. Der kom relativt få svar tilbage, hvoraf Sobresol var 

interesseret i at deltage. Sejr Vinimport var også interesseret i at deltage, og på baggrund af de 

kontaktoplysninger jeg havde anført i mailen, tog BSN selv telefonisk kontakt til mig. Dernæst tog 

jeg telefonisk kontakt for at finde de resterende informanter. På den måde indvilligede 

VinDanmark, Marisol, Lundgren V.I.P. og FiniVin i at deltage. De virksomheder, som afslog min 

forespørgsel om at deltage i undersøgelsen, begrundede det med dels mangel af tid, og dels at de 

ikke var så erfarne med at handle med spaniere
24

. 

 

Jeg har prioriteret at koncentrere mig om få virksomheder, som alle opererer inden for samme felt. 

Fordelen heraf er, at det har været muligt at gå i dybden med mange facetter af såvel sproglig som 

kulturel karakter, ligesom det har været muligt at afdække nogle af de mere bagvedliggende og 

mindre åbenlyse forklaringer på interviewpersonernes tilkendegivelser og synspunkter. Det betyder 

dog samtidig, at undersøgelsen ikke nødvendigvis er repræsentativ, da det er vanskeligt at 

generalisere viden ud fra de indsamlede data, og den kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt de 

seks interviewpersoners holdninger til og erfaringer med spaniere er det generelle billede af 

hvordan, et repræsentativt udsnit af danske importvirksomheder oplever samarbejdet med deres 

spanske samhandelspartnere. De seks informanter kan derimod give en idé til, hvordan det 

forholder sig, når man laver samhandel med spaniere og dermed illustrere, hvad tendensen er. 

 

5.3.2. Det kvalitative forskningsinterview 

Jeg har valgt en kvalitativ metode i form af dybdegående interviews og benytter mig derved af 

primærdata. Jeg har udarbejdet en interviewguide (B1), hvis spørgsmål er udledt ud fra de i teorien 

præsenterede kulturdimensioner. Spørgsmålene tager således afsæt i, hvorledes Danmark og 

Spanien adskiller sig kulturelt fra hinanden. Interviewguiden er opbygget så, der hele tiden 

fokuseres på kommunikationen mellem parterne. Indledningsvis præsenteres lidt praktisk 

information om importvirksomheden. Derudover omhandler spørgsmålene i korte træk, hvorledes 

den første kontakt blev indledt, hvor og hvordan det første møde forløb, hvordan selve 

                                                 
24

 Der var et par andre som gerne ville deltage af ren interesse, men de informerede mig om, at Spanien ikke var et af 

deres største markeder og derfor ikke havde så meget erfaring med at handle med dem. Dem måtte jeg, grundet de krav 

jeg selv havde til informanterne, fravælge. 
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forhandlingen forløb og i det hele taget, hvordan danskerne oplever samarbejdet med spanierne. Alt 

imens bliver der fokuseret på det sprog, parterne kommunikerer sammen på og hvilke fordele eller 

ulemper, de mener, det kan have for samarbejdet. Formålet med interviewene er at afdække hvor og 

hvornår, importørerne mener problemerne opstår. 

 

Til at formulere mine spørgsmål har jeg yderligere ladet mig inspirere af Villemoes et als. empiriske 

undersøgelse (2003). Nævnte undersøgelse har til formål at kaste et blik på, hvorledes spaniernes 

anser dem selv og ikke desto mindre deres rolle i en forhandlingssituation. Spaniernes udtalelser, 

som fremstilles løbende, har været behjælpelige til at udlede de, i interviewguiden, opstillede 

spørgsmål.  

 

Inden interviewsituationen har jeg haft en teoretisk viden, og har i interviewguiden opstillet en 

række forhold, som jeg ønsker at få belyst. Afhandlingen tager således afsæt i en deduktiv 

analyseproces, hvis formål er at besvare fire undersøgelsesspørgsmål formuleret på baggrund af 

opgavens teoretiske referenceramme. Det skal endvidere pointeres, at interviewene, trods den 

udarbejdede interviewguide, er halvstrukturerede. Om det halvstrukturerede interview siger Kvale: 

”Det har en række temaer, der skal afdækkes, såvel som forslag til spørgsmål. Men på samme tid 

hersker der åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form, således at man kan 

forfølge de svar, interviewpersonerne giver, og de historier de fortæller” (1997: 129). Fordelen ved 

denne struktur er, at der er mulighed for at ændre på rækkefølgen og tage andre emner op undervejs 

i interviewet, hvilket gør samtalen mere fleksibel og flydende, og åbner op for nye synsvinkler og 

informationer, som interviewpersonerne fremlægger. Dette har endvidere betydet, at 

interviewpersonerne har kunnet komme med uddybende svar samtidig med, at jeg har haft mulighed 

for at spørge ind til de forskellige svar undervejs. Interviewguiden har således sikret, at jeg kom ind 

på de centrale emner samtidig med, at der var plads til personlige erfaringer. 

 

Ulempen ved den kvalitative metode er, at de få repræsentanter ikke tegner et fuldstændigt billede 

af sprog- og kulturbarrierer i en dansk/spansk kontekst, og jeg kan således kun forsøge at belyse og 

forklare en del af de problemstillinger, der kan relateres til interkulturelle handelsrelationer 

Danmark og Spanien imellem ud fra empirien. Samtidig giver denne metode i større udstrækning 

end den kvantitative mulighed for fordybelse, nuancering og perspektivering. Ydermere tager 

afhandlingens emne afsæt i et relativt komplekst område, hvor det er en fordel, at 
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interviewpersonerne har mulighed for at nuancere deres svar i højere grad, end det er muligt ved for 

eksempel kvantitative spørgeskemaundersøgelser: ”Qualitative methods are typically used either for 

exploratory studies in which little is known in advance, or for studies in which it is important to go 

into depths as regard to the respondents’ less tangible precursors or behavior such as attitudes, 

feelings and motives. Hence, the more complex an issue is, and the more concealed the motives of 

the respondents are, the more one will use qualitative methods instead of quantitative methods such 

as questionnaires” (Rasmussen et al. 2006: 93).  

 

Ifølge Kvale afhænger antallet af interviewpersoner af undersøgelsens formål og fastslår: ”Hvis 

målet er at forstå verden, som den opleves af et bestemt menneske, er dette ene menneske 

tilstrækkeligt” (1997: 108). Derfor vurderes det, at de seks interviewpersoner er tilstrækkelige til at 

afprøve teorierne, og jeg har yderligere god mulighed for at udføre dybdegående fortolkninger af 

interviewene. 

 

5.3.3. Interviewsituationen 

I alle tilfælde gælder det, at interviewene har fundet sted hos interviewpersonen. De første fire 

udspillede sig i henholdsvis Midt- og Østjylland og foregik hjemme hos producenterne. I 

København foregik interviewet med Lundgren V.I.P. i førnævnte vinbutik, hvor det med FiniVin, 

ligesom de første fire, også foregik i hans hjem. 

 

Jeg havde på forhånd aftalt med interviewpersonerne, at interviewet ville blive indspillet på 

diktafon og gav endvidere udtryk for, at indspilningen kun var til eget brug for senere hen at kunne 

blive transskriberet. Interviewene varede i gennemsnit 60 minutter afhængigt af, hvor uddybende 

svar informanterne gav. MT fra VinDanmark gav forholdsvis korte og derfor ikke så uddybende 

svar, og KL fra Lundgren V.I.P. var præget af en travl hverdag og havde derfor ikke meget tid, da 

han skulle nå en forretningsaftale. Interviewet med sidstnævnte var desuden præget af mange 

afbrydelser i form af hyppige telefonopkald og ansatte, der havde behov for hjælp. Det skal dog 

nævnes, at jeg ikke vidste på forhånd, at KL ikke havde så meget tid at give af. Jeg havde inden 

mødet givet udtryk for, at der skulle sættes omkring en time af. At jeg alligevel har valgt at inddrage 

interviewet er fordi, jeg finder svarene brugbare i forhold til analysen. 
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5.3.4. Behandling af data 

Som nævnt har jeg transskriberet de indspillede lydfiler (B2-7). Da interviewene ikke er genstand 

for en sociolingvistisk analyse, har jeg valgt ikke at transskribere interviewene ordret med de ofte 

hyppige gentagelser og fyldord, der præger den mundtlige kommunikation. Med andre ord har jeg 

fjernet talesproget og forsøgt at omforme interviewene til en mere formel og skriftlig stil. Steiner 

Kvale understreger i denne sammenhæng: ”Beslutningerne om transskriberingsstil beror også på, 

hvad transskriptionerne skal bruges til. Hvis de skal give et almindeligt udtryk af 

interviewpersonens synspunkter, kan det være på sin plads at omformulere og kondensere 

udsagnene” (1997: 171). Jeg har således valgt at fjerne de dele, der ikke omhandler 

undersøgelsesområdet, da de ikke har haft nogen gavnlig effekt for resultaterne. Dog har jeg 

undgået at kondensere eller sammenfatte de indsamlede data for bedst muligt at bibeholde 

resultaternes og undersøgelsens troværdighed.  
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6. Analyse 

Følgende analyse har til formål at besvare de fire undersøgelsesspørgsmål, jeg har formuleret på 

baggrund af de teorier og undersøgelser, der er blevet præsenteret indtil videre og dermed afprøve 

teorierne. Udover at inddrage relevante citater fra den kvalitative undersøgelse, bruger jeg 

endvidere Anette Villemoes et als. undersøgelse samt resultater til at sammenligne med de 

resultater, jeg selv er kommet frem til. 

 

6.1. Spanien – en RF-kultur 

Med afsæt i interviewpersonernes udtalelser undersøger jeg hvilken betydning, de personlige 

relationer tillægges i henholdsvis Danmark og Spanien, og hvordan parterne får opbygget et 

tillidsbånd, samt hvad dette har af betydning i det videre forløb. 

 

6.1.1. Den indledende kontakt via netværk 

Ud fra informanternes udtalelser fremgår det, at der er mange forskellige måder at opsøge sine 

vinproducenter på. Nogle har mødt deres producenter på vinmesser i Danmark, mens andre har 

brugt forskellige databaser og fundet deres producenter ud fra nogle specifikke søgekriterier. 

Marisol er umiddelbart den eneste af de seks virksomheder, som har fået kontakt til sin første 

producent via netværk. Under en rejse i Spanien blev ejeren, PJ, introduceret for en cava, som han 

syntes ”var fantastisk god” (B4: 113) af en bekendt, hvorfor han legede med idéen om at importere 

den til Danmark. Samme bekendte stod således for det første møde mellem PJ og producenten, og 

på den måde gik det relativt hurtigt med at få etableret en kontakt og samtidig ret til eneforhandling.  

 

Lundgren V.I.P. bruger i dag netværket i stigende grad, når han leder efter nye producenter. Han 

bruger sine nuværende producenter til at anbefale andre, og på den måde får han skabt en relativ 

hurtig kontakt til de nye. Denne erfaring er desuden en af Gestelands hovedpunkter i teorien, som 

anført i afsnit 3.3.2., da han understreger den betydning, netværket kan have, når man ønsker at 

indlede kontakt til spaniere med henblik på samhandel. Lundgren V.I.P. er yderligere af den 

opfattelse, at netværket er en af de bedste måder at skaffe nye producenter på: ”Som regel er det den 

bedste anbefaling man kan få, at folk henviser til hinanden, også fordi det er jo lidt en konkurrent, 

men hvis de henviser mig til noget dårligt, så falder det tilbage på dem selv, kan man sige” (B6: 14). 

At bruge netværket er dog ikke kun til ens egens fordel. Det kan ligeledes anses som en slags 
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garanti af den ene part, at man siger god for nogen, hvilket er med til at skabe et tillidsbånd mellem 

anden og tredje part. I denne sammenhæng understreger PJ: ”Det kan jo også være, at det er fordi 

det er startet med, som i vores tilfælde, at vi kender nogen, som kender nogen, og så garanterer man 

noget for hinanden på en eller anden indirekte måde, selvom man ikke gør det konkret. Du ved da 

også godt, at hvis du har nogle kontakter i udlandet, det er da ikke hvem som helst, som du vil give 

adgang til nogle af dine gode venner. Sådan har jeg det” (B4: 118). 

 

Det lader altså til, at det er en forholdsvis nem proces at få kontakt til producenterne via netværk. 

Dette kan have noget at gøre med, at den spanske kultur ifølge teorien er karakteriseret ved en stærk 

usikkerhedsundvigelse, og at spanierne derfor generelt møder fremmede med mistillid hvorfor det, 

at der er en mellemmand, som kender begge parter, er med til at opbygge et slags tillidsbånd. For at 

belyse dette fokuserer jeg i det følgende på, hvordan danskerne oplever at komme i kontakt med 

spanierne uden dette mellemled. 

 

6.1.2. Den indledende kontakt som skriftlig henvendelse 

Sobresol er en af de virksomheder, som har fundet sine producenter via den store europæiske 

database over alle mulige typer firmaer. Ejeren OB har således henvendt sig skriftligt til de 

producenter, han var interesseret i at importere fra. Dette er desuden en fremgangsmåde, 

størstedelen af de seks importører har benyttet sig af, og også dét synes at fungere. Heraf kan det 

udledes, at det ikke er svært at komme i kontakt med spanierne, som det formodes ud fra Gestelands 

og Hofstedes fremstilling. At dataene afkræfter teorien kan skyldes, at Spanien befinder sig et sted 

mellem Deal-Focus og Relationship-Focus, som anført tidligere, hvorfor det derfor ikke er så 

vanskeligt for en dansk DF-person at indlede den første kontakt med en spanier, som det kan være 

hvis personen, man vil i kontakt med, er fra en stærkt præget RF-kultur.  

 

Det er ligeledes vigtigt at pointere, at Spanien er karakteriseret ved 17 autonomier grundet landets 

geografiske opdeling, som kan være præget af forskellige subkulturer, og som det fremgik af afsnit 

5.2.1-5.2.6., befinder størstedelen af importørernes producenter sig i det nordlige Spanien
25

. Det kan 

derfor formodes, at den nordlige del af landet er karakteriseret ved en svagere 

usikkerhedsundvigelse, hvorfor producenterne generelt møder folk med tillid. Denne påstand 

understøttes ligeledes af Villemoes et als. undersøgelse, som netop inddeler Spanien i to 

                                                 
25

 Med det nordlige Spanien menes der nord for Madrid 
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mentalitetsforskelle, hvor der på den ene side er det centrale og det sydlige Spanien, som dækker 

over Madrid og nedefter og på den anden side Nordspanien inklusiv Catalonien (2003: 57-58).  

 

Eftersom fokus i denne afhandling ligger på danskernes oplevelse af samarbejdet med spaniere, er 

det af gode grunde vanskeligt at fastslå, hvordan spanierne har reageret på en skriftlig henvendelse 

fra en forholdsvis fremmed person, og om det reelt er et spørgsmål om, at den nordlige subkultur 

adskiller sig fra nationalkulturen. At det alligevel er gået problemfrit med at få tilsendt de 

efterspurgte varer kan være begrundet af det faktum, at spanierne har rollen som sælger i dette 

tilfælde, og vedkommende er derfor interesseret i at sælge sine vine, og hvis spanieren samtidig 

ønsker at eksportere til udlandet, er det en nødvendighed at være åben for andre kulturer end sin 

egen. I denne sammenhæng er det ligeledes vigtigt at pointere, at i Sobresols tilfælde har OB i 

forvejen haft et relativt godt kendskab til den spanske kultur, og ligeså har OB’s kone desuden 

været inde over den skriftlige kommunikation, og som anført tidligere er hendes kendskab til såvel 

kulturen som sproget meget godt. Dette har uden tvivl været en fordel, da de således begge har haft 

en fornemmelse af, hvordan man bør henvende sig, når man ønsker at indlede kontakt til spaniere. 

Hermed er det tydeligt, at begge parter har et stort ansvar, når man ønsker at lave samhandel på 

tværs af kulturer. Det er med andre ord ikke kun sælgers ansvar at få en samhandel til at fungere og 

slet ikke i en interkulturel kontekst.  

 

6.1.3. Det personlige forhold 

Alle seks informanter bekræfter, at spanierne generelt set har et stort behov for, at der etableres en 

personlig kontakt. Det er dog ikke umiddelbart noget, der lader til at være et problem, selvom 

informanterne, ifølge teorien, kommer fra en udpræget DF-kultur. Det er dog forskelligt, hvordan 

forholdet til producenterne dyrkes, men udadtil virker importørerne til at være udadvendte og 

engagerer sig i relationen, så det ikke udelukkende bygger på forretningsrelaterede aspekter.  

 

Især når man handler med mindre producenter, er tendensen, at man er nødsaget til først at investere 

tid i den personlige relation for at opbygge den nødvendige tillid, der er en forudsætning for, at 

handel og samarbejde kan finde sted. Især i Sobresols, Marisols og FiniVins tilfælde er det tydeligt, 

at de relationer man opbygger nærmest minder om et venskab: ”Forholdet til de mindre producenter 

er præget af at være mindre professionelt. Det er endda mere venskabeligt, næsten familiært, hvor 

forholdet til de større, de to i Rioja, er mere distanceret og udpræget professionelt” (B2: 83). Også 
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Lundgren V.I.P. har et tæt forhold til sine producenter, og KL pointerer, at det tager lang tid at få 

sådan et forhold og understreger samtidig, at det forhold er noget, man kan få, når man handler med 

meget små producenter. I dag inviterer de hinanden til forskellige private vinfester, og når KL 

besøger vingården i Spanien, bor han der, og når producenterne er på besøg i Danmark, er de 

ligeledes indkvarteret privat (B6: 147). De andre tre ovennævnte virksomheder er blevet inviteret på 

aftensmad både ude og hjemme og er ligeså blevet introduceret for familien. 

 

VinDanmark og Sejr Vinimport er tilsyneladende også enige i, at samhandlen med spaniere foregår 

på et venskabeligt plan, men ingen af de to synes at have haft personlige oplevelser med de spanske 

vinproducenter. VinDanmark handler med tre mellemstore vinhuse, og Sejr Vinimport handler med 

seks huse, som varierer i størrelsen. Dette kan være en af forklaringerne på, at de to virksomheder 

ikke oplever et ligeså personligt forhold til producenterne. Der er nemlig tendens til, at tillidsbåndet 

og relationen parterne imellem ikke i dyrkes i lige så høj grad, jo større den virksomhed er, man 

handler med: ”Det bliver sådan mere mekanisk jo større virksomheden er, kunne jeg forestille mig” 

(B4: 123). De større huse har ofte mere erfaring og flere fagfolk, og kulturforskellene er ikke altid 

af så stor betydning, hvilket uden tvivl kan være med til at forhindre eventuelle kulturelle 

misforståelser, da det må tænkes, at de ansatte her i højere grad end hos de små, er vant til at begå 

sig på internationalt plan. 

 

VinDanmark importerer også vin fra blandt andet Chile og synes, at der er stor forskel på forholdet 

til spanierne og det til chilenerne: ”Altså det er meget professionelt i Spanien, hvor i Chile der er det 

meget mere personligt, hvor man snakker om alle mulige andre ting og drikker en øl eller et glas 

vin. Vi har endda overnattet ved nogle vinproducenter også og drukket vine med dem hele natten. 

Der er det helt anderledes” (B3: 105). Det chilenske vinhus er tillige en mindre producent, og 

Latinamerika er, ifølge Gesteland, i endnu højere grad end Spanien en udpræget RF-kultur. Når 

man kommer fra en DF-kultur som den danske, er der dog mulighed for at komme til at forveksle 

RF-personens egentlige intention med et venskab. For RF-personen er det et spørgsmål om tillid og 

et forsøg på at opbygge den personlige relation, der skal til for at handle med disse personer, men i 

bund og grund handler det stadig om forretningsprocedure, og det er altså ikke RF-personens 

interesse at opbygge et venskab. Dermed ikke sagt at man ikke skal pleje den personlige relation, da 

den uden tvivl er med til at sikre et godt og længerevarende samarbejde. 
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Som et sidste eksempel på, at det relationelle spiller en vigtig rolle for samarbejdet, nævner BSN fra 

Sejr Vinimport, at virksomheden har haft en del besvær med et vinhus fra La Mancha: ”Det var da 

vi havde de første kontakter med dem i forbindelse med fremsendelse af vareprøver. Dengang var vi 

faktisk ved at flytte lager, og vareprøverne dukkede simpelthen ikke op, så vi rykkede for dem, 

hvorefter vi fik svar tilbage, at de ikke betragtede os som et seriøst firma. Det var meget 

ubehageligt. Men vi svarede tilbage, at vi var et seriøst firma og efter nogen korrespondance frem 

og tilbage, lykkedes det os dog at få prøverne, og vi har handlet med dem i 8 år nu” (B5: 129). Man 

kan undre sig over, hvorfor den spanske vinproducent reagerer sådan. Jeg har ikke haft mulighed 

for at se den skriftlige korrespondance mellem parterne, hvorfor det er vanskeligt at fastslå med 

sikkerhed, om kommunikationen har været skyld i denne misforståelse. Dog er det vigtigt at 

påpege, at Sejr Vinimport aldrig havde været nede og besøge vingården, og al kommunikation 

mellem parterne foregik derfor på skrift. Det kan derfor formodes, at der på daværende tidspunkt 

ikke var etableret et tillidsbånd, hvilket kan være en af forklaringerne på, at spanieren reagerer som 

nævnt. Denne formodning bliver endvidere bekræftet i Villemoes et als. undersøgelse, hvoraf det 

fremgår, at især sydspaniere tillægger tillid og personlige relationer en væsentlig større betydning, 

end det er tilfældet i Nordspanien: ”Yo diría que mientras más al Sur, ya hablemos de Madrid, o 

hablemos de Sevilla todavía peor, más se acentúa esta confianza en la persona. Es más importante la 

confianza en la otra persona que en el motivo de la negociación. Es decir, diría que es mucho más el 

objetivo en el Norte, y mucho más subjetiva en el Sur” (2003: 59). La Mancha må i forbindelse med 

Villemoes’ opdeling af Spanien i henholdsvis nord og syd, som blev belyst i afsnit 6.1.2., siges at 

tilhøre det sydlige Spanien, og det er derfor muligt, at den misforståelse, der har været mellem 

virksomhederne i begyndelsen ville kunne undgås, hvis Sejr Vinimport havde lagt større vægt på at 

medtænke det personlige aspekt i den indledende kommunikation. 

 

Sejr Vinimport har ikke, som de andre informanter, haft personlige oplevelser med deres 

producenter. Fokus er derimod at lave forretning, og med udgangspunkt i ovennævnte eksempel 

med La Mancha-huset og næste eksempel, tyder det på, at manglen på det relationelle aspekt har 

haft konsekvenser for samarbejdet med nogle af producenterne. Virksomheden har været ude for to 

tilfælde, hvor de opdagede, at de ikke havde eneforhandling af nogle vine, som var aftalen mellem 

virksomheden og producenterne. Ingen af de resterende importvirksomheder har haft lignende 

oplevelser, men som tidligere anført, dyrker de også det personlige forhold i højere grad, da de er 

bevidste om, at det er med til at opbygge den nødvendige tillid, hvis man vil handle med spaniere. 
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Den kan derfor konkluderes at prioritering af det relationelle aspekt forbedrer kommunikationen til 

sine samhandelspartnere, og misforståelser og frustrationer undgås. 

 

6.1.4. Forholdet mellem personlighed og kultur 

På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at det relationelle aspekt spiller en central rolle. Det 

interessante i denne sammenhæng er dog, at det ikke kun lader til, at det er spanierne, der er 

interesserede i at opbygge et personligt forhold til danskerne, som det kunne formodes ud fra 

teorien. På baggrund af informanternes udtalelser er danskerne i høj grad tilbøjelige til at etablere et 

personligt forhold. Især VinDanmark giver i høj grad udtryk for, hvor tilfredse de er med det 

forhold, de har til det chilenske hus, og til spørgsmålet om de ønsker flere af den slags forhold, 

svarer de: ”Absolut. Hvis det var op til os, havde vi det overalt og med dem alle sammen” (B3: 

110).  

 

Der er en indikation af, at informanterne udviser en interkulturel kompetence, og det relationelle 

aspekt udgør således ikke et problem for kommunikationen mellem interviewpersonerne og deres 

vinproducenter, idet de fleste har det personlige aspekt med i deres forretningsrelationer. Med 

udgangspunkt i Gestelands opstillede hovedregler for interkulturelle forhandlinger, som redegjort 

for i afsnit 2.1., kan det tænkes, at det fra danskernes side er et forsøg på at tilpasse sig den spanske 

måde at lave forretning på. Dog er det ikke nødvendigvis sådan, det forholder sig. Jeg finder det her 

relevant at inddrage Hofstedes skelnen mellem personlighed og kultur, som nævnt i afsnit 3.1. På 

baggrund af interviewpersonernes udtalelser antages det, at årsagen til, at det relationelle aspekt 

ikke medfører problemer, blandt andet skal findes i deres personligheder og således ikke i deres 

kultur. I Sobresols, Marisols og FiniVins tilfælde er alle tre virksomheder præget af en stor 

forkærlighed til Spanien. De rejser meget dertil, har bekendte der og ikke desto mindre har PJ
26

 boet 

i Spanien som barn. Disse faktorer medvirker til, at de har nogle unikke individuelle erfaringer og 

adskiller sig på den måde fra den almene DF-dansker. Derfor kan der argumenteres for, at det er 

personlighedsvariablen, der gør, at kommunikationen på dette punkt forløber gnidningsfrit. Parterne 

er så at sige på bølgelængde med hinanden. Denne begrundelse understøttes yderligere med 

følgende citat af Lundgren V.I.P.: ”Når jeg snakker med de andre importører og siger, vi har den 

her vinfest, og der kommer de der ti vinproducenter, og så skal jeg have fundet et hotel, de kan bo 

på, så er de ved at tilte ned af stolen og siger, jamen betaler du for deres hotelophold, mens de er i 
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 Ejeren af Marisol 
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Danmark, og så siger jeg ja, fordi når jeg kommer til Spanien eller til Italien, så betaler de jo for 

mig” (B6: 148). Heraf er det således tydeligt, at det ikke er kendetegnende for den danske kultur at 

tillægge den personlige relation stor betydning. 

 

Da opgavens empiriske grundlag tager udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse kan det være 

svært at sætte en grænse mellem kultur og personlighed. Derimod er der nogle tydelige tendenser, 

der gør, at man ikke blot kan forkaste det kulturelle aspekt, som i høj grad spiller en afgørende rolle 

for, hvordan parterne agerer. For at underbygge dette ræsonnement finder jeg det endvidere relevant 

at sammenligne vinimportørernes forhold til deres spanske producenter med deres forhold til deres 

producenter i Frankrig, som fem ud af de seks importvirksomheder ligeledes handler med.  

 

Den franske kultur er ifølge Gesteland også en RF-kultur, hvorfor det her er interessant at 

undersøge, om forholdet til deres franske producenter bliver dyrket i lige så høj grad som til de 

spanske. Ifølge teorien om RF-kulturer bør franskmændene, i lige så høj grad som spaniere, være 

interesserede i at opbygge en personlig relation til deres respektive samhandelspartnere, men ud fra 

tre af informanternes udtalelser synes det ikke at være tilfældet: ”I Frankrig, i Alsace, er det lidt 

mere forretningsmæssigt… Det er ikke lige så personligt. Det er mere, hvad skal I så have, og vi 

skal have den og den og vil gerne smage på det og det. Frankrig er måske lidt mere direkte end de to 

andre” (B7: 168), ” I Frankrig er det business. Det tager virkelig lang tid at opbygge det der 

personlige, og det gør det sådan set også lidt i Italien, fordi de snyder dig. Det er penge penge 

penge… det er meget mere køligt. Der er ikke den samme hjertevarme. Man kan så sammenligne 

Italien og Spanien meget, men italienerne gør det nu mere for penge. Spanierne har en helt anden 

varme, hvor man får følelsen af, det ikke handler så meget om business (B6: 148), ”Vi har besøgt 

dem i Frankrig, også flere gange, og det er meget formelt. De er langt mere reserverede end 

spanierne. De er venlige, men på ingen måde noget der ligner venskabelige forhold, slet ikke” (B2: 

96). 

 

Ud fra opstillede tre citater konkluderes det, at på trods af at Frankrig ifølge teorien også tilhører en 

RF-kultur, så oplever danskerne ikke det samme personlige forhold til franskmændene, som de gør 

til spanierne. Forklaringen herpå kan være, at informanterne ikke har haft samme unikke erfaringer 

med Frankrig og franskmænd, som det var tilfældet med Spanien grundet informanternes personlige 

interesse i landet. Ikke desto mindre er det tydeligt, at kulturen stadig spiller en rolle. Nævnte tre 
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citater kommer fra tre forskellige informanter, som tydeligvis deler samme opfattelse af 

franskmændene. Ud fra informanternes udtalelser forsøger de at handle med alle deres producenter 

på samme måde, mens den anden part agerer forskelligt alt efter hvilket land, der handles med, 

hvilket således tyder på, at forskellene mellem Spanien og Frankrig er kulturelt betingede.  

 

Lundgren V.I.P. giver yderligere eksempler på, hvordan forholdet er til nogle af de andre 

producenter fra de andre lande, han importerer fra. Om forholdet til producenterne i Tyskland, siger 

han: ”Altså de er mere skeptiske. Det tager også meget lang tid. De skal se en meget an, og det 

virker som om, at de tænker, hvad er de mon ude på. Det er meget straight, ordnung muss sein og 

penge upfront, det er sådan mere koldt og kontant. Men jeg håber da på, det bliver ændret” (B6: 

148). Om hans forhold til italienerne siger han således: ”… men det i Norditalien har taget mig lang 

tid at bygge op, så det ligger meget mere naturligt for spanierne. Der er mange, der siger, at det 

smukkeste sted i verden er Toscana, og de er også søde og professionelle og høflige. Men det er i 

Nordspanien, de har hjertevarme, og det er her forskellen ligger, for her fungerer det” (ibid.: 154). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er et interessant aspekt, at Spanien, Italien og Frankrig i praksis 

adskiller sig fra hinanden i høj grad, trods de i teorien alle er RF-kulturer og derfor overordnet 

karakteriseres ens. Den spanske måde at lave samhandel på er, sammenlignet med Frankrig, Italien 

og Tyskland, i høj grad kendetegnet ved at opbygge personlige relationer og tillidsbånd. Tilliden 

mellem parterne er således af afgørende betydning for det videre forløb.  

 

6.1.5. Samtaleemner og det personlige forhold 

Med afsæt i Trompenaars’ kulturdimension specific versus diffuse cultures, må man formode, at 

spaniere generelt har tendens til at konversere på et mere personligt plan, mens danskere i højere 

grad skelner mellem den venskabelige samtale og den arbejdsmæssige samtale.  

 

Mine resultater bekræfter Trompenaars teori om, at spaniere foretrækker en mere personlig 

fremgangsmåde, når de laver forretning for at styrke relationen til deres samhandelspartner. På nær 

Sejr Vinimport og VinDanmark har de resterende informanter haft nogle mere personlige oplevelser 

med deres spanske producenter. Sobresol bliver inviteret på mad hos alle de små producenter han 

har kontakt til: ”…på alle de små som jeg har besøgt, har det været sådan, at der er blevet lavet 

mad, og man er blevet inviteret ind, og det har været sådan ret intimt, kan man sige. Det er det 
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egentlig også, fordi lokalerne har været relativt små, og et af stederne i Priorat, der var foruden 

ejeren, et par rumænere der arbejdede i marken, der var ønologen, som er ham som er ansvarlig for 

vinfremstillingen, så var der en svigerdatter, som sad inde på kontoret, og de var alle sammen 

inviteret indenfor, da vi skulle komme, og vi var der sammen med to venner, og de skulle 

selvfølgelig også med ind, så det var en meget venlig atmosfære, og det var ret morsomt, må jeg 

sige. Det endte også med, at vi sad og røg cigarer. Han sagde, at han turde ikke, fordi hans kone 

havde sagt, at han ikke måtte ryge, men nu skulle han alligevel. Og så skulle vi have brandy, og så 

skulle han vise os, hvordan man dyppede cigaren i brandyen, og så smagte den meget bedre. Så det 

har virkelig været meget afslappende” (B2: 87-88).  

 

Selvom Sejr Vinimport ikke har haft deciderede personlige oplevelser med producenterne, har han 

ofte haft en personlig samtale med dem grundet den viden, han har om konflikten mellem 

Catalonien og resten af Spanien og siger således: ”Det er helt klart, at den venlige atmosfære blandt 

andet kommer til udtryk, fordi de kan mærke, at vi kommer med en venlig og interesseret 

indfaldsvinkel til det, og at vi yderligere kender noget til landet og kender til vinene fra de 

forskellige områder. Så jo jeg tror, det har en stor betydning at have et kendskab til lidt af hvert, 

ellers tror jeg, det kunne gå hen og blive meget besværligt” (B5: 135). Det er bemærkelsesværdigt, 

at både Sobresol og Sejr Vinimport bruger udtrykket ”venlig atmosfære”, hvilket netop er 

kendetegnende for, hvad det vil sige at handle med diffuse-kulturer, hvor formålet er at snakke om 

eller lave andre ting, som ikke har noget med den deciderede forhandling at gøre.   

 

PJ fra Marisol uddyber yderligere: ”Altså hvis du skal ned og købe vin i Spanien, så er det bedre at 

begynde at snakke om vejret eller fodbold eller ens familie eller spørge til deres familie eller sådan 

noget i den dur. Og det fungerer jo allerbedst på sproget” (B4: 123). Sammenlignet med Villemoes’ 

undersøgelse, lader det til, at resultaterne heri bekræfter dette: “Necesitas siempre con un español 

hablar de las cosas comunes, salir siempre un poco del tema principal de la negociación… yo no 

sigo el fútbol, por ejemplo, pero con los españoles sí, porque negociando con ellos hay antes, 

hablando también de preámbulos, hay que hablar de otras cosas, quieren conocerte, quieren hablar 

de tu esfera y lo primero que hacen normalmente es hablar de fútbol” (2003: 62). Spanierne 

foretrækker altså i høj grad foretrækker en mere personlig samtale. Den danske kultur kan dog i 

nærværende sammenhæng ikke tilskrives at høre under specific-kulturer i samme omfang, da 

importørerne gerne tager del i den personlige samtale og er opmærksomme på, at det er nødvendigt. 
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Det er vanskeligt at fastslå, hvad de normtalt selv ville ty til, men i denne situation, hvor de handler 

med spaniere, tilpasser de sig i høj grad den spanske måde at lave forretning på, hvilket ikke synes 

til at være et problem for dem. 

 

Eftersom spaniere lægger stor vægt på det personlige, kan det ifølge Gesteland tage længere tid at 

nå til sagens kerne, når man handler med diffuse RF-personer. Denne påstand er der delvis enighed 

om blandt informanterne. Sejr Vinimport oplever for eksempel, at producenterne relativt hurtigt ser 

spørgende på ham, hvorefter han kan styre, hvor han gerne vil hen (B5: 121). FiniVin snakkede 

stort ikke praktisk information ved det første møde: ”Men jo mødet var meget personligt, og de 

kørte os rundt og viste os omegnen, og da vi var lidt kulturinteresserede, viste han os et hav af borge 

og ting og sager, som Spanien er berømte for. Han kørte os rundt en halv dag, og bagefter var der så 

middag, som han selv havde lavet. Det var meget personligt og meget imødekommende” (B7: 162). 

Ifølge teorien kan det for DF-personer virke anstrengende, at forhandlingen kan trække ud, fordi 

man skal snakke om, efter deres mening, unødvendige emner. Dette er dog ikke tilfældet ud fra 

mine resultater. Informanterne oplever det tværtimod som noget positivt for samarbejdet. 

 

Endvidere er det tydeligt, at grunden til at det til tider kan tage længere tid at komme til sagens 

kerne med RF-personer er fordi, at de i høj grad forsøger at styrke den personlige relation med 

andre personlige arrangementer end den deciderede forhandling.  

 

6.2. Spanien – en HC-kultur 

Med afsæt i tesen om, at Spanien er en HC-kultur, mens Danmark er en LC-kultur, og at dette kan 

have indflydelse på kommunikationen de to lande imellem, redegør jeg i nærværende afsnit for, 

hvorledes de seks interviewpersoner oplever, at en sådan kulturel forskel eksisterer, og hvorvidt den 

i så fald spiller en rolle i kommunikationen med spanierne.  

 

6.2.1. Parternes informationsbehov 

Behovet for mængden af information kan ifølge Hall variere meget afhængigt af hvilket land, der er 

tale om. Med udgangspunkt i HC-kulturer og LC-kulturer fremgår det, at den danske kultur, 

sammenlignet med den spanske, generelt har et større behov for at give og modtage detaljerede 

oplysninger. Det kan derfor tænkes, at denne forskel spiller en rolle for kommunikationen mellem 
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de danske importører og deres spanske vinproducenter. I det følgende inddeler jeg 

forhandlingssituationen i tre faser: forberedelse til forhandlingen, informationsudveksling og 

hvordan forhandlingen lukkes for bedst muligt at give et overblik over, hvordan forskellene 

kommer til udtryk. 

 

6.2.1.1. Forberedelse til forhandlingen 

Ud fra informanternes udtalelser fremgår det, at de alle har været godt forberedte inden selve 

forhandlingen med producenterne. Informanterne har selv opsøgt deres producenter på baggrund af 

nogle specifikke kriterier, hvorfor denne udvælgelsesproces i sig selv gør, at importørerne ved, hvad 

de vil have. KL fra Lundgren V.I.P. fastslår således: ”Jeg ved jo noget om områderne og om 

vinene” (B6: 152).  

 

Som tidligere nævnt har nogle af informanterne kendskab til Spanien grundet deres personlige 

interesse i landet og har således ikke tilegnet sig viden kun med det formål at importere vin. Ikke 

desto mindre står det dog i ovennævnte citat fra Lundgren V.I.P. klart, at der undersøges nogle helt 

specifikke oplysninger inden selve forhandlingen. Dette bekræfter til dels Halls teori om, at 

Danmark er en LC-kultur. Det kan endvidere diskuteres, om danskernes undersøgelsesproces i 

realiteten er kulturelt betinget eller om årsagen til, at det foregår på den måde er, at danskernes rolle 

i denne situation er køber, og det derfor er en nødvendighed at lave research, før man investerer i et 

givent produkt. Muligheden for at det er kulturforskellene, som gør sig gældende er dog stor, da det 

i alle tilfælde forholder sig sådan, at de danske importører har forberedt sig, hvilket stort set ikke 

gør sig gældende for de spanske producenter, hvilket tegner et godt billede af, hvad der kendetegner 

LC- og HC-kulturer.  

 

Fem ud af de seks informanter gav udtryk for, at de spanske partnere ikke vidste noget om Danmark 

ved det første møde: ”Jeg har været ude for en, der sagde, I har nogle fantastiske søer i Danmark, så 

finder jeg efter et stykke tid ud af, at det er Stokholm, vedkommende snakker om” (B6: 151). Få af 

dem har siden tilegnet sig en bedre viden udelukkende på baggrund af de informationer, 

importørerne har givet dem. Producenternes rolle er sælger, hvorfor de burde tage initiativ til at 

tilegne sig viden om det land, de skal handle med. Det kunne være alt fra praktisk information, som 

for eksempel markedet for vin i Danmark, til noget mere kulturel information. Den spanske part har 

generelt haft en lille viden om Danmark, men ud fra teorien om at Spanien er en HC-kultur, 
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formodes det, at spanierne ikke finder denne viden relevant i forhold til samarbejdet. Som sælger er 

det dog vigtigt at have et vist kendskab til sin samhandelspartner, hvilket Sobresol også erkender: 

”Altså man kunne da selvfølgelig godt ønske sig, de vidste en smule. Jeg har måttet fortælle dem, at 

Danmark har verdensrekorden i antal af vinimportører pr. indbygger, og det er der ikke mange, der 

gør sig klart, det forstår de ikke, og det kan jeg stadigvæk mærke. De synes, at salget går ufatteligt 

langsomt. Fordi man hører jo ellers, at danskerne drikker meget vin, og det gør de jo også, men det 

er bare fordelt på så forfærdelig mange vine” (B2: 91). 

 

Det er dog ikke forstyrrende for danskerne, at spanierne ikke har samme kendskab til Danmark, 

som de har til Spanien. PJ fra Marisol starter endda ud med at sige: ”… man kan ikke forvente, som 

du spurgte ind til tidligere, at de kender noget til Danmark, fordi det gør de ikke normalt, så derfor 

er det en fordel, at når man er kunde dernede, at kunne spansk og så have noget viden om spansk 

kultur og mentalitet” (B4: 122), men efterfølgende siger hans kone således: ”Selvfølgelig ville det 

da også være en fordel for dem at kende noget til Danmark” (ibid.: 123), hvilket de bliver enige om, 

når de tænker over sælger-køber-situationen. Det kan overordnet konkluderes at det ikke haft nogen 

konsekvenser for samarbejdet eller kommunikationen i det hele taget, at spanierne ikke har haft et 

kendskab til Danmark. 

 

Der gives udtryk for, at spanierne heller ikke er forberedte på andre områder: ”De er typisk ikke 

forberedte, når vi kommer. Men det behøver de heller ikke at være fordi, de er på hjemmebane, og 

de ved, hvad der kan lade sig gøre” (B5: 131). Spaniernes mangel på forberedelse har heller ikke en 

stor betydning i denne sammenhæng. 

 

6.2.1.2. Informationsudveksling 

Stort set ingen af informanterne har haft en decideret ansigt til ansigt forhandling med deres 

producenter. Mange af de praktiske informationer har de snakket om ved det første besøg på 

vingården, og ellers foregår det pr. mail. Derfor er det af gode grunde vanskeligt at be- eller 

afkræfte teorierne, da disse tager udgangspunkt i en fysisk forhandlingssituation. Når jeg alligevel 

sammenligner mine resultater med teorien, er det således med afsæt i, hvad der blev snakket om ved 

første møde med spanierne og den skriftlige korrespondance parterne imellem. 
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Det fremgår tydeligt af interviewene, at de to kulturer adskiller sig i måden, de vægter praktisk 

information på, ikke kun hvad angår selve forberedelsen, som fremgik af afsnit 6.2.1.1., men i lige 

så stor udstrækning når det vedrører, hvad de selv synes er nyttigt at informere om. Sejr Vinimport 

oplever en manglende præcision i den skriftlige kommunikation i forhold til at få oplyst, hvilke 

årgange virksomheden får tilsendt, som åbenbart ikke altid er de samme, og endvidere modtager 

han ikke ordrebekræftelser: ”Ja hvis vi skal ind på vanskelighederne, kan man ikke altid være sikker 

på hvad for en årgang, man får på forhånd, og det kan være besværligt. Fra et hus køber vi en vin, 

hvor vi har fået tre forskellige årgange, hvor de har været meget meget forskellige, og vi synes også, 

de har været forskellige fra det, vi har smagt dernede. Og der er det så, at det kan de åbenbart ikke 

styre, og der har vi så besværligheder, kan man sige, fordi man tror, når man køber et produkt, hvis 

den så er meget forskelligt, så kunne de jo godt kommunikere. Når vi er sammen med dem, så 

kommunikerer vi, men når vi er på afstand, så er de ikke ret gode til at kommunikere. Der kommer 

ikke ordrebekræftelser og sådan noget” (B5: 132). Dette eksempel illustrerer tydeligt forskellen 

mellem LC- og HC-kulturer. Den danske part har en forventning om, hvordan det bør være ud fra et 

LC-perspektiv. En forventning som i realiteten svarer til, hvordan han selv ville agere i sådan en 

situation, mens den spanske part ikke anser det som relevant at give sådanne oplysninger og ikke 

mindst fordi, sidstnævnte ikke har sat sig ind i, hvor vigtigt det er for danskerne at modtage de 

rigtige årgange.   

 

Endnu en tydelig forskel mellem de to kulturer er følgende eksempel fra FiniVin: ”Jeg kan godt lide 

facts og sheets. Det er sådan noget med, at jeg skriver, hvor gamle er vinstokkene, winemakers’ 

bemærkninger, hvor lang tid har den været på fad, hvilke fade, hvor mange flasker er der produceret 

og sådan nogle ting. Det er fordi, at vi blandt andet skriver alle de ting på vores hjemmeside. Og det 

tog et stykke tid at finde ud af, for det har de ikke rigtig synes var relevant. Det er lidt mere, kan du 

lide vinen, så må det være nok. Jamen så fik vi forklaret stille og roligt, hvad vi skulle bruge dem 

til, for jeg skal have sådan noget. Så sagde de, men det plejer vi ikke at gøre, nej sagde jeg, men jeg 

er ikke plejer, og så fik jeg det bare” (B7: 165-166). Som det ses i citatet kræver det, at man skal 

være konsekvent på en behagelig måde vel at mærke. Endvidere er der en tendens til, at den danske 

kultur er direkte i måden at kommunikere på. Den direkte facon er ligeså kendetegnende for LC-

kulturer, og det tyder på, at FiniVin har en god kulturel forståelse for, at den direkte måde at 

kommunikere på ikke nødvendigvis er kendetegnende for den spanske kultur, hvorfor han 

understreger, at han forklarer det ”stille og roligt”, så det ikke opfattes aggressivt. 
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I alle seks tilfælde foretrækker de danske importører i højere grad end deres spanske 

samhandelspartnere detaljerede oplysninger. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at importørerne 

med undtagelse af Sejr Vinimport ikke snakker om pris med producenterne. Det undrer mig, at 

danskerne ikke snakker pris som noget af det første, da de ifølge teorien er meget praktisk anlagt og 

derfor foretrækker mere kontante oplysninger. Sådan forholdet det sig dog for Sejr Vinimport: ”Den 

første sortering for os er altid prisen, fordi typisk har vi på forhånd rekogniseret omkring vinene og 

vinenes kvalitet, i hvert fald teoretisk” (B5: 127), hvilket for så vidt bekræfter teorien vedrørende, at 

danskere generelt er mere praktisk indstillede. Der kan være forskellige årsager til, at de resterende 

importører undgår dette emne og igen, hænger det også sammen med, at de er nogle forholdsvis 

små virksomheder og derfor ikke kan forhandle om pris i lige så høj grad som de større 

vinimportører. De har måttet acceptere den nævnte pris, som de ikke har talt direkte om, men noget 

de har fået oplyst pr. mail på et senere tidspunkt. I denne sammenhæng kommer FiniVin endvidere 

med en interessant udtalelse: ”… i virkeligheden så er det vi gør mindst ud af, det er at forhandle 

priser. Jeg siger måske, hvad vil du have for vinen, og så er vi så langt henne i du og jeg og vi, så 

når jeg siger, hvad skal du have for den, så er den pris han nævner ikke sådan en der skal forhandles 

om. Sådan opfatter jeg det” (B7: 162). Med afsæt i afsnit 2.1. fremgår det, at det i interkulturelle 

forhandlinger er en udfordring at opnå integrative aftaler. Ikke desto mindre opnås det i dette 

tilfælde. Det kan dog diskuteres hvem af parterne, der strategisk opnår, det ønskede. På den ene side 

er der FiniVin, hvor det er muligt, at han forstår meningen med at få opbygget en personlig relation, 

da det kan bruges som forhandlingsstrategi. Det gode forhold til producenten medfører nemlig, at 

FiniVin får oplyst en, efter hans mening, favorabel pris. På den anden side er det også muligt, at den 

spanske producent bruger den personlige relation på samme vis. Som tidligere nævnt er der nemlig 

mulighed for, at den danske part kan forveksle den personlige relation med et venskab, og derfor 

accepterer den danske importør den pris, der bliver oplyst relativt hurtigt, fordi det ikke er god 

kutyme at forhandle med sine venner. Ikke desto mindre er det vigtigste i denne sammenhæng dog 

stadig, at parterne føler de har opnået en ”win-win” situation, da det på sigt er med til at bevare det 

gode samarbejde.   

 

Endnu en tydelig forskel mellem HC- og LC kulturer er, når importørerne oplever, at de ikke altid 

får de svar, de egentlig søger, fordi spanierne ikke altid finder de detaljerede oplysninger relevante 

og svarer derfor på noget andet, især når kommunikationen foregår som skriftlig korrespondance: 

”Altså spanierne de vil gerne snakke meget. Det vil sige, at når man spørger om et simpelt 
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spørgsmål, så kan der komme to sider, hvor de overhovedet ikke besvarer spørgsmålet, men de 

fortæller bare om alt muligt andet, sådan mere om virksomheden eller hvorfor det måske ikke kan 

lade sig gøre, og det tager åbenbart side op og side ned at forklare. Det er da hyggeligt nok, men 

nogle gange vil man bare gerne til sagens kerne” (B3: 102), ”Jeg tror ikke, de er vant til at være så 

direkte, så det sker sjældent i første mail, at vi får alle oplysninger” (ibid.: 109). Dette er dog ikke 

tilfældet for Marisol. Her lader det til at være relativt nemt at få de efterspurgte oplysninger: ”Og 

hvis der for eksempel er en vin, jeg ikke kan finde nogen tekniske specifikationer på hjemmesiden, 

fordi det er jo ikke alt, de lægger ud, fordi der er jo mange mennesker, der ikke er interesserede i de 

der ting, for eksempel sammensætning af forskellige druer, hvor længe de har lagret osv., jamen så 

får jeg bare de oplysninger. Det er bare at sende en mail derned, og så kan det være der går et par 

dage eller en uge, men så har jeg oplysningerne” (B4: 120). Der kan være forskellige årsager til, at 

de to virksomheder har forskellige oplevelser af, hvordan spanierne svarer på deres spørgsmål. En 

af forklaringerne herpå kan dog være, at VinDanmark kommunikerer på engelsk med deres 

producenter, mens Marisol kommunikerer på spansk
27

. En anden forklaring på, at især VinDanmark 

oplever, at deres spanske vinproducenter ikke altid svarer på det, de bliver spurgt om er, som de 

selv er inde på, at spaniere ifølge teorien er mere indirekte i deres måde at kommunikere på. 

VinDanmark oplever, at de selv er mere direkte, når de forhandler med deres spanske producenter. 

Når VinDanmark for eksempel vil have en vin til en bestemt pris, fremgår det ikke altid tydeligt, at 

spanierne giver et afslag: ”Men det er altid pakket lidt ind på en pæn måde, for de er selvfølgelig 

stadig interesserede i at beholde os som kunder, og derfor vil de jo ikke træde nogen over tæerne og 

kommer derfor med andre forslag” (B3: 108). Dette bekræfter teorien om, at spaniere generelt 

forsøger at undgå konflikter, da de ikke vil fornærme nogen, og således bliver den information, de 

giver ofte pakket ind, hvorfor det ikke altid er tydeligt, hvad de mener. Et interessant aspekt er 

yderligere, at VinDanmark også handler med Argentina, og som nævnt tidligere også med Chile. De 

latinamerikanske lande er i ifølge Hall i endnu højere grad end Spanien HC-kulturer, men i denne 

sammenhæng lader det alligevel til ikke at være tilfældet: ”Men i de latinamerikanske lande er de 

mere direkte, i hvert fald end spaniere, måske endda på grænsen til det uhøflige nogle gange” (ibid.: 

109). Eftersom ingen af de andre informanter handler med andre latinamerikanske lande, er det 

vanskeligt at vurdere om, dette er en generel holdning, eller om det blot forholder sig sådan med 

VinDanmarks producenter. Ikke desto mindre er det lige så bemærkelsesværdigt, at VinDanmark 

kommer med den bemærkning eftersom, at den danske kultur i høj grad også må tilskrives at være 

                                                 
27

 Om sproget i realiteten har betydning for kommunikationen, uddyber jeg nærmere i afsnit 11. 
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direkte, som samme virksomhed yderligere understregede tidligere. At VinDanmark ligefrem 

oplever en uhøflig tone kan i realiteten betyde, at latinamerikanere er mere direkte end danskere, 

hvilket ikke stemmer overens med teorien. Det kan lige så vel tyde på, at man ikke kan snakke om 

Latinamerika som ét land, da man må formode, at de latinamerikanske lande i lige så høj grad 

adskiller sig fra hinanden, som ligeså er tilfældet i henholdsvis Nord- og Sydeuropa og ikke mindst 

Nord- og Sydspanien, og derfor kan der argumenteres for, at teorierne er for generelle, når de 

kategoriserer de latinamerikanske lande som én kultur.  

 

De indsamlede data bekræfter dog stadigvæk, at den spanske kultur er mere indirekte end den 

danske, og noget tyder på, at denne indirekthed er noget flere af importørerne har bemærket, da der 

ikke altid bliver informeret om, hvad der efter deres mening er nyttige oplysninger fra producenten. 

Marisol har blandt andet haft en oplevelse med sin første producent, hvor han gennem en 

kontordame fik oplyst, at de ikke kunne levere vin til ham mere. Han fik ikke mange oplysninger og 

har således selv skulle gætte sig til hvorfor, det ikke længere kunne lade sig gøre at købe fra ham: 

”Det undrer mig lidt, at han ikke kunne lide at sige det direkte altså at lægge kortene på bordet…” 

(B4: 121). Det skal hertil nævnes, at samarbejdet ikke er stoppet på grund af uoverensstemmelser 

og lignende, men Marisol vurderer, at det er fordi, producenten er gået på pension og derfor kun 

fungerer på hobbyplan og ikke eksporterer længere. Det kan undre, at producenten ikke selv 

informerer Marisol om dette, eftersom spaniere generelt lægger stor vægt på at opbygge en 

personlig relation til deres samhandelspartner, og dette ikke er en direkte konflikt. Det er af gode 

grunde ikke til at vurdere, hvorfor det har foregået således, men ud fra producentens handling kan 

det være fordi, at han har været bange for, at en mulig konflikt ville opstå, og derfor har han 

undgået at konfrontere Marisol direkte. Yderligere kan det atter være et spørgsmål om, at den 

personlige relation til dels forveksles med et venskab, hvor importøren forventer at få en forklaring, 

mens det fra producentens side blot er en forretningsaftale, som er blevet brudt, og yderligere er det 

ud fra et HC-perspektiv ikke relevant at uddybe det nærmere. 

 

Det kan derfor konkluderes, at forskellen mellem LC- og HC kulturer spiller en rolle for 

kommunikationen med spanierne, og det er derfor interessant at undersøge, hvordan parterne i 

sidste ende lukker forhandlingen, hvilket vil blive redegjort for i næste afsnit. 

 



59 
 

6.2.1.3. Den endelige aftale 

Spanien er en RF- samt HC-kultur, og dette har indtil videre betydet, at danskerne oplever en 

tendens, hvor den personlige relation dyrkes samt, at de må finde sig i ikke altid at modtage, hvad 

der efter deres mening er relevante oplysninger. Disse to aspekter synes ligeledes at gå igen, når 

parterne skal lukke forhandlingen. Ifølge Gesteland og Hall vil DF/LC-personer generelt 

foretrække, at den endelige aftale parterne imellem er underskrevet, og de dermed har papir på det 

som garanti, hvoraf en mundtlig aftale er at foretrække af RF/HC-personer.  

 

Med undtagelse af VinDanmark har de resterende informanter en mundtlig aftale med alle deres 

producenter. Det er ikke noget, de selv foretrækker, men de har været nødt til at følge den spanske 

fremgangsmåde, eftersom de handlende virksomheder er relativt små, hvilket for spaniernes 

vedkommende har betydet, at de ikke umiddelbart har været vant til at skulle lave en skriftlig aftale: 

”Mange af dem siger, at de aldrig har prøvet at lave en kontrakt i deres liv, og at de heller ikke 

kommer til det. Det er mundtligt, og du kan stole på mig, siger de, og hvis ikke du gør det, så er du 

ude” (B6: 151). Spanierne foretrækker altså den mundtlige aftale frem for den skriftlige. Dette citat 

bliver endvidere bekræftet i Villemoes’ undersøgelse: ”Aquí cuando alguien te da la palabra lo 

siguen. Es muy importante la palabra aquí” (2003: 69). At give en sit ord er ifølge spanierne mere 

værdifuldt end en skriftlig aftale, og den opfattelse deles ligeså af Marisol: ”Altså et ord det er et 

ord, og derfor har vi ikke noget skriftligt” (B4: 117). For spanierne er det tillidsbånd og den 

personlige kontakt parterne har opbygget tilstrækkelige, når man lukker en forhandling, og 

importørerne accepterer dette. Sejr Vinimport har dog forsøgt at lave skriftlige aftaler med 

producenterne, men det er ikke lykkedes: ”Vi har det meget sjældent på skrift fordi, det gider de 

ikke …Jeg vil selvfølgelig gerne have et papir på det, men de er ikke meget for papirer eller 

kontrakter. I det hele taget er de ikke meget for de administrative dele af en samhandel. Så lidt som 

mulig” (B5: 137). På dette område tilpasser danskerne sig endnu engang den spanske kultur, hvilket 

i realiteten er gennemgående for hele samhandlen. Som beskrevet tidligere undrer det mig ud fra et 

teoretisk synspunkt, at spanierne på intet tidspunkt synes at tilpasse sig kundens kultur, hvilket de 

ifølge Gesteland bør gøre. I en anden interkulturel kontekst kunne dette være med til at skade 

samarbejdet, men i denne sammenhæng er det ikke tilfældet, da det ikke frembringer nogle 

frustrationer hos importørerne. Ifølge Sobresol fungerer denne måde på grund af begge 

virksomheders størrelse men erkender ligeledes, at han nok ville foretrække det anderledes, hvis 

virksomheden havde en markedsandel, som gjorde, at han kunne stille nogle krav (B2: 92).  
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Marisol er også tilfreds på nuværende tidspunkt, fordi virksomheden mest fungerer som en hobby, 

men ligesom Sobresol ville han gøre det anderledes, hvis virksomheden var større:  ”…det ved jeg 

ikke, om jeg ville turde, hvis jeg skulle leve af det 100 % og også skulle have meget større 

mængder. Så kan det godt være, at jeg ville foreslå, at vi fik det ned på skrift” (B4: 118).  

 

Virksomhedernes størrelser er altså afgørende for, hvad de føler, de kan tillade sig, men i lige så høj 

grad hvorfor de accepterer de betingelser, der bliver stillet. Jeg tvivler dog stærkt på, at dette ville 

være tilfældet i andre sammenhænge, da det ud fra et teoretisk synspunkt langt fra er typisk for den 

danske måde at handle på, at man ikke har en skriftlig aftale. At der ikke opstår større problemer 

eller misforståelser hænger sammen med, at importørerne har en relativ god kulturel forståelse og 

tilpasser sig den spanske kultur, for ikke desto mindre, er der en væsentlig forskel på, hvordan 

danskere og spaniere kommunikerer. Løbende lader det dog også til, at denne forskel frembringer 

en følelse af frustration fra danskernes side, når de ikke forstår spaniernes måde at gøre tingene på, 

men på intet tidspunkt har det haft negative konsekvenser for samarbejdet. 

  

6.3. Spanien – en PT-kultur 

Som det fremgik af afsnit 3.4.2. kan forholdet til tidsaspektet spille en vigtig rolle, når 

virksomheder fra forskellige kulturer interagerer med hinanden. I det følgende undersøges det, 

hvorvidt interviewpersonerne har bemærket en kulturel forskel i måden at forholde sig til tid på, og 

i hvilken udstrækning en sådan forskel i så fald opleves som problematisk for samarbejdet med 

spanierne. 

 

6.3.1. Tidsaspektets indflydelse på samarbejdet 

I afsnit 3.4.2. fremgik det, at spaniere generelt har mange bolde i luften på en gang, og at det 

spanske system er mere smidigt end det danske. 

 

Som redegjort for tidligere har en decideret fysisk forhandling ikke fundet sted, hvorfor det er 

uholdbart at vurdere, om der i realiteten har været en dagsorden, og om denne er blevet overholdt. 

Det har således været nødvendigt at fokusere på det første møde med producenten. Det er ikke 

Sobresols indtryk, at der har været en dagsorden: ”Jeg kan huske hos Luis Alegre i Rioja, der 

mødtes vi med en af indehaverne, ham som står for den daglige ledelse af virksomheden, men han 
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havde så samtidig besøg af en belgisk importør, som de havde arbejdet sammen med i et stykke tid, 

og som aftager betydeligt mere, end jeg gør, og der kunne jeg godt mærke, at der var han venlig og 

høflig, men også forholdsvis afmålt og hurtigt fik han mig dirigeret videre til ønologen, altså ham 

der var ansvarlig for produktionen af vine, som så viste os rundt, fordi jeg var ikke nær som 

interessant som den belgiske importør” (B2: 86-87). Vinhuset vidste på forhånd, hvad det drejede 

sig om, så det havde ikke nogen større betydning for Sobresol, at der ikke var lagt en dagsorden. 

Eksemplet bekræfter dog tydelig teorien om, at spaniere generelt har mange bolde i luften på en 

gang. Selvom de havde aftalt et møde med Sobresol afholdt det dem ikke fra også at mødes med en 

anden importør. Producentens handling kan forklares med, at tillidsbåndet til den anden importør på 

det tidspunkt var større. Selvom det var en forholdsvis let proces at få kontakt til producenten på 

trods af dette foregik pr. mail, havde Sobresol på det tidspunkt ikke fået opbygget det centrale 

element for samhandlen, som netop er den personlige relation. Sobresol formoder, at det 

umiddelbart handlede om et interessespørgsmål, eftersom den anden importør aftog mest vin, 

hvilket endnu engang viser, at spanierne ikke har fortalt direkte, hvorfor det foregik på den måde. I 

en anden sammenhæng kunne dette have medvirket til, at den danske virksomhed ikke ville være 

interesseret i at handle med den spanske, men det har tilsyneladende ikke haft en større betydning 

for Sobresol, eftersom de stadig handler med vinhuset. 

  

Lundgren V.I.P. oplever til gengæld, at spanierne følger en dagsorden: ”Der har været et program. 

De er forberedte og organiserede” (B6: 149). Man kan altså ikke fastslå med sikkerhed, hvad 

tendensen er i Spanien. Dette kan endvidere hænge sammen med, at Gesteland kategoriserer 

Spanien som ”variably monochronic”, for selvom Spanien overordnet er en PT-kultur, er der 

tilfælde, hvor de bevæger sig mere mod monochronic. Det tyder ligeledes på, at Spanien mere er en 

MT-kultur, når jeg spørger, om der har været afbrydelser under mødet. Ud fra FiniVin, Lundgren 

V.I.P. og VinDanmarks udtalelser tyder det på, at spanierne generelt har været koncentrerede, og 

heller ikke telefonopkald har været vigtige at besvare: ”Jeg synes, de var fokuserede. Telefonen 

ringede måske to gange, og anden gang den ringede, så han på den, og så blev den sat på lydløs” 

(B7: 164). Dette var medvirkende til, at mødet foregik sammenhængende, og samtalen ikke blev 

afbrudt: ”Det har jeg ikke bemærket, så det må vel betyde, at det har været sammenhængende eller 

at de små afbrydelser, der end måtte være, ikke har haft nogen betydning for mig. Det er i hvert fald 

ikke noget, jeg kan huske” (B6: 150). ”Der har ikke umiddelbart været noget, der har forstyrret. Der 

har ikke været noget spansk mañana mañana” (B3: 106). På den anden side har Sobresol været ude 
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for afbrydelser i form af telefonopkald: ”Telefoner er altid vigtige, men der har man så i de fleste 

tilfælde fået en eller anden, svigerdatteren for eksempel, kostet ud for at tage den der telefon, så han 

kunne fortsætte med at snakke og drikke rødvin. Og for eksempel Lina kunne så tage telefonen, og 

så kunne hun sætte broderen til at tale med os, og det kunne hun selvfølgelig også kun i kraft af, at 

min kone kunne spansk, fordi ellers havde det været et problem, fordi han kunne ikke et ord 

engelsk” (B2: 89). Sobresol konstaterer dog samtidig, at det ikke har været længerevarende 

afbrydelser, og at det derfor ikke har haft nogen betydning for mødet (ibid.). På baggrund af 

opstillede citater er det i realiteten vanskeligt at vurdere, hvad den generelle tendens er i Spanien. På 

nogle punkter er landet indbegrebet af en PT-kultur, hvor det andre gange mere har karakteristika 

som en MT-kultur. Det centrale er dog, at de få og mindre afbrydelser der finder sted, ikke virker 

distraherende på danskerne. Samtidig påviser mine data, at den danske kultur ikke nødvendigvis er 

sequentially organized, som anført i teorien. Hvis dette var tilfældet, må det formodes, at det ville 

have haft en større betydning, at der har været nogle afbrydelser, også selvom disse har været få. 

Ifølge Gesteland anser de fleste danskere det som uhøfligt at blive afbrudt af telefonopkald under 

møder (2002: 290). Dette er dog ikke tilfældet i forhold til de seks informanter. Teorierne kan 

derfor atter siges at være for generaliserende, når de beskriver de forskellige kulturer som værende 

på én specifik måde, for som dataene viser, synes det ikke at være muligt i dette tilfælde.  

 

Ikke desto mindre er der flere faktorer, der kan medvirke til, at mine resultater afviger fra teoriens 

konklusioner. Som tidligere nævnt laver informanterne stort set kun samhandel med producenter fra 

det nordlige Spanien, som på mange kulturelle områder adskiller sig fra det centrale og Sydspanien. 

Yderligere er det muligt, at det er personligheden frem for kulturen der atter spiller en rolle i denne 

kontekst. Informanterne har erfaret fra tidligere, blandt andet via deres bekendtskaber, hvordan de i 

Spanien strukturerer den måde, de arbejder på, hvorfor dette aspekt ikke nødvendigvis påvirker 

samarbejdet i en negativ retning. En tredje mulighed kan endvidere være, at denne afhandling 

udelukkende tager udgangspunkt i en specifik sektor med vinbranchen som undersøgelsesområde, 

hvilket ikke giver et overordnet billede, men derimod kun illustrerer, hvordan det forholder sig på 

netop dét område. Dette understøttes ligeledes af BSN’s fra Sejr Vinimport erfaringer med køb af 

hus i Spanien, hvor der har været flere problemer forbundet med denne handel. Her er det tydeligt, 

at kulturforskellene, ikke mindst den anderledes måde at anskue tid på, har spillet en stor rolle, som 

har efterladt Sejr Vinimport med en følelse af frustration i flere situationer: ”Vi har også købt et hus 

i Spanien her for nylig, og der har vi en helt anden oplevelse, som er meget forskellig. I Danmark er 
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der også meget forskel for vinbranchen og byggebranchen, så det kan ligeså godt være det, det 

handler om” (B5: 134). Det er over et år siden BSN har købt huset, og der er stadig mangler ved 

huset, hvilket atter bliver begrundet med den spanske sælgers manglende præcision (ibid.: 139). 

Endvidere overholder han heller ikke det tidspunkt, de aftaler at mødes på: ”… han sagde, han ville 

komme inden for en time med vand. Han kom så ikke inden for en time, han kom efter 3-4 timer, 

hvor man så bare er nødt til at sidde og vente” (ibid.) Det er hertil vigtigt at påpege, at huset er 

beliggende lide ude for Alicante, altså i det sydlige Spanien, og sælger er ligeledes herfra og har 

familie fra Andalusien. Udover det er muligt, at kulturforskellene kommer til udtryk på forskellig 

vis alt afhængig af, hvilken branche man opererer inden for, kan det desuden være et spørgsmål om, 

den nordlige og sydlige mentalitet spiller en rolle. Den manglende præcision er nemlig et aspekt, 

som Sejr Vinimport tillægger især den sydlige del af Spanien, også når det vedrører vinbranchen: 

”Men man kan sige, at der også er en geografisk tendens, der gør sig gældende. Når man kommer 

op i den nordligste del helt tæt ved Frankrig, så er der som regel styr på alt. Han kommunikerer 

meget og spørger altid og er meget præcis med årgange og ændringer og alt. Men jo længere man 

kommer sydover, jo mindre ligner de det, man forventer af præcision af kommunikation især” 

(ibid.: 133). ”Men jeg vil sige i Frankrig, og specielt Sydfrankrig, og Spanien oplever man mange af 

de samme ting. Altså Sydfrankrig er heller ikke alt for præcis, kan man roligt sige. Tendensen er 

vist at jo længere sydpå, man kommer i et land, jo mere upræcise bliver folket, og sådan er det både 

hvad angår Frankrig og Spanien. I den nordlige del af begge lande er de nogenlunde præcise og 

sydpå meget unøjagtige” (ibid.: 140).  

 

Sejr Vinimport har samme opfattelse af den nordlige- og sydlige mentalitet, som både Gesteland og 

Villemoes pointerer, hvor der kan være store kulturelle forskelle mellem henholdsvis Nord- og 

Sydspanien. Tendensen er altså, at jo længere nordpå man befinder sig, jo mere minder kulturen om 

den danske MT-kultur, hvilket er i overensstemmelse med mine resultater. 

 

Ikke desto mindre erkender tre af importørerne at have oplevet at modtage ordrer senere end aftalt, 

så PT-kulturen, som Spanien ifølge teorien tilhører gør sig alligevel også gældende for det nordlige 

Spanien. Ud fra informanternes udtalelser, lader det endvidere til, at dette er noget, de bliver 

frustrerede over: ”Et par måneder har vi da oplevet. Det har vi gjort her på det sidste, faktisk så 

meget at vi har mistet en kunde på det, fordi han ikke kunne vente på den. Nu har det også være lidt 

specielt i år på grund af vejret…. Men de er ikke præcise med tiden. Man skal være i meget god tid. 
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Hvis vi skal bruge noget, så er vi typisk to måneder forud, når det er Spanien, det handler om. Hvis 

det derimod er Alsace i Nordfrankrig, så skal vi bestille det ugen før, og så pakker de det, og så er 

det der” (ibid.: 134). Selvom Sejr Vinimport erkender, at den sene levering ikke altid udelukkende 

er spaniernes skyld, så tyder der alligevel på, at spanierne ikke altid sender ordrerne afsted på det 

aftalte tidspunkt, eftersom at Sejr Vinimport er bevidst om at skulle bestille i god tid. Ikke desto 

mindre har det ligeså haft økonomiske følger for virksomheden, da de har mistet en kunde på grund 

af den forsinkede levering.  

 

Lundgren V.I.P. oplever ofte at modtage ordrer med to ugers forsinkelse: ”En uge eller 14 dage. 

Men det kan jo også være en katastrofe for mig. De skal jo lige holde siesta, det kommer, når det 

kommer. Og det er altså ret irriterende.” (B6: 155), og når jeg yderligere spørger til, om han så 

rykker for det, svarer han: ”Ja og jeg bander og bliver irriteret og sur. Men det er lidt mañana-

hatten, de har på, og så kommer det også på et tidspunkt. Det tager bare lidt tid for dem at pakke 

ordrerne. Det kan være min transportør ringer til mig og siger, varerne er ikke klar, og så bliver jeg 

jo irriteret, for jeg bestilte dem jo i sidste uge. Jeg kan bare ikke forstå, hvad der kan tage så lang 

tid” (ibid.). Til gengæld har Lundgren V.I.P.’s frustration ikke fået ham til at aflægge ordrer 

tidligere som Sejr Vinimport. Som Gesteland påpeger, tyder det dog på, at hvis man vil handle med 

spaniere, så kan det være nødvendigt at gøre som Sejr Vinimport. Det er til virksomhedens egen 

fordel, da det på sigt kan forhindre økonomiske konsekvenser. 

 

Det tidsmæssige aspekt er i forhold til de øvrige dimensioner, jeg behandler i nærværende 

afhandling, den dimension, der synes at give anledning til flest problemer og frustrationer. Det ser 

således ud til, at der er noget om snakken, når Hall pointerer: ”Like oil and water, the two systems 

do not mix” (1990: 13). 

 

Mens de foregående afsnit har fokuseret på, hvordan forskellige kulturelle aspekter påvirker 

kommunikationen mellem de seks danske vinimportører og deres respektive spanske 

samhandelspartnere, vil afdækker jeg i det følgende afsnit, om det sproglige aspekt har indflydelse 

på kommunikationen, og hvorvidt dette i så fald komplicerer samarbejdet de to lande imellem. 
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6.4. Fordelen ved spansk 

I en globaliseret verden, kan det diskuteres om det er tilstrækkeligt med engelsk som lingua franca, 

når forskellige kulturer handler sammen, eller om det alligevel er nødvendigt at tilegne sig en bedre 

fremmedsprogsforståelse, og i så fald, kan det yderligere diskuteres, hvem af parterne, der bør 

tilpasse sig sprogligt. Ifølge Gesteland har sælger en stor del af ansvaret og ikke mindst i 

interkulturelle kontekster, men som anført i afsnit 4.1., pointerer Andersen og Verstraete-Hansen at 

begge parter har et ansvar for, at kommunikationen forløber gnidningsfrit.  

 

Som det fremgik af afsnit 4.3. er spaniernes engelskkundskaber generelt ikke gode, og hvis man 

ønsker at lave samhandel med Spanien, kan der derfor tænkes, at man ikke kommer langt, hvis ikke 

man har et relativt godt kendskab til spansk. Derfor tyder det i denne sammenhæng på, at uanset om 

man er sælger eller køber, er man nødt til at tilpasse sig den spanske part til en vis grad, da man 

ikke kan forvente, at den spanske repræsentant kan kommunikere på engelsk.  

 

I afsnit 5.2.1.-5.2.6. fremgår det, at de seks interviewpersoners spanskkundskaber varierer en del. 

Ikke desto mindre er alle enige om, at det klart er en fordel at have et kendskab til sproget. Med 

undtagelse af de vinhuse VinDanmark importerer fra, et enkelt af Sejr Vinimports vinhuse og et af 

Marisols vinhuse kan de resterende producenter meget lidt engelsk, hvis ikke de slet intet kendskab 

har. Det er endvidere vigtigt at understrege, at størrelsen af den virksomhed der handles med 

betyder en del. Det nævnte af Sejr Vinimports huse er ret stort, mens VinDanmarks huse er 

mellemstore. Dette betyder, at de ofte har et par sprogkyndige folk ansat netop til at tage sig af 

kommunikationen med deres samhandelspartnere i udlandet: ”… mange af virksomhederne i 

Spanien er begyndt at få en person, der kan engelsk, fordi ellers kan de jo ikke komme videre” (B3: 

103). De små producenter har dog ikke sådanne sprogfolk. De er ofte små familieforetagender, og 

medmindre de kan engelsk, foregår al kommunikation udelukkende på spansk. 

 

I det følgende adskiller jeg informanterne efter deres spanskkundskaber for bedst muligt at 

undersøge, hvorvidt det spiller en rolle for kommunikation og ikke mindst samarbejdet, at de 

danske importører har et kendskab til spansk. 
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6.4.1. Sprogets rolle for en vellykket forretning 

Som tidligere anført har VinDanmark ikke et særlig godt kendskab til spansk. Den ene har en 

bachelor i engelsk og spansk, mens hans partner overhovedet intet kendskab har. Selvom 

VinDanmarks vinhuse har et rimeligt niveau i engelsk, har dette dog ikke forhindret, at der har 

været nogle sproglige problemer: ”Det kan der godt være problemer med. Vi har da oplevet at have 

haft ringet til nogen, og så er det ikke lige den, der kan tale engelsk, som tager telefonen. Så for det 

meste får man at vide, at ham som kan engelsk han kommer på det og det tidspunkt og må derfor 

ringe senere. Det kan godt være irriterende. Men sådan bliver det løst, for ellers kommer vi jo ikke 

frem til noget” (B3: 111). Meget af den kommunikation VinDanmark har med deres producenter 

foregår for det meste pr. mail, og også her spiller sprogbarrieren en rolle: ”Men nogle gange bærer 

deres mails lidt præg af, at det er noget, som er blevet puttet inde i Google translate og så trykket på 

oversætterknappen. Men jeg synes nu mest, det er når man handler med de helt små slotte, hvor de 

ikke lige har nogen, der sidder og har de færdigheder” (ibid.). VinDanmark understreger, at det især 

er med de små vinhuse, at engelsk ikke er tilstrækkeligt, men ikke desto mindre påviser det første 

eksempel dog, at det heller ikke altid er tilstrækkeligt, selv hvis man handler med de større huse. 

Som VinDanmark også pointerer, frembringer det en følelse af irritation, at ens telefoniske 

henvendelse ikke bliver imødekommet blot fordi, der i den anden ende ikke forstås, hvad der bliver 

sagt. Heller ikke den skriftlige korrespondance foregår altid fejlfri, selv når man kommunikerer med 

de større huse: ”Det kan faktisk godt være, vi har haft nogle, hvor vi har måttet opgive det. Nogle 

gange har vi også fået en mail på spansk, hvor vi har haft svaret på engelsk og fået svar tilbage på 

spansk, og så kommer man altså ikke videre” (ibid.). Denne udtalelse kan have at gøre med det, 

som Pueblo Inglés også fastslog i deres undersøgelse, som fremgik af afsnit 4.3.; selvom spanierne 

har et vist kendskab til engelsk, føler de sig usikre, når de skal kommunikere på sproget og forsøger 

derfor at undgå det. VinDanmark har i sådanne situationer måtte opgive en eventuel samhandel på 

grund af det manglende kendskab til spansk og erkender, at det ville være en fordel, hvis de i 

virksomheden havde bedre spanskkundskaber. Virksomheden har dog ikke oplevet større 

misforståelser i form af fejlleverancer etc. på grund af sprogbarrieren. Dette kan endvidere skyldes, 

at de aflægger deres ordre pr. mail, og eftersom vinene hedder det samme, uanset i hvilket land man 

befinder sig, er der ikke noget at misforstå. 

 

KL fra Lundgren V.I.P snakker ikke selv spansk, men forstår en del. Da producenterne ikke taler 

engelsk, formodes det, at det er vanskeligt for parterne at kommunikere, men det lader dog ikke til 
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at være tilfældet: ”Vi klarer det på en eller anden måde med tegn og fagter og skriverier, og så må 

man tegne lidt. Så kan de få ord, og så kan jeg forstår lidt spansk og så kan jeg måske sige lidt på 

spansk, så med lidt spanglish, så går det” (B6: 145). Det undrer mig, at sprogbarrieren ikke er til 

hindring for den løbende kommunikation. Dog skal det hertil nævnes, at grundet det tidspres der var 

under dette interview, som redegjort for i afsnit 5.2.5. havde jeg ikke mulighed for at spørge 

uddybende til, om det manglende kendskab til sproget i realiteten aldrig vanskeliggør 

kommunikationen. Det kan også tænkes, at sproget i dette tilfælde har haft mindre betydning for 

samarbejdet, eftersom deres personlige relation er så tæt, at de efter bedste evne får det til at 

fungere. Dog mener jeg, og især på baggrund af de andre informanters udtalelser om sprogets 

betydning, at det manglende kendskab til sproget i denne sammenhæng må have haft nogle 

konsekvenser, men da Lundgren V.I.P. ikke selv nævner dem, konkluderer jeg, at de ikke har haft 

en større betydning. Dog er Lundgren V.I.P. enig med VinDanmark om, at sproget i vinbranchen 

ikke medfører deciderede fejlleverancer: ”Men en vin hedder jo heller ikke noget forskelligt i 

Danmark end i Spanien, så der er ikke meget, der er muligt at misforstå” (ibid.: 155). 

 

Da Sejr Vinimport startede med at lave samhandel med Spanien i 1986 kunne han ikke snakke 

spansk, og personerne i vinhusene kunne ikke engelsk. BSN har derfor været nødsaget til at lære 

sproget, og sidenhen har de i Spanien også fået et bedre kendskab til engelsk. Dog er der stadig fem 

ud af seks huse, som ikke kan engelsk. Sejr Vinimport har erfaret, at han også kan bruge sine 

franskkundskaber, som minder en del om catalansk. Gesteland nævner ligeledes, at man kan bruge 

fransk i Spanien. Dog vurderer jeg, at dette kun går an i Sejr Vinimports tilfælde, fordi hans 

producenter befinder sig i det nordlige Spanien, hvor det catalanske sprog minder mere om fransk 

end castiliansk. At BSN har valgt at lære spansk er fordi, han mener, det er en stor fordel at kunne 

sproget, især nu hvor Spanien er ved at blive et af deres helt stor markeder og faktisk er ved at 

erstatte deres sortiment af franske vine (B5: 125): ”Det vil altid være en stor fordel at kunne tale 

deres modersmål fordi, så er man meget mere på deres hjemmebane, og det er meget enklere” 

(ibid.: 141). Sejr Vinimport har oplevet at modtage fejlleverancer, men understreger samtidig, at det 

ikke skyldes sprogbarrieren, men tilskriver hændelserne som manglende præcision, fordi spanierne 

ikke går op i, hvilken årgang de sender afsted (ibid.: 140), som i højere grad er præget af forskellen 

mellem HC- og LC kulturer. På trods af, at Sejr Vinimport mener, at et større kendskab til spansk 

uden tvivl ville være en fordel, har det ikke kompliceret samarbejdet med spanierne, at kendskabet 

til spansk til at starte med ikke var så højt: ”Men jeg vil sige, at sproget i sig selv har aldrig været en 
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større barriere, fordi hvis vi vidste, hvad vi ville, så har vi fundet ud af det også på trods af, at vi 

ikke har haft ret meget fælles sprog” (ibid.: 129). Sprogbarrieren kan alligevel medvirke til, at selve 

forhandlingen kan blive mere langsommelig, end det normalt ville være tilfældet: ”Jo der er da 

nogle ord, man mangler engang imellem. Det er klart, og det tager tid. Så skal man stå og lede efter 

dem, og man kan ikke huske dem på sproget. Så kan man måske huske dem på et andet sprog, og så 

kan det måske være, at det giver hul igennem. Og måske kan det være, at de kan en lillebitte smule 

på et andet sprog. Så hvis viljen er der, så går det. Men der er nogle ting, der kan være svære, især 

med henblik på specialudtrykkene” (ibid.: 140). At have et større kendskab til spansk ville altså 

have medvirket til, at forhandlingsprocessen til tider kunne have forløbet hurtigere, da det ikke har 

været uoverensstemmelser, men derimod nogle sproglige faktorer, der har forsinket forhandlingen. 

Dog er det ikke en større forsinkelse, og det har ikke haft betydning for Sejr Vinimport eller for 

samarbejdet generelt, men det er dog alligevel vigtigt at pointere, at der er stor sandsynlighed for, at 

dette kunne undgås med bedre spanskkundskaber.  

 

Sobresols ejer OB interesserer sig generelt meget for sprog og kultur. Han forstår en del spansk, 

men snakker det ikke på lige så højt niveau. Derudover har OB yderligere den fordel, at hans kone 

taler flydende spansk, og hun hjælper ham derfor både med den skriftlige kontakt og er især med i 

den indledende fase, når parterne mødes og fungerer som tolk, og det understreges, at det kun har 

været en fordel, at hans kone har dette kendskab. Ikke kun for deres egen skyld, så man undgår 

misforståelser, men i lige så høj grad har det haft stor betydning for producenterne at kunne begå sig 

på deres modersmål, da de bliver mere afslappede: ”Hun var meget meget nervøs med mødet, fordi 

jeg havde formodentlig i første omgang henvendt mig på engelsk, og da hun så opdagede, at min 

kone kunne spansk, så åbnede hun sig fuldstændigt og var meget lettet. Det var helt klart at se, at 

det var en stor lettelse for hende, at hun kunne for lov til at tale spansk i stedet for at skulle prøve på 

engelsk” (B2: 84). Sobresol er af den opfattelse, at der ikke er ret mange spaniere, der er gode til 

engelsk. Dette hænger formentlig atter sammen med, at de vinproducenter Sobresol handler med er 

forholdsvis små, hvorfor de ikke har råd til at have sprogfolk ansat i samme omfang, som er 

tilfældet med for eksempel VinDanmarks producenter. Det betyder endvidere, at det ikke blot er en 

fordel men også en nødvendighed, at Sobresol har et kendskab til spansk. Endvidere oplever OB, at 

især den skriftlige kommunikation kan blive en smule langtrukken, når han ikke får hjælp af sin 

kone, og derfor henvender sig til producenterne på engelsk. Problemet er nemlig, at grundet 

spaniernes dårlige engelskkundskaber er deres mails ofte præget dårlige Google translate 
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oversættelser: ”Der er nogle ting, som rent faktisk har taget længere tid, end det formodentlig ville 

gøre, hvis det var en engelsk vinproducent, som forstår det engelske, jeg skriver. Både i Frankrig og 

i Spanien benytter de desuden i høj udstrækning uforståelige google-oversættelser, så det tager jo 

også tid at forstå dem korrekt” (ibid.: 98).  

 

På baggrund af ovenstående kan det altså sluttes, at man kommer lettest og hurtigst igennem 

kommunikation med sin spanske samhandelspartner, hvis man har et relativt godt kendskab til 

spansk. Ikke desto mindre kan det endnu engang diskuteres, om producenten i realiteten ikke bør 

have et stort ansvar for også at kunne engelsk, især når de begår sig internationalt. Dog lader det 

ikke til, at det er til gene for Sobresol eller de andre virksomheder, at dette ikke er tilfældet: ”Jeg vil 

gætte på, at det er noget som mange mennesker mener, at de burde. Men nu er jeg så selv tysklærer 

og har lært noget fransk og prøver at lære lidt spansk og taler egentlig vist nok rimeligt godt engelsk 

i al beskedenhed, men jeg er stærk modstander af den tendens, der er, at alle mennesker i hele 

verden skal kommunikere på engelsk. Altså jeg sætter stor pris på, at man inden for Europa kan få 

lov til at kommunikere på det sprog, som man nu engang taler. Og jeg ved godt, at man så 

selvfølgelig ikke kan forvente af en spanier, at de skal give sig til at lære dansk for eksempel, det er 

jo helt håbløst. Jeg synes heller ikke, der er nogen, der behøver at forlange, at vi alle sammen skal 

tale engelsk. Jeg synes, at det bliver enormt fattigt, hvis det er, men det er på grund af min sproglige 

interesse, kan man sige. Jeg synes, det er irriterende, at alle mennesker skal forhandle på engelsk. 

Jeg synes egentlig, det ville være sjovere, hvis man kunne gøre det på en anden måde” (ibid.). Med 

dette citat kan det endvidere fastslås, at personligheden atter spiller en stor rolle. OB’s generelle 

interesse for sprog og andre kulturer medvirker til, at han antageligvis er mere fleksibel i forhold til 

andre importører, når det gælder at tilpasse sig andre landes kulturer og sprog: ”Sprog og kultur 

hænger i det hele taget meget sammen. Men jeg tror også, at uanset hvor dygtig man end måtte være 

til sproget, at opmærksomhed, tolerance og indsigt i forhold til den andens kultur er vigtigt. Og der 

ved jeg godt, at man måske som dansker, fordi vi er så lille et sprog- og kulturområde, så er man 

måske lidt mere indstillet på, at man godt kan tilpasse sig og være lidt mere imødekommende over 

for en spanier, eller en italiener eller en franskmand, hvor man måske ikke kan forvente og heller 

ikke får det modsatte” (ibid.: 99). På baggrund af dette konkluderes det, at det ikke kan lade sig 

gøre at adskille sprog og kultur, hvilket i øvrigt er hovedpointen i afsnit 4.1., hvor det understreges, 

at man skal kunne tale samme for at kunne handle sammen.  
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FT fra FiniVin kan efterhånden en del spansk selv, mens hans kone har et endnu bedre kendskab og 

hjælper ham derfor med det sproglige. FT lader endvidere til at dele OB’s erfaring med, at spaniere 

føler sig langt bedre tilpas ved at snakke spansk end engelsk: ”Jeg vil sige, uanset hvor i verden, du 

er, kan du tale bare lidt lokalt sprog, så får du adgang til så meget mere som landet, og som 

menneskerne der er der kan give dig, fordi det er en helt anden verden, at man ikke skal prøve med 

tegn og kropssprog. Selvfølgelig kan du komme langt med det også, men kan du tale lidt af deres 

sprog, så er ikke mindst spanierne ufattelig søde og rare mennesker” (B7: 159). Trods denne 

holdning er FT’s kendskab til fransk, ikke nær så godt som til det spanske, hvilket har begrænset 

ham til kun at importere fra Alsace grundet sprogbarrieren: ”…der er ingen i Alsace, som ikke har 

tysk som andetsprog, så de taler udmærket tysk alle sammen, og så kan de for øvrigt også engelsk, 

dem der er i forretningslivet” (ibid.). Det betyder, at det altid er en fordel at kunne fremmedsproget 

og i dette tilfælde spansk. Ikke nok med at det for er lettere for parterne at kommunikere, så giver 

sproget en langt større indsigt i den kultur og ikke mindst de personer, man handler med. Det kan 

styrke samarbejdet endnu mere, hvorfor FT synes, at det vigtigste man kan gøre, når man vil lave 

samhandel med spaniere er at lære sproget: ”Lær sproget. At kunne sproget mere eller mindre gør 

en verden til forskel” (ibid.: 169). 

 

Marisol er den virksomhed, der har det bedste kendskab til spansk. Ejeren PJ kan efter egen mening 

sproget flydende, og ligeså kan hans kone. Begge understreger vigtigheden af at kunne 

kommunikere med producenterne på spansk. Selvom den ene af virksomhedens to producenter kan 

engelsk, foregår al kommunikation parterne imellem stadigvæk på spansk, hvilket Marisol mener er 

med til at styrke parternes interne forhold: ”Jeg mener, at hvis man har et reelt kendskab både til 

sprog og kultur, så er man på meget mere sikker grund, og det betyder jo også noget i forhold til, 

hvordan vi agerer over for dem, og de får garanteret også større tillid til os fordi, de godt kan 

mærke, vi har det kendskab. Det er virkelig noget med kemi og viden og alt sådan noget. Fordi jeg 

tror ikke, jeg kunne finde ud af at handle med russere. Ikke uden at have den samme viden, som jeg 

har om Spanien i hvert fald” (B4: 122). Det er således vigtigt at bemærke, at sproget kan være 

afgørende for den personlige relation, som beskrevet tidligere. Den personlige relation er uden tvivl 

et vigtigt aspekt, når man laver samhandel med spaniere, og sproget kan være nøglen til denne 

relation: ”Det personlige forhold skal dyrkes, og dette forhold kan man blandt andet få ved at have 

kendskab til sproget” (ibid.: 124). Marisol er ligeledes en af de virksomheder, som har oplevet 
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færrest udfordringer ved at skulle lave samhandel med spaniere, hvilket uden tvivl skyldes det store 

kendskab PJ og hans kone har såvel til kulturen som til sproget.  

 

I forhold til at kommunikere med de spanske repræsentanter på engelsk, er der således mange 

indikationer på, at det for en spansk virksomhed er afgørende at have en ansat, der kan sproget 

flydende. Eftersom nærværende afhandling tager afsæt i små importvirksomheder og deres 

samhandel med mindre vinhuse, påviser mine resultater, at det til hver en tid er en fordel at have 

kendskab til det spanske sprog, når man ønsker at lave samhandel med spaniere. Det er det redskab, 

der øger kulturforståelsen og på den måde formindsker chancen for kulturelle såvel som sproglige 

misforståelser. 
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7. Konklusion 

For at besvare den opstillede problemformulering, er det på baggrund af analysen rimeligt at 

konkludere, at de danske vinimportører kan styrke kommunikationen med deres spanske 

samhandelspartnere ved at tilpasse sig sprogligt og kulturelt. Som sælger af et produkt har 

eksportvirksomheden i teorien et stort ansvar for at få samarbejdet til at fungere, men i praksis, og i 

et interkulturelt perspektiv Danmark og Spanien imellem, bærer den danske vinimportør i samme 

udstrækning dette ansvar.  

 

Spanien er i høj grad et relationssamfund. På baggrund af mine resultater har det ikke stor 

betydning, om den indledende kontakt foregår via netværk eller skriftlig henvendelse. Begge måder 

synes at fungere, selvom førstnævnte medvirker til en hurtigere proces. Ikke desto mindre fremgår 

det tydeligt, at spaniere generelt tillægger personlige relationer stor betydning, især når Spanien 

sammenlignes med andre lande som, ifølge teorien, er RF-kulturer. Ud fra informanternes udtalelser 

konkluderes det, at Spanien adskiller sig fra for eksempel Frankrig, som i højere grad er præget af 

en business-kultur. I Spanien er der derimod en tendens til, at man bliver budt på aftensmad enten 

privat eller ude, og at man i det hele taget deler nogle mere personlige oplevelser med spanierne, 

som ikke decideret har noget med forhandlingen at gøre. Det kan således have konsekvenser for 

samarbejdet hvis ikke, man har opbygget et tillidsbånd til sine spanske samhandelspartnere. På 

trods af en enkelt misforståelse mellem Sejr Vinimport og huset fra La Mancha, som sandsynligvis 

opstod på grund af det manglende tillidsbånd, lader det ikke til, at dette punkt har medført større 

vanskeligheder i samarbejdet mellem den danske DF-kultur og den spanske RF-kultur. Tværtimod 

foretrækker de danske vinimportører ligeså et mere personligt forhold til deres producenter.  

 

Det faktum at Danmark er en LC-kultur, mens Spanien er en HC-kultur er til gengæld et forhold, 

der til tider ser ud til at vanskeliggøre kommunikationen parterne imellem. Der er en tydelig tendens 

til, at den danske part foretrækker detaljerede oplysninger, mens dette ikke er noget spanierne går 

op i. Derfor er det for spanierne uforståeligt, når danskerne beder om specifikke oplysninger om 

vinene, mens det for danskerne er uforståeligt, at spanierne ikke sender ordrebekræftelser eller er 

præcise med hvilke årgange, de sender afsted. Ligeledes har de alle en mundtlig aftale med deres 

producenter, som igen er noget spanierne foretrækker. De danske importører må således tilpasse sig 

den spanske måde at lukke en forhandling på, selvom de i bund og grund foretrækker en skriftlig 

aftale. Hvorom alting er, lader det til, at der er en væsentlig forskel i måden, de to lande 
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kommunikerer på, men det har dog ikke haft alvorlige konsekvenser for samarbejdet. Det er 

alligevel en medvirkende årsag til, at danskerne bliver frustrerede over den anderledes måde, 

tingene bliver gjort på. 

 

Måden de to kulturer organiserer samhandelsforløbet på, herunder hvorledes de forholder sig til 

tidsaspektet, er ligeledes et område hvori, de to kulturer adskiller sig. Tendensen er dog ikke helt så 

tydelig, som i de to foregående aspekter. Nogle oplever for eksempel, at producenten gerne besvarer 

telefonopkald under samtalen med importøren, mens andre opfatter, at spanierne er 100 % 

fokuserede under mødet. Det samme gør sig gældende, hvad angår at modtage ordre senere end 

aftalt. Hvor nogle oplever, at spanierne egentlig er punktlige i forhold til at afsende ordre til tiden, 

oplever andre, at deres varer fra Spanien ofte bliver forsinket. Det er altså ikke helt tydeligt, 

hvorvidt Spanien i realiteten er en PT-kultur, som teorien påpeger, eller om landet mere tilhører 

MT-kulturen. I analysen diskuteredes kulturforskellene mellem Nord- og Sydspanien, som dels kan 

forklare, hvorfor dette aspekt varierer så meget, og det er i denne sammenhæng vigtigt at 

understrege, at teorierne på mange områder er for generelle i deres fremstillinger af forskellige 

landes kultur. De forsøger så vidt mulig at afdække de forskellige kontinenter samt at skelne 

mellem Nord- og Sydeuropa, etc. I praksis lader det dog ikke til, at det kan opstilles helt så 

firkantet, hvilket forskellene mellem Spanien og Frankrig i eksemplet nævnt tidligere tydeligt 

illustrerer. Derudover ses det ud fra undersøgelsens resultater, at hvis man ønsker at lave samhandel 

med Spanien skal gøre sig bevidst om hvilken branche, man opererer i, da det fremgår, at også dette 

har en betydning for, hvorledes kulturforskellene kan komme til udtryk, og også her synes teorierne 

at være for generelle. 

 

De forskellige kulturer bliver i teorien hurtigt sat i bås, men det er dog ikke ligetil at slutte, at en 

given kultur optræder på én bestemt måde. Selvom de indhentede data bekræfter, at Spanien er en 

RF-, HC- samt PT-kultur, som alle teorierne påpeger og som ligeså stemmer overens med 

Villemoes et als. undersøgelse, så påviser resultaterne af min undersøgelse også, at både den danske 

og spanske kultur kan variere og tilpasse sig afhængig af situationen.  

 

Et vigtigt aspekt kulturteorierne mangler at behandle er det sproglige aspekt, hvilket man kan undre 

sig over, da det i forhold til nærværende afhandlings resultater ikke er så ligetil at adskille sprog og 

kultur. De af informanterne som kommunikerer med deres samhandelspartnere på spansk oplever, 
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at spanierne er mere afslappede, når de kan kommunikere på deres modersmål. De fleste af de små 

producenter kan ikke engelsk og har heller ikke mulighed for at have sprogfolk ansat. Der er dog 

ikke tydelige eksempler på, at sprogbarrieren volder store problemer for de af importørerne, som 

ikke kan spansk, men til gengæld understreges det af dem, der behersker sproget, at det er en stor 

fordel at kommunikere med spaniere på spansk. Det konkluderes, at det sproglige aspekt og 

beherskelsen heraf på baggrund af analysen er et vigtigt instrument til at etablere personlige 

relationer og spiller en afgørende rolle for, hvor nemt og gnidningsfrit kommunikationen forløber. 

 

Gennemgående er det tydeligt, at importørerne i stor udstrækning forsøger at tilpasse sig den 

spanske måde at gøre tingene på, og trods de er kunden, lader det alligevel til, at en tilpasning fra 

deres side i høj grad er nødvendig. Når man handler med så små producenter, som dem de spanske 

producenter repræsenterer, kan man ikke forvente, at de har et kendskab til andre kulturer end deres 

egen, og det samme gør sig endvidere gældende for sproget. Derfor er det nødvendigt, at de danske 

importører forstår at tilpasse sig i en sådan situation for at gøre samhandlen til en succes. 
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BILAG 1: Interviewguide 
 

1) Basisspørgsmål 

 

- Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

o Har der været samarbejdsrelationer med Spanien siden da? 

o Hvilke andre lande importerer du/I fra? 

o Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 

 

- Hvad er dit kendskab til spansk sprog og kultur? 

o Hvordan har du fået dette kendskab? 

o På hvilken måde tror du, det har hjulpet at have dette kendskab?  

 

 

 

2) Den indledende kontakt 

 

- Hvem kontaktede hvem? 

o Hvordan, skriftligt eller mundtligt? 

o På hvilket sprog? 

 

- Hvem er producenten, køn, alder og regional identitet? 

o Hvad er det for en slags virksomhed? 

o Hvad er deres erfaring med at eksportere til udlandet? 

o Hvilke lande eksporterer de ellers til? 

 

 

 

3) Det første møde 

 

- Hvor foregik det (land og sted)? 

 

- Blev mødetidspunktet overholdt af begge parter? 

 

- Hvad synes du producenten repræsenterede, sig selv eller virksomheden? 

o Hvad med dig selv? 

o Hvordan kom det til udtryk? 

 

- Gik I lige til sagens kerne, eller tog det længere tid? 

 

- Hvordan følte du, producenten behandlede dig, som en ven eller en fremmede? 

o Havde dette nogen betydning? 

 

- Lagde du mærke til hvilket slags tøj, producenten havde på? 

o Var det anderledes i forhold til nogle af dine producenter fra andre lande? 

o Hvad havde du selv på? 
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4) Forhandlingen og kommunikationen 

 

- Hvor foregik forhandlingen (land og sted)? 

 

- Var der en dagsorden, og blev den overholdt? 

 

- Hvordan sad I i forhold til hinanden, tæt eller med en vis afstand? 

 

- Hvordan havde du forberedt dig til forhandlingen? 

 

- Virkede det til, at producenten havde forberedt sig til forhandlingen? 

o Hvis nej, hvordan kom det til udtryk? 

 

- Hvem lagde ud og hvordan? 

o Hvordan blev det modtaget? 

 

- Hvilke aspekter lagde du mest vægt på under forhandlingen? 

 

- Tror du, at producenten lagde vægt på det samme? 

 

- Havde begge parter mulighed for at snakke uden at blive afbrudt enten af den anden eller 

andre forstyrrende elementer? 

 

- Opstod der en situation, hvor I var uenige om nogle punkter? 

o Hvis ja, hvordan vil du beskrive producentens måde at håndtere uoverensstemmelsen 

på? 

o Hvordan forholdte du dig selv? 

o Hvordan løste I det? 

 

- Virkede det til, at producenten vidste noget om Danmark? 

o Hvis nej, syntes nu så, at det var i orden eller bør vedkommende have gjort mere i en 

situation som denne (sælger-køber)? 

o Er der nogle af dine producenter, fra andre lande, som lader til at have gjort en ekstra 

bestræbelse på at have kendskab til Danmark? 

o Har dette kendskab fra producentens side haft nogen betydning for dig? 

 

- Havde du selv viden om Spanien? 

o Havde du gjort noget ekstra for at få mere viden? 

o Synes du, det er vigtigt at kende til modpartens land og hvorfor? 

 

- Kunne I afslutte forhandlingen forholdsvis hurtigt eller var det en længere proces ad evt. 

flere omgange?  

o Hvis en længere proces, hvad tror du, det skyldtes? 

o Hvordan oplevede du dette? 
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- Fik du alle de informationer og svar, du håbede på? 

 

- Hvordan lukkede I forhandlingen, skriftligt eller mundtligt? 

o Tror du, det var at foretrække af begge parter? 

 

- Vil du umiddelbart mene, at der var en markant forskel på den måde, I forhandlede på? 

 

- Hvad var din generelle oplevelse af at forhandle med en spanier/spaniere? 

 

- Af alle dine producenter er der så nogle, der har været svære end andre at forhandle med og 

på hvilken måde? 

 

 

 

5) Samarbejdet i dag 

 

- Er der nogle producenter, du ikke længere importerer fra? 

o Hvis ja, hvorfor? 

 

- Hvordan er forholdet til dine producenter? 

o Er det anderledes end forholdet til producenter fra andre lande? 

 

- Når du har været på besøg på vingården, har du da haft andre (mere personlige) oplevelser 

med producenten end blot arbejdsrelaterede gøremål? For eksempel spise ude om aften, 

møde familien, været hjemme hos producenten, samtaleemner, etc. 

o Hvis ja, hvordan oplevede du dette? 

o Hvordan er det i forhold til når du besøger vingårde i andre lande, du importerer fra?  

  

- Har du oplevet at have modtaget en ordre senere end aftalt? 

o Hvis ja, hvordan reagerede du? 

 

- På hvilket sprog foregår kommunikationen med producenten? 

o Er det det samme både ved skriftlig og mundtlig kommunikation? 

o Hvis engelsk, er det da tilstrækkeligt fra begge parter? 

o Hvis spansk, er det da altid tilstrækkeligt fra din side? 

o Har sproget givet anledning til misforståelser, for eksempel i form af fejlleverance, 

etc.? 

o Har sproget på nogen måde forårsaget forståelsesproblemer, og på den måde været 

skyld i en mere langtrukken proces i visse situationer, for eksempel forhandlingen? 

 

- Er der nogensinde opstået misforståelser mellem dig og dine producenter, som efter din 

mening kan være kulturelt betingede? 

o Hvis ja, hvilke konsekvenser, hvis nogen, har det haft for samhandlen? 
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BILAG 2: Interview med Sobresol 
 

I
28

: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

OB: Den har eksisteret siden slutningen af 2006, så den er forholdsvis ny. 

 

I: Har der været samarbejdsrelationer til Spanien, siden du startede? 

 

OB: Ja altså siden starten af 2007. 

 

I: Hvilke andre lande importerer du fra? 

 

OB: Jeg importerer fra Frankrig, som var det første land, jeg importerede fra, så importerer jeg fra 

Italien og fra Østrig, men primært spansk vin. 

 

I: Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 

 

OB: Nul 

 

I: Hvordan vil du sige, at dit kendskab til spansk sprog og kultur er? 

 

OB: Under udbedring. Nej altså jeg har ikke lært spansk på noget tidspunkt, men jeg har været 

nødsaget til at lære mig en smule, og jeg nyder sådan set at have en kone som kan noget spansk og 

taler det faktisk flydende, og det har jeg især nydt godt af i forbindelse med forskellige 

forhandlinger med spaniere, men jeg ville ønske, jeg kunne noget mere, så jeg har købt mig nogle 

kurser, som jeg prøver at sætte mig til at lære lidt af undervejs. 

 

I: Tror du det ville hjælpe, at du have noget mere kendskab til spansk? 

 

OB: Ja, det er jeg overbevist om, at det ville hjælpe meget mere. 

 

I: Altså med den sproglige kontakt? 

                                                 
28

 I = interviewer 
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OB: Ja. Det er altså bare meget nemmere at føre en samtale med en spanier, hvis man kan noget 

spansk frem for engelsk, som de fleste ikke er ret gode til. Nogle kan godt, men der er altså også 

andre, som ikke kan noget som helst. 

 

I: Hvad er det så, din kone primært hjælper dig med? 

 

OB: Det er for eksempel under forhandlinger eller de første møder med spaniere, der er det noget 

sprogligt for simpelthen at komme i gang, og der fungerer hun nogle gange som tolk. Det gjorde 

hun i hvert fald i starten. 

 

I: Så hun tager med dig hver gang, du mødes med dem? 

 

OB: Ja, altså i hvert fald når vi mødes med dem i Spanien, for så kombinerer vi det med ferie, og så 

er vi undervejs alligevel. 

 

I: Hvis vi vender blikket mod den indledende kontakt, hvem kontaktede så hvem? 

 

OB: Jeg tror den første spanske producent, som jeg fik forbindelse med, var en jeg kontaktede, fordi 

jeg vidste, at jeg gerne ville have spansk vin i min portefølje, og jeg vidste, jeg gerne ville have fra 

Ribera del Duero, og jeg vidste jeg gerne ville have fra Galicien, og derfor var det de to første, jeg 

kontaktede. Jeg søgte dem simpelthen på internettet, hvilket måske ikke er sådan helt indlysende, 

fordi man jo også godt vil vide lidt om, hvordan vinen smager. Normalt har man kontakt, hvor man 

har mulighed for at smage sig frem. Men de to fandt jeg så faktisk i den store europæiske database 

over alle mulige typer firmaer, og så faldt jeg over Bodega Párramo Aroyo, fordi jeg kunne se, de 

producerede økologisk, og det passede mig godt, da jeg gerne ville have et pænt udvalg af 

økologiske vine også, og da det så oven i købet var en producent fra Ribera del Duero, så var det 

min første kontakt. Så tog jeg chancen og skrev et brev på, jeg tror faktisk jeg fik min kone til at 

oversætte det, så endte nok med at blive på spansk, jeg tog chancen og spurgte simpelthen, om jeg 

kunne købe en palle. Jeg ville gerne bare købe to flasker, men man sender normalt ikke under en 

palle. Og det var så okay, og jeg fik den hjem, og til min store glæde var det en glimrende vin, som 

jeg har haft stor fornøjelse af og absolut er en af mine bedst sælgende vine. I Galicien foreslog de 
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selv, at de sendte et par flasker over med prøver på de vine, som de fremstillede, og der havde jeg så 

mulighed for at smage dem først, og så var der heller ikke noget problem i det. 

 

I: Så det var forholdsvis nemt at få dem tilsendt efter en skriftlig henvendelse? 

 

OB: Ja, absolut. Der var ikke noget. 

 

I: Befinder alle dine producenter sig i Nordspanien? 

 

OB: Ja, det gør de stort set alle sammen. Men jeg har haft kontakt med nogle i Andalusien, men det 

viste sig, at der var større problemer med at overholde den aftale, jeg troede vi havde, da vi endelig 

stod dernede. Det er en ret morsom historie, som vi lige kan komme tilbage til. 

 

I: Ja det vil jeg meget gerne høre om senere. Men de producenter du har, hvordan er de 

størrelsesmæssigt? 

 

OB:  Ja altså de begge to, både i Ribera del Duero og i Galicien, er begge to relativt små 

producenter. Jeg har to producenter i Rioja, som begge to er, hvad man vil kalde, mellemstore. Så 

har jeg en lille producent i Priorat, en mikroproducent i Penedés, og ja så har jeg vist ikke mere, 

altså i Spanien. 

 

I: Ved du umiddelbart, hvad deres erfaring er med at eksportere til udlandet? 

 

OB: Ja, altså i hvert fald de to Rioja-producenter, som er ret store begge to, de eksporterer både til 

USA og til Japan og er nu også begyndt på det kinesiske marked. De første kontakter, altså både i 

Galicien og Ribera del Duero, eksporterer også til USA, og så vidt jeg ved også til Japan, men det 

tror jeg er lidt nyere. Jeg ved at Lina, som jeg mødte i København, var i USA umiddelbart efter at 

hun var kommet tilbage efter askeskyen, og har nogle kontakter i Sverige også, som hun fik, da hun 

var i Stokholm, lige før vi mødtes i København. Så jeg tror, at alle dem, jeg repræsenterer, de har 

eksport også til andre dele af verden. 

 

I: Ved du hvor mange år, de forskellige producenter har eksisteret? 
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OB: De fleste af dem er relativt nye, altså de er måske omkring 10 år gamle. Nogle af dem er lidt 

ældre, da en i Rioja er fra, jeg tror omkring 60’erne og har eksisteret i nogle år efterhånden. Den 

anden i Rioja er egentlig et gammelt familieforetagende, men er først rigtig blevet til noget for ca. 

10 år siden, hvor nogle unge initiativrige investorer tog over, og som du måske ved, har det været 

almindeligt i Spanien, at man har produceret vin i Spanien uden selv at fremstille det. Altså man har 

dyrket vin uden at fremstille selv. Man solgte druerne til storproducenter. Det findes selvfølgelig i 

vid udstrækning stadigvæk, men der er også mange mindre producenter, som er begyndt at lave 

deres egen vine i stedet for at sælge dem til andre, så laver man så nu, efter fransk forbillede, egen 

vin og kun med egne druer, og dem er der nogle af. For eksempel den i Ribera del Duero, det er tre 

søskende, som driver den efter faren, men mens faren havde den, blev der ikke produceret vin på 

stedet, der blev bare dyrket druer, som så blev solgt, og de startede så med det i 2001. Så det er lidt 

af begge slags. 

 

I: Kan man på nogen måde mærke det for samhandlen, at ikke alle har så meget erfaring? 

 

OB: Nej det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg vil sige, at der er måske forskel i den måde, man 

forhandler på, i den måde man mødes. Der er en tendens til, at det er lidt mere strømlignet, eller rent 

faktisk en hel del mere strømlignet i de større og mere erfarne steder i forhold til de små, som 

måske også i virkeligheden har været henrykte for at få en henvendelse sådan ud af den blå luft om 

køb af vin. Forholdet til de mindre producenter er præget af at være mindre professionelt. Det er 

endda mere venskabeligt, næsten familiært, hvor forholdet til de større, de to i Rioja, er mere 

distanceret og udpræget professionelt. 

 

I: Hvor foregik det første møde med producenten? 

 

OB: Det var i Spanien. Det første møde var med Lina, og det var fra Pedrosa de Duero, tror jeg den 

hedder, en lille landsby, og det var så efter en e-mail kontakt, hvor vi så aftalte, der havde jeg 

faktisk importeret, det var dem jeg startede med uden at have smagt den, men den efterfølgende 

sommer, det må så have været i 2007, der henvendte jeg mig, fordi der skulle vi, som hvert år, til 

Spanien, og så tænkte jeg, det måske ville være en god idé lige at kigge forbi, så vi også kunne 

mødes, og det aftalte vi så. Og vi kom til det aftalte tidspunkt, sådan nogenlunde, og blev meget 

venligt modtaget men også lidt nervøst, måske nok præget af begge parter. Jeg anede jo ikke, hvem 
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det var, jeg sådan frivilligt havde kastet mig i hænderne på, og hun anede heller ikke, hvad der var 

for nogle, der kom men troede måske, at jeg var kæmpestor. Men i hvert fald havde hun klædt sig 

vældig fint på, sådan lidt komisk har vi snakket om mange gange min kone og jeg, fordi hun tog 

imod os i sådan nogle små sølvfarvede ballerinasko, som helt klart ikke egnede sig til den der 

markvandring, som hun så inviterede os på, da vi var kommet indenfor. Hun var meget meget 

nervøs med mødet, fordi jeg havde formodentlig i første omgang henvendt mig på engelsk, og da 

hun så opdagede, at min kone kunne spansk, så åbnede hun sig fuldstændigt og var meget lettet. Det 

var helt klart at se, at det var en stor lettelse for hende, at hun kunne for lov til at tale spansk i stedet 

for at skulle prøve på engelsk. Men jeg troppede så op i min krøllede bomuldsshorts og tynd T-shirt, 

som var gennemvædet af sved efter at have siddet i en bil i flere timer på den spanske højslette i 45 

graders varme, så jeg tror måske, at vi begge to var sådan lidt utilpasse ved det der første møde. 

Men altså det gik meget hurtigt over, vil jeg sige. 

 

I: Så det var ikke umiddelbart noget, der prægede samhandlen? 

 

OB: Nej, det blev egentlig meget hurtigt sådan rimelig hjerteligt og nemt at have med at gøre. Vi 

gik en tur i marken, og vi plukkede kirsebær i nogle af de træer, som de havde stående der midt på 

vinmarken, smagte på vinen inde i deres lille mikroskopiske laboratorium, blev vist rundt 

selvfølgelig, kiggede på tønder og ståltanke og hvad de ellers havde, hørte om hvad man gjorde med 

økologisk vin og sådan noget. Vi snakkede desuden med den ældste bror, som er en af de to brødre 

som står for markarbejdet, den anden var medlem af Consejo Reguladores, og han skulle netop til et 

møde, så ham mødte vi faktisk ikke. Han viste sig så senere at være meget genert, så jeg tror 

egentlig også han helst var fri for at snakke med os, men de andre to, både Lina og hendes bror, var 

meget hjertelige og imødekommende og åbne. Vi inviterede så til frokost, hvor Lina ikke kunne 

komme. Det kan godt være jeg lidt forveksler det første møde med det andet, det er jeg ikke helt 

sikker på, fordi det foregik næsten på samme måde, det var i hvert fald de samme ting, vi foretog 

os. Lina kunne så ikke komme med til frokost, fordi hun skulle til læge, men broderen ville gerne 

og sørgede for, at der ikke blev bestilt for lidt lam. Det er en restaurant Laudrup også kommer på, 

når han er dernede hos sine producenter, hvor man kun kan få babylam. Det er det eneste, de 

serverer og som ovnbagt. Dem bestiller man så i kvarte, og så stod han i baggrunden og signalerede 

to kvarte, to kvarte. Så vs fik i hvert fald kød, så hatten passede, skal jeg love for. 
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I: Synes du om den måde at være sammen med producenterne på, og er det evt. anderledes i forhold 

til de andre lande, du importerer fra? 

 

OB: Ja, jeg må sige, jeg tror nok ikke, det er sket. Men nu har jeg nok heller ikke besøgt alle, netop 

fordi vi har mest kontakt med Spanien, fordi det er det, der står vores hjerter nærmest. Jeg har en 

producent i Østrig også, hvor vi også har spist privat, og ham har jeg faktisk også kendt i mange år, 

så der vil jeg sige, at der er det det samme. Vi har også været inviteret til frokost på bodegaen hos 

den ene Rioja-producent, fordi det er sådan en stor cirkel rundt, moderne arkitektur, med en 

panoramarestaurant, og det er jo så nemt for dem, for de sætter jo bare en dame til det, som de har 

ansat, og bestiller Riojas specialiteter, så der har vi været inviteret også, men det har ikke været 

under private former hos de to andre. 

 

I: Hvordan oplevede du det at komme til sagens kerne, tog det lang tid eller gik i direkte til sagen? 

 

OB: Tjah altså først så ser man jo hinanden lidt an uden at der var nogen af os, der tænkte på, at det 

var det, vi ville, men man skulle ligesom lære hinanden lidt at kende. Men der gik ikke lang tid. Jeg 

havde sådan set også sagt på forhånd, at det var med henblik på at købe en palle, at jeg gerne ville 

mødes. Men det var ikke noget større problem, synes jeg. Det var absolut passende, og jeg vil sige, 

at det har været meget nemt at få kontakt med specielt de mindre producenter, fordi de selvfølgelig 

også gerne vil sælge. Deres chance for vækst det er naturligvis også at komme ud, og flere af dem 

havde ikke væsentlig eksport udover den, som de så fik til Danmark. Det har de så nu, men ikke da 

jeg startede der for 3-4 år siden. 

 

I: Hvordan synes du så det gik med at repræsentere jer, var det på virksomhedsplan eller var det 

mere personligt? 

 

OB: Igen vil jeg sige, der er forskel på, om det er de store eller, om det er de små, som 

størrelsesmæssigt minder lidt mere om mit firma, bortset fra at man selvfølgelig ikke lige kan 

sammenligne en producent og en importør på den måde. På de store var det helt klart, at der var tale 

om rent forretning, og jeg skulle ligesom forsøge at skjule, hvor lille jeg i virkeligheden var for at 

være sikker på, at jeg måske fik en aftale om import. Og jeg kan da også tydeligt mærke, at der er 

nogle af dem, der muligvis har fortrudt. Der er nogle af de store steder, hvor de har ansat en 
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eksportmanager, hvor eksportmanageren er meget meget meget flittig til at skrive e-mails, om jeg 

da ikke snart skal have en palle mere, som ikke fatter, at det kan tage mig et år at sælge en palle af 

visse vine, hvor de tror, at sådan en sælger man da hver fjortende dag måske. Så der er stor forskel, 

det vil jeg sige. De små de har været sådan egentlig meget personlige og selvfølgelig har enhver 

vidst, at det har været en handelsmæssig relation, og det er jo sådan nogle folk, som vi vender 

tilbage til. 

 

I: Hvor foregik selve forhandlingen? 

 

OB: Ja hvis ikke det foregik pr. korrespondance mellem Danmark og Spanien, så foregik den i 

Spanien. Men jeg vil sige, at generelt har der ikke været så frygteligt mange forhandlinger, fordi det 

har egentlig været meget hurtigt at blive enige om. Jeg har jo bevidst udsøgt mig producenter, som 

jeg kunne se ikke var repræsenteret på det danske marked, fordi når man er 1600 importører, det tal 

er muligvis steget i mellemtiden det ved jeg ikke, så er det ikke så interessant, at man importerer fra 

det samme sted. Det som alle gerne vil, det er jo ligesom at have deres egen, så derfor gør man, 

hvad man kan for at komme til at få fat i nogle producenter, som ikke lige er repræsenteret i 

forvejen. Og derfor har det ikke været særlig svært, selv ikke for de store, at sige, at det vil vi da 

gerne. Det gør da ikke noget at sælge 2-3 paller mere om året. Og jeg går ud fra, det kan jeg 

selvfølgelig ikke belægge med noget som helst, at hvis de får et bedre tilbud på et eller andet 

tidspunkt, så skrotter de mig sikkert også lige med det samme. Altså det er jo den risiko, man lever 

med, når man ikke er ret stor. Men man må sige, at der har ikke været meget formelt over 

forhandlingerne hverken med de store eller med de små. 

 

I: Selvom det ikke har været så formelt, har der så alligevel været en vis dagsorden? 

 

OB: Det er ikke mit indtryk. De har jo vist, hvad det drejede sig om og har muligvis også haft en 

fornemmelse af, at jeg ikke er verdensstørste importør. Jeg kan huske hos Luis Alegre i Rioja, der 

mødtes vi med en af indehaverne, ham som står for den daglige ledelse af virksomheden, men han 

havde så samtidig besøg af en belgisk importør, som de havde arbejdet sammen med i et stykke tid, 

og som aftager betydeligt mere, end jeg gør, og der kunne jeg godt mærke, at der var han venlig og 

høflig, men også forholdsvis afmålt og hurtigt fik han mig dirigeret videre til ønologen, altså ham 
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der var ansvarlig for produktionen af vine, som så viste os rundt, fordi jeg var ikke nær som 

interessant som den belgiske importør. 

 

I: Har det på nogen måde været generende for dig, at der ikke har været en dagsorden? 

 

OB: Nej fordi på en eller anden måde har vi fået talt om alle de nødvendige ting. 

 

I: Havde du selv gjort noget for at forberede dig til forhandlingen, for eksempel mht. pris osv.? 

 

OB: Nej, der er ikke så meget at stille op. Altså hvis ikke man kan aftage betydelige mængder, så er 

der ligesom ikke noget af forhandle om mht. pris, så der er man nødt til bare at acceptere den pris, 

som de siger. Den der koster 2,30 €, og det er så det. Og det er forudbetaling, transportudgifterne 

dækker man selv, så på den led er det også nemt for dem, kan man sige. Men det er sådan set de 

vilkår, man er nødt til at acceptere. Det er først i det øjeblik, man måske får lidt mere flow i det, 

man måske kan forhandle prisnedsættelser. Det har jeg nu ikke gjort på noget tidspunkt. Jeg har fået 

det automatisk, efterhånden som jeg begyndte at bestille mere, så opererer de så med en eller anden 

rabat og tilbyder også kredit og sådan noget. Men i starten er det helt sikkert sådan, at pengene skal 

være på kontoen. 

 

I: Lagde du mærke til, hvordan I sad i forhold til hinanden både under forhandlingen og ved jeres 

møder generelt? 

 

OB: Det er ikke, noget jeg sådan har tænkt frygteligt meget over, men altså vi har nu nok siddet 

rimelig tæt. Det hænger måske nok igen sammen med, at nogle af dem er relativt små bodegaer, 

men på alle de små som jeg har besøgt, har det været sådan, at der er blevet lavet mad, og man er 

blevet inviteret ind, og det har været sådan ret intimt, kan man sige. Det er det egentlig også, fordi 

lokalerne har været relativt små, og et af stederne i Priorat, der var foruden ejeren, et par rumænere 

der arbejdede i marken, der var ønologen, som er ham som er ansvarlig for vinfremstillingen, så var 

der en svigerdatter, som sad inde på kontoret, og de var alle sammen inviteret indenfor, da vi skulle 

komme, og vi var der sammen med to venner, og de skulle selvfølgelig også med ind, så det var en 

meget venlig atmosfære, og det var ret morsomt, må jeg sige. Det endte også med, at vi sad og røg 

cigarer. Han sagde, at han turde ikke, fordi hans kone havde sagt, at han ikke måtte ryge, men nu 
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skulle han alligevel. Og så skulle vi have brandy, og så skulle han vise os, hvordan man dyppede 

cigaren i brandyen, og så smagte den meget bedre. Så det har virkelig været meget afslappende. 

 

I: Men det har ikke fungeret på samme måde til de lidt større producenter? 

 

OB: Nej, det har det så ikke. Det har været mere formelt, og det har i hvert fald ikke i første 

omgang, været noget med smagning og mad til og sådan noget. Det har været almindelig formel 

smagning, hvor man lige får skænket lidt op, og så kan man smage lidt på den, og så prøver vi den 

næste osv. Men hos de små har det været sådan stort set lige fra starten, at selvfølgelig skal man da 

have noget mad til. 

 

I: Hvordan blev der lagt op til forhandlingen? 

 

OB: Altså der blev nok snakket lidt om vind og vejr og alt muligt andet, men jeg tror mest, det var 

fordi, begge parter vidste, hvad det handlede om. Det lå ligesom givet, at det var det, det handlede 

om, så det var i grunden ok. Og så på et tidspunkt, kom vi mere eller mindre til at snakke om det, og 

så blev vi så enige om sådan og sådan, og jeg fik nogle priser, og så siger jeg, jamen så bestiller jeg 

en palle i næste uge, når jeg kommer hjem igen. 

 

I: Vil du mene, at du lagde vægt på nogle andre ting i forhold til spanierne under 

forhandlingsprocessen? 

 

OB: Det er sørme svært at sige. Det er selvfølgelig ingen tvivl om, at de er interesserede i at sælge, 

det er jo klart, lige såvel som jeg er interesseret i at købe, og det er jo også for at få virksomheden til 

at overleve, men jeg synes, at det var meget tydeligt, at de også lagde vægt på, at det ikke var hvem 

som helst og at man kunne vække en vis genklang hos hinanden rent personligt, det tror jeg faktisk 

spillede en stor rolle for dem. 

 

I: Da I så rigtig kom til sagen og factsene, bevarede de så denne gode kemi? 
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OB: Ja, det synes jeg. Altså det er ikke sådan, at det hørte op fordi, at man blev enige om nogle 

handelsmæssige ting, det synes jeg ikke. Men selvfølgelig ved jeg godt, at det primært er dét at få 

solgt noget, som betyder mest, jeg bilder mig ikke andet ind. 

 

I: Hvordan oplevede du selve samtalen med spanierne, kunne I tale sammenhængende uden af blive 

afbrudt enten af hinanden eller andre forstyrrende elementer? 

 

OB: Altså hos producenten i Priorat, som jeg omtalte før, opstod der en lidt kaotisk stemning, men 

det tror jeg udelukkende var fordi, at vi var så mange samlet, og at der blev serveret ret meget 

alkohol, så det kom automatisk efterhånden, som eftermiddagen skred frem, må man sige. Han 

havde sat ønologen til at grille, så da vi kom, stod der grillrøg op uden for kontoret. Men altså 

selvfølgelig kan det godt blive lidt kaotisk i det øjeblik, at det er meget afslappet, men ellers synes 

jeg, at det foregik i sådan nogenlunde kultiveret ro og orden. 

 

I: Så der var ingen større afbrydelser med for eksempel en telefon der lige skulle tages etc.? 

 

OB: Jo det kunne godt ske. Telefoner er altid vigtige, men der har man så i de fleste tilfælde fået en 

eller anden, svigerdatteren for eksempel, kostet ud for at tage den der telefon, så han kunne 

fortsætte med at snakke og drikke rødvin. Og for eksempel Lina kunne så tage telefonen, og så 

kunne hun sætte broderen til at tale med os, og det kunne hun selvfølgelig også kun i kraft af, at min 

kone kunne spansk, fordi ellers havde det været et problem, fordi han ikke kunne et ord engelsk. 

Hun kan dog en lille smule, hun er blevet lidt bedre, kunne jeg konstatere i København. 

 

I: Så samtalen foregik nogenlunde sammenhængende? 

 

OB: Ja. Det var i hvert fald ikke på den måde længerevarende afbrydelser, som på den måde 

generede. Det var der ikke. 

 

I: Var I på noget tidspunkt uenige om nogle punkter? 

 

OB: Nej, det synes jeg ikke. Det har måske noget at gøre med, at jeg i kraft af min størrelse er sådan 

ret ydmyg, og hvis jeg gerne vil have den der vin og repræsentere den der producent, så er jeg 
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ligesom nødt til at acceptere nogle betingelser, men det var nu ikke betingelser, som kom som noget 

chok. Det var ting, som jeg vidste på forhånd, det er stort set kun om det med priserne og 

betalingsbetingelser og den slags det, og det var sådan set givet allerede inden, jeg mødte dem. 

 

I: Så der var ikke umiddelbart noget, som var en hindring for at komme videre i processen? 

 

OB: Nej, det synes jeg ikke. 

 

I: Lod det til, at producenten havde gjort noget for at vide noget om Danmark? 

 

OB: Nej ikke meget tror jeg. Jeg tror måske, der var et par af dem, som måske luftede nogle 

fordomme, som jeg ikke kan huske, hvad drejede sig om, men et eller andet af det sædvanlige 

halløj. Men ellers havde jeg ikke et indtryk af, at de sådan havde tænkt nærmere over, at det nu var 

Danmark, de skulle lave handel med. 

 

I: Synes du, det var ok, eller kunne du godt have tænkt dig de havde en vis viden? 

 

OB: Nej, det rørte mig ikke voldsomt, må jeg sige. 

 

I: Men er der nogle af dine producenter fra de andre lande, som har virket til at vide mere om 

Danmark end dem fra Spanien? 

 

OB: Der er måske en enkelt italiener, men det var så også lidt anderledes, fordi hun var, efter en e-

mail kontakt, hvor hun på forhånd havde sagt, at hun ville tage til Danmark med henblik på nogle 

smagninger. Hun havde så åbenbart gjort det, som skudt med sprede hagl og sendt e-mails ud til 

flere forskellige importører, og så havde hun så, på baggrund af de svar, som hun fik tilbage, 

udvalgt sig nogle, som hun så ville besøge. Så der kan man måske sige, at det var lidt anderledes, at 

hun af en eller anden grund måske har haft behov for at sætte sig ind i, hvad det for et land, hun 

kom til. 

 

I: Men du synes ikke det har nogen decideret betydning for dig, at de ved noget, for eksempel når 

du sidder og forhandler med dem? 
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OB: Altså man kunne da selvfølgelig godt ønske sig, de vidste en smule. Jeg har måttet fortælle 

dem, at Danmark har verdensrekorden i antal af vinimportører pr. indbygger, og det er der ikke 

mange, der gør sig klart, det forstår de ikke, og det kan jeg stadigvæk mærke. De synes, at salget går 

ufatteligt langsomt. Fordi man hører jo ellers, at danskerne drikker meget vin, og det gør de jo også, 

men det er bare fordelt på så forfærdelig mange vine. Jeg tror sådan set, at man kan købe flere 

forskellige vine i Danmark end man kan i Spanien, som har 10-11 gange så mange indbyggere. Vi 

producerer jo i ringe udstrækning vin selv, så vi tager det jo fra hele verden, så i Danmark kan man 

vitterligt få de bedste vine fra stort set hele verden plus en masse småproducenter som dem, jeg selv 

repræsenterer. Det tror jeg ikke, de gør sig nogle tanker om, at det faktisk er et ret så specielt 

marked. Nogle af dem gør det måske, og så accepterer de, det gælder måske nogle af de store 

gallerier fra min side, men det er sådan også lidt det, jeg har fornemmet, at det går altså op for dem 

op et eller andet tidspunkt, at Danmark er et ufatteligt lille marked på den måde og derfor måske 

også lidt uinteressant. Det er måske det, der gør, at jeg kan få lov til at beholde to ret store 

producenter på trods af min størrelse.  For nå ja okay, det gør jo ikke skade at sælge et par paller 

eller tre om året, men hvis man virkelig vil sælge meget, så skal man ud og have fat i 

supermarkederne, og det er jo heller ikke så interessant, for så signalerer man noget med dårlig 

kvalitet eller mainstream, og det er der i virkeligheden ikke ret mange af dem, der er interesserede i, 

medmindre de selvfølgelig producerer i store mængder med henblik på at sælge meget. 

 

I: Du sagde tidligere, at Spanien er det land, som står jeres hjerter nærmest, betyder det så også, at I 

har et relativt stort kendskab til Spanien? 

 

OB: Ja, det har vi nok. 

 

I: Har det haft nogen betydning for producenten, at du/I har haft det kendskab? 

 

OB: Ja det tror jeg. Det er ikke fordi, jeg har ville sidde og blære mig med viden, det er sådan set 

heller ikke fordi, jeg har så meget viden i virkeligheden, det er min kone som har den, men det er jo 

smittet lidt af på mig. Men det er helt sikkert, at det betyder noget for dem, at man har et eller andet 

kendskab til Spanien. Det er der ingen tvivl om. Nu har jeg det sådan, at jeg kan faktisk godt forstå 

en del spansk, det er betydeligt nemmere end at tale det, og det er helt sikkert, at det betyder meget 

for dem, også fordi de føler sig meget mere fri, når de kan tale spansk, og sådan har det stort set 
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altid været. Der er ikke ret mange af dem, måske en enkelt, hvor de havde en god eksportmanager, 

som desværre er blevet fyret nu, som var ret god til engelsk. Men selv hun foretrak også at tale 

spansk, hvis hun kunne få lov. Men ellers vil jeg sige, at hvis de kan få lov til at tale spansk, så går 

det meget bedre. De føler sig selvfølgelig langt friere, ligesom vi andre gør på vores sprog. 

 

I: Hvordan foregik det ellers med forhandlingen, var det en forholdsvis hurtig proces, eller var det 

noget, I skulle tage over flere omgange? 

 

OB: Nej, det var meget nemt. 

 

I: Synes du, at du fik alle de svar og informationer, som du skulle have? 

 

OB: Ja det fik jeg, synes jeg. 

 

I: Så der var ikke ligefrem noget, du har måtte vente noget tid med at få svar på osv.? 

 

OB: Nej, det synes jeg egentlig ikke. 

 

I: Hvordan har fik I lukket selve forhandlingen? 

 

OB: Det er mundtligt, og det har det været hver gang. 

 

I: Er det ok med dig? 

 

OB: Det er helt fint. 

 

I: Men hvordan ville du selv foretrække det? 

 

OB: Altså det er de samme i alle de lande, jeg importerer fra. Men det har noget at gøre med min 

størrelse, vil jeg sige. Hvis jeg var ret meget større, hvis jeg ligesom havde en markedsandel til at 

kunne stille nogle krav, så ville jeg jo nok gøre det. Altså jeg gætter på, at mange af mine store 

kolleger laver ekskursive aftaler med producenter for at sikre sig, at der ikke kommer en anden, som 
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også importerer. Det kan jeg jo ikke gøre med nogen af dem. Den eneste grund til, at jeg ikke har 

nogle konkurrenter på lige præcis de producenter, det er, at de er så små. Hvis det drejer sig om de 

store, så er det sådan, at begge de to i Rioja, dem er der faktisk også en anden dansk importør på, 

men de var der før mig og har ikke gjort så forfærdeligt meget ved det. Men altså folk der har noget 

at byde på, og det er klart, at det har man, hvis man kan sige, at jeg aftager 25 paller om året, det er 

noget andet end at sige, at jeg kan tage en, og så kan det godt være det går to år, inden jeg tager den 

næste, de vil formodentlig så sikre sig være at lave sådan nogle ekskursive aftaler, som selvfølgelig 

er skrevet ned, og hvor alle betingelser så vil være der. 

 

I: Hvordan vil du overordnet sige, at din generelle oplevelse er af at forhandle med spanierne? 

 

OB: Jeg synes, det har været en positiv oplevelse, men det har måske også noget at gøre med, at jeg 

synes, at folkefærden og kulturen passer mig godt. Det synes jeg er glimrende. 

 

I: Kunne du forestille dig, at det for nogle ville være lidt vanskeligt at forhandle med dem, hvis ikke 

man har så meget kendskab til den spanske kultur? 

 

OB: Ja, det kan jeg sagtens. Også især i forhold til den måde vi er vant til at få gjort ting 

herhjemme. På en eller anden måde kan man måske sammenligne det lidt med noget, som måske 

minder lidt om sådan noget jysk købmandskab eller en eller anden markedsplads, hvor ting foregår 

sådan mere eller mindre mundtligt, og så giver vi et håndslag på det, og så er den handel sådan set 

overstået, og man stoler selvfølgelig på hinanden, at det går nok. Og så ved jeg selvfølgelig, at det 

er ikke sikkert, at det gør det alligevel, men indtil videre så gør det. 

 

I: Er der nogle af dine producenter, som har været sværere at forhandle med end andre? 

 

OB: Nej ikke rigtig. Man kan måske sige, som jeg antydede tidligere, at der hos de store har været 

en lidt mindre interesse for mig, end der har hos de små, fordi de har ikke haft det samme behov for 

at udvide markedet lige på det område, fordi det er så lille et marked. Jeg vil sige, at det har været 

nemmere med de små fordi, at der var ikke så meget at rafle om. Det var mere, hvis jeg ville købe 

en palle, jamen så var jeg velkommen til det. Men jeg synes ikke, at der i nogle af tilfældene har 

været vanskeligheder. 
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I: Og heller ikke i de andre lande du importerer fra? 

 

OB: Nej, heller ikke. Det synes jeg ikke. 

 

I: Er der nogle af dine importører, du ikke længere importerer fra? 

 

OB: Ja, den første jeg overhovedet tog kontakt til, en fransk producent. Men det har egentlig ikke 

noget at gøre med, at det ikke var nemt at samarbejde. Dem har jeg faktisk aldrig besøgt, dem har 

jeg kun e-mailet med. Men det har noget at gøre med, at deres vine simpelthen har været vanskelige 

at sælge. Det har taget mig tre år at tømme en palle, og da noget er det er landvin, så er det nærmest 

udrikkeligt, når man kommer så langt, så til sidst kasserede jeg dem simpelthen. Så derfor har jeg 

ikke bestilt nyt fra, men ville gerne gøre det på et tidspunkt, men hvis det går så langsomt med at 

sælge det, så er det næsten umuligt at tage en hel palle, fordi så skal man sidde med risikoen hele 

tiden for, at man ikke får det solgt inden, at det er tidsmæssigt overskredet, så det i hvert fald ikke er 

fair at sælge længere. Så derfor har jeg ikke gjort noget ved det, men jeg vil sige, hvis jeg kunne se, 

at det ville være muligt, så er jeg sikker på, at jeg ville kunne vende tilbage og sige, okay der er godt 

nok gået lang tid, og I har sikkert glemt, jeg eksisterer, men jeg kunne godt tænke mig at købe en 

palle igen, og så er jeg sikker på, jeg ville får lov. Jeg tror ikke, der er nogle sure miner nogen 

steder. 

 

I: Og hvad så med dem du nævnte i starten med dem fra Andalusien? 

 

OB: Jamen det var igen en, som jeg fandt på nettet, netop fordi vi bruger meget tid i Andalusien 

specielt om sommeren, men også gerne om vinteren hvis det skal være. Men der havde jeg så en idé 

om, at jeg godt kunne tænke mig importere vin fra Jerez eller fra Santa María del Mar eller San 

Luca, og der fandt jeg en producent, som ikke havde nogen repræsentation i Danmark, som jeg 

kontaktede pr. e-mail og fik et venligt svar tilbage, at det kunne da være vældigt morsomt, og jeg 

var velkommen, og jeg fik prislister og brochurer og sådan noget, og så spurgte jeg, om jeg kunne 

komme og besøge dem på et bestemt tidspunkt, og han sagde, at det kunne vi godt, og vi aftalte kl. 

11.00, og da vi så stod der kl. 11.00, der var ikke et øje. Og så pludselig, så kom der en mand, sådan 

lidt småsur. Det virkede som om, han kom direkte fra den lokale bodega og havde siddet og holdt 

øje med, at der stod nogle fjollede danskere derovre, og han fattede ikke, at der var tale om, at jeg 
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havde en aftale om besigtigelse og smagning. Vi fik sådan en omgang turisthalløj, den der kan I 

smage, og den der kan I smage, og det er dem, man kan smage her, og det var så det. Så det kom der 

aldrig rigtig noget ud af. Og jeg overvejede, om jeg så skulle skrive tilbage til ejeren, som jeg havde 

e-mail med, at jeg synes, at det var en mærkelig opførsel og en mærkelig behandling, jeg havde 

fået, men det gjorde jeg så ikke. Og det kan da godt være, jeg vender tilbage en gang, men så tror 

jeg nok, jeg lige vil forklare, at næste gang så vil jeg gerne, at det foregår på en anden måde. 

 

I: Ud fra din hjemmeside, kan jeg se, at du også importerer noget keramik fra Andalusien, hvordan 

er den samhandel foregået? 

 

OB: Det er aldrig rigtig kommet i gang. Jeg er lige begyndt og har sat et par andalusiske 

håndmalede, håndfremstillede håndvaske på hjemmesiden. Men der nogle, som vi selv tog med 

hjem, men ellers var det tanken, jeg gerne ville have det. Vi havde en kontakt i Ronda, som vi synes 

lavede noget fint keramik, i det hele taget synes jeg meget om den andalusiske keramik. Der 

fremstilles også meget, som bliver ret turistagtigt og som sælges i store mængder og ligner 

hinanden i hvilken som helst egn, man kommer. Derfor havde jeg fundet noget, som var en lidt 

moderne fortolkning af den gamle klassiske andalusiske keramik, som jeg godt kunne tænke mig. 

 

I: Men er der så en umiddelbar grund til, at de producenter, som du har valgt, ligger i Nordspanien? 

 

OB: Nej, det tror jeg mest har noget at gøre med, at jeg havde sat mig i hovedet, at der er nogle 

bestemte området i Spanien, som jeg synes er rigtig gode vinområder. Jeg glemte for øvrigt en i 

Toro også, men det er også oppe i højsletten. Og de ligger stort set alle sammen i Nordspanien, det 

er Rioja, Ribera del Duero, Toro og så helt oppe i Galicien, og så er det syd for Barcelona i Priorat 

og Penedés. Men det er også der, de laver den mest interessante vin, hvis man ser bort fra de 

forskellige typer, som er i Andalusien. Jeg har haft kontakt med en lige omkring området sydvest 

for Valencia, som jeg faktisk gerne ville importere fra, men jeg tror nok, at han synes, jeg er for 

lille. Jeg får stadigvæk nyhedsbreve fra ham, men det er formodentlig heller ikke ham, der sidder og 

skriver dem. Men han har ikke rigtig gjort noget ved det. 
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I: Vi var lidt inde på tidligere, at atmosfæren er venlig, når man er i Spanien, og at det venskabelige 

forhold i samhandlen betyder en del. Synes du, at det er anderledes i forhold til de andre lande, du 

importerer fra? 

 

OB: Det er sørme svært at sige. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det kommer automatisk. Og det 

kan jeg sige, at det gør det også med den østrigske, men det gør det ikke med Italien eller Frankrig. 

Vi har besøgt dem i Frankrig, også flere gange, og det er meget formelt. De er langt mere 

reserverede end spanierne. De er venlige, men på ingen måde noget der ligner venskabelige forhold, 

slet ikke. 

 

I: Men hvor store er de producenter i forhold til dem fra Spanien? 

 

OB: De franske producenter er begge ret små. 

 

I: Har du på noget tidspunkt oplevet at have modtaget en ordre senere end aftalt? 

 

OB: Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke udover den sidste jeg fik fra Lina, som var forsinket på trods 

af den der vulkan. Og hvis der har været forsinkelser i forhold til det forventede, så har det sådan set 

været noget med transportfirmaet, om de lige har haft en bil i nærheden. Lige da jeg startede, var 

det svært at få fra Galicien, fordi, jeg ved ikke om den nye motorvej var færdig på det tidspunkt, det 

er jeg ikke engang sikker på, så det kostede en formue at få hjem fra Galicien, og de havde ikke ret 

mange biler, der gik op til det hjørne, så der var det svært, men det er der ikke noget problem med 

mere. Jeg synes ikke, jeg har oplevet decideret forsinkelser, som man havde indtrykket af skyldes 

sløseri eller et eller andet laissez faire-agtigt. Jeg synes altid, de har været meget opmærksomme på 

at overholde de ting, som vi har aftalt. 

 

I: Gælder det så på samme måde punktligheden, når I har skulle mødes? 

 

OB: Ja det synes jeg. Jeg kan ikke lige komme for eksempler, hvor det har været anderledes i hvert 

fald. Altså det er muligt, der findes nogle. I virkelig tror jeg måske, der har været et par tilfælde, 

hvor vi ligesom er gået lidt fejl af hinanden, men det tror jeg skyldes nogle misforståelser. Det kan 

selvfølgelig godt være sprogligt, det er svært at sige. Jeg kan huske ham i Toro, ham skulle jeg 
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mødes med, og han var flov over at vise sin bodega frem, fordi det var sådan en mikrobodega, så 

han synes, vi skulle mødes ved byskiltet. Og så har vi åbenbart ikke været enige om, det var i den 

ene ende eller anden ende af byen, så vi stod og ventede, og der kom ikke et øje, og så tænkte vi, vi 

ikke skulle stå der i bagende sol, der knallede ned i hovedet på os, og så tog vi så ind på den 

nærmeste bar og satte os en og fik noget vand, og så pludselig så kommer der en mand ind, som 

kigger sådan lynhurtigt omkring, og så ser han os, vi ser jo sikkert sådan rimelige danske ud begge 

to, så han tænker, det må være dem, og så gik han hen og præsenterede sig, og så kunne han ikke 

forstå, hvor vi var blevet af, hvor han havde stået og ventet på os ved byskiltet, men det var så bare i 

den anden ende, så derfor var vi ligesom gået fejl af hinanden, men det er klart, at vi havde begge to 

været der til tiden. Så det var en anden misforståelse i modsætning til den der i San Luca, tror jeg 

det var, i Andalusien, hvor der aldrig rigtig kom noget ud af den aftale, som vi faktisk havde. Ellers 

har de faktisk været meget præcise. 

 

I: Men har du så oplevet andre misforståelser, som evt. kunne være opstået på grund af det 

sproglige, har du for eksempel modtaget en fejlleverance? 

 

OB: Ikke decideret. Og det er så lidt svært at komme med konkrete eksempler, men jeg har haft en 

del tilfælde med korrespondance, hvor det er helt klart, at der har været nogle misforståelser, fordi 

de ikke har fattet, hvad jeg har skrevet på engelsk. Det er faktisk sket nogle gange, men det har ikke 

været noget som har haft alvorlige konsekvenser på nogen måde. Men det gør det da lidt besværligt, 

og det gør, at jeg så skal bruge noget mere tid, fordi så skal man til at forklare en gang til, eller 

hvorfor var det lige, at jeg ikke fik svar på punkt 4 i det, som jeg lige sendte sidst. Det er 

selvfølgelig ting, som jeg oplever som besværlige, fordi man er nødt til at være meget omhyggelige 

i den måde, man formulerer det på. 

 

I: Vil det sige, at du kommunikerer med dem på en blanding af spansk og engelsk? 

 

OB: Ja altså når min kone hjælper mig, så er det altid på spansk. Men når jeg sidder alene med det, 

så er det primært på engelsk eller en blanding. Jeg prøver altid at få lidt spanglish, også fordi det 

kan, de godt lide. Det første Lina spurgte mig om, da vi mødtes i København var, hvordan det gik 

med mit spanske. Muy mal siger jeg så, så griner hun. 
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I: Synes du, man kan sige, at sproget har været skyld i, at nogle processer har været mere 

langtrukne? 

 

OB: Ja det kan man godt sige. Og det gælder selvfølgelig mest i den skriftlige kommunikation, for i 

den mundtlige har min kone altid været med, bortset fra da jeg mødtes med Lina i København. Så ja 

det kan man sige. Der er nogle ting, som rent faktisk har taget længere tid, end det formodentlig 

ville gøre, hvis det var en engelsk vinproducent, som forstår det engelske, jeg skriver. Både i 

Frankrig og i Spanien benytter de desuden i høj udstrækning uforståelige Google-oversættelser, så 

det tager jo også tid at forstå dem korrekt. 

 

I: Men nu siger du, du gerne vil lære spansk, og det kan jeg sådan set godt forstå, hvis det vil hjælpe 

dig i mange situationer… 

 

OB: Ja det er der ingen tvivl om, at det vil. 

 

I: Men hvis man tænker på, at de jo er sælgere, synes du så, de i virkeligheden bør gøre mere for at 

lære engelsk, når man jo tænker på, de eksporterer til en del andre lande også, og man kan jo måske 

ikke altid forvente at alle kan spansk? 

 

OB: Jeg vil gætte på, at det er noget, som mange mennesker mener, at de burde. Men nu er jeg så 

selv tysklærer og har lært noget fransk og prøver at lære lidt spansk og taler egentlig vist nok 

rimeligt godt  engelsk i al beskedenhed, men jeg er stærk modstander af den tendens, der er, at alle 

mennesker i hele verden skal kommunikere på engelsk. Altså jeg sætter stor pris på, at man inden 

for Europa kan få lov til at kommunikere på det sprog, som man nu engang taler. Og jeg ved godt, 

at man så selvfølgelig ikke kan forvente af en spanier, at de skal give sig til at lære dansk for 

eksempel, det er jo helt håbløst. Jeg synes heller ikke, der er nogen, der behøver at forlange, at vi 

alle sammen skal tale engelsk, jeg synes, at det bliver enormt fattigt, hvis det er, men det er på 

grund af min sproglige interesse, kan man sige. Jeg synes, det er irriterende, at alle mennesker skal 

forhandle på engelsk. Jeg synes egentlig, det ville være sjovere, hvis man kunne gøre det på en 

anden måde. 

 

I: Man foregår det primært på engelsk med de andre lande? 
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OB: Ja, det gør det. 

 

I: Er der så nogle af de samme forståelsesproblemer? 

 

OB: Ja ja. Altså men den østrigske der foregår det ikke på engelsk, der foregår det på tysk, og der 

plejer vi at forstå hinanden undtagen, når jeg ikke forstår udtalen af den udprægede sydtyske udtale. 

Der har været lidt med franskmændene, fordi hun har opdaget, at jeg godt kan tale noget fransk, og 

så insisterer hun nærmest på at tale fransk, og så meget kan jeg jo ikke. Jeg ved ikke hvor mange år, 

jeg ikke har brugt det. Ja jeg holdt jo op, da jeg blev student, og det er jo snart 40 år siden, så jeg 

kan jo ikke begå mig fuldstændigt flydende på fransk, men altså jeg kan da godt nok, og så er det 

klart, at så lige så snart man rækker sådan en franskmand en lillefinger, så tager hun hele armen. 

Den anden franskmand, det er lidt atypisk fordi, der er konen af skotsk oprindelse, så hun taler 

faktisk glimrende engelsk. Hende har jeg både talt med i telefon og e-mailet med på engelsk, så der 

er ikke sådan nogle forståelsesvanskeligheder. Men det er så desværre dem, jeg ikke importerer fra 

mere. 

 

I: Mener du så, at sproget er en af de vigtigste faktorer for at lave samhandel på tværs af 

landegrænser? 

 

OB: Det er en vigtig faktor. Men den hænger sammen med det kulturelle. Sprog og kultur hænger i 

det hele taget meget sammen. Men jeg tror også, at uanset hvor dygtig man end måtte være til 

sproget, at opmærksomhed, tolerance og indsigt i forhold til den andens kultur er vigtigt. Og der 

ved jeg godt, at man måske som dansker, fordi vi er så lille et sprog- og kulturområde, så er man 

måske lidt mere indstillet på, at man godt kan tilpasse sig og være lidt mere imødekommende over 

for en spanier, eller en italiener eller en franskmand, hvor man måske ikke kan forvente og heller 

ikke får det modsatte. Der er måske nok en vis interesse, og man spørger om et eller andet som, 

hvordan går det med Den Lille Havfrue og sådan nogle ting. 

 

I: Er der nogensinde opstået misforståelser mellem dig og dine producenter, som du mener kan være 

kulturelt betingede? 
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OB: Det synes jeg ikke. Der kan godt have været nogle småting, så måske kan have været lidt 

irriterende, men det ikke noget, som har haft nogen som helst konsekvenser. Og man kan sige, at 

det har måske også noget at gøre med, at jeg selv synes, jeg er ret tolerant, vi forsøger jo også at 

tilpasse os det liv, man lever i Spanien, når vi er i Spanien, fordi det er næsten umuligt andet. 
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BILAG 3: Interview med VinDanmark29 
 

I: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

MT: Det har den i syv år. Det startede som hobby, men de sidste 2,5-3 år har vi arbejdet med det 

fuldtid begge to. 

 

I: Har der været samarbejdsrelationer til Spanien, siden I startede? 

 

MT: I hvert fald de sidste 5 år. I starten var det mest Sydafrika, Chile og Argentina, men Spanien er 

ved at blive et af de store lande. 

 

I: Hvilke andre lande importerer I fra? 

 

MT: Australien, New Zealand, USA, Chile, Argentina, Sydafrika, Frankrig. Sådan lidt hele vejen 

rundt. 

 

I: Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 

 

MT: Vi er to, og som også ejer den. 

 

I: Hvordan vil du umiddelbart sige jeres kendskab til spansk sprog og kultur er? 

 

MT: Jeg vil mene, min base er rimelig god, da jeg har læst en bachelor i engelsk og spansk, men 

dog vil jeg mene, det er ret begrænset. Jeg kan det nok på middel brugerniveau. 

 

I: Og hvad med din partner, kan han spansk? 

 

MT: Han kan intet spansk overhovedet. 

 

                                                 
29

 Denne virksomhed ejes af to personer. Jeg interviewede kun den ene, men jeg bruger både ”du” og ”I” i mine 

spørgsmål, alt efter hvilket slags spørgsmål, der bliver stillet. Nogle af spørgsmålene kan nemlig besvares mere generelt 

på virksomhedens vegne, mens andre skal besvares mere personligt.  
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I: Hvordan foregik den indledende kontakt til jeres producenter? 

 

MT: Det var næsten altid os, der kontaktede dem, som vi arbejder sammen med. 

 

I: Hvordan har I fundet dem? 

 

MT: Den første vi fandt, det var faktisk på en vinmesse på Børsen i København, og resten det er 

sådan igennem Robert Parker og alle dem, der laver vin previous. Og så kigger vi på, hvem der får 

gode år, og hvem der får nye og læser meget om dem, og så tager vi kontakt til dem. 

 

I: Tager I skriftlig eller telefonisk kontakt? 

 

MT: Det foregår via mail, altid mail. 

 

I: Tager de godt i mod at få en skriftlig henvendelse? 

 

MT: Ja, det gør de. De er blevet meget bedre. end de var i starten. 

 

I: Hvordan var det da i starten? 

 

MT: Altså spanierne de vil gerne snakke meget. Det vil sige, at når man spørger om et simpelt 

spørgsmål, så kan der komme to sider, hvor de overhovedet ikke besvarer spørgsmålet, men de 

fortæller bare om alt muligt andet, sådan mere om virksomheden eller hvorfor det måske ikke kan 

lade sig gøre, og det tager åbenbart side op og side ned at forklare. Det er da hyggeligt nok, men 

nogle gange vil man bare gerne til sagens kerne. 

 

I: På hvilket sprog tager I kontakt til dem? 

 

MT: Det gør vi på engelsk. 

 

I: Har der været problemer med det? 
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MT: Altså der har været nogle problemer nogle gange, men mange af virksomhederne i Spanien er 

begyndt at få en person, der kan engelsk, fordi ellers kan de jo ikke komme videre. 

 

I: Hvor mange vinproducenter har I i Spanien? 

 

MT: Tre 

 

I: Er de små eller store? 

 

MT: Jeg vil sige mellemstore.  

 

I: Har de meget erfaring med at eksportere til udlandet? 

 

MT: Ja, det har de. Alle sammen faktisk. 

 

I: Synes du man kan mærke det på nogen måde, i forhold til den måde I handler på? 

 

MT: Man kan vel sige, at det foregår mere professionelt, og det er korte og hurtige svar, man får. 

 

I: Hvor er de beliggende i Spanien? 

 

MT: Der er en i Barcelona. Så ligger der en ved Madrid og den sidste kan jeg faktisk ikke huske 

helt nøjagtig, for det har vi ikke fået hjem endnu. Det er helt nyt, men det ligger nede sydpå, altså 

syd for Madrid. 

 

I: Hvor foregik det første møde? 

 

MT: Altså dem fra Barcelona det var dem vi mødte på vinmessen på Børsen, så det var i Danmark. 

Ellers har vi været i Spanien og snakke med dem fra Barcelona, og resten af vi faktisk ikke mødt 

personligt endnu. Der har vi kun korresponderet på mail og på skype, og det har foregået fint, de er 

rigtig dygtige. 
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I: Er mødetidspunkterne blevet overholdt af begge parter osv.? 

 

MT: Ja det gjorde det. Ja tror egentlig mest, at det er fordi, de har erfaring med at eksportere, så der 

har ikke været noget? 

 

I: Synes du, at når I har skulle præsentere jer selv for hinanden, at det har været meget 

virksomhedspræget, eller har det personlige også spillet en rolle? 

 

MT: Altså vi er to unge mennesker, som måske er lidt utraditionelt i den her branche. Så i starten er 

det mere virksomhedspræget, hvor vi så senere gerne vil dreje det hen på noget personligt stille og 

roligt. Og det er fint for dem også. 

 

I: Lagde du mærke til, hvad de havde på af tøj? 

 

MT:  Dem i Barcelona de var pæne i tøjet med habit og skjorte. 

 

I: Havde du regnet med det? 

 

MT: Ja det havde vi nok egentlig, men vi er tit meget afslappede alligevel, og vi er unge, så vi 

skulle lige kigge hinanden an, men når vi så har gennemført de første ordre og der er tjek på det 

hele, så er det helt anderledes. De skal lige føle på os. 

 

I: Vil du sige, at det er anderledes i forhold til nogle af de andre lande, I importerer fra? 

 

MT: Chile og Argentina er meget afslappede. Det er fantastisk. Det passer lige til os. 

 

I: Giver det så et vist indtryk, at de i Spanien er så fint klædt på i forhold til de to andre lande, du 

lige nævnte? 

 

MT: Ja, det gør det da og man føler sig da også lidt åndssvag, men det har ikke haft nogen 

betydning for samhandlen. Måske ville andre tage habit på, men vi gør det som vi vil, når vi er der. 

Det er jo os, der er kunder. 
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I: Ja, det er jo rigtigt. 

Nu har begge parter, I såvel som jeres vinproducenter, jo været interesserede i at lave en handel, 

men vil du mene at det tog noget tid før I kom frem til det der egentlig skulle snakkes om, eller gik I 

direkte til de facts, der skulle diskuteres? 

 

MT: Vi har det tit sådan, at vi ikke gider snakke pris med dem, når vi er sammen med dem. Det 

tager vi pr. mail bagefter. 

 

I: Er der en særlig grund til det? 

 

MT: Altså det bare nemmere, plus at man har det hele på skrift. Du vil altid kunne tage det frem og 

vise, det er de priser, du har givet. Hvis du sidder og aftaler med dem mundtligt i Spanien, så ved 

man ikke helt om vi har misforstået det, eller om de har misforstået det. 

 

I: Har I de haft nogle oplevelser, hvor den mundtlige aftale ikke er blevet overholdt? 

 

MT: Nej det har vi egentlig ikke. Det er mere for sikkerhedsskyld og en garanti for os selv, at vi kan 

finde tingene frem og være sikre på, at det er det, vi blev enige om. 

 

I: Har producenterne det også fint med, at det foregår på skrift? 

 

MT: Ja, det har de. 

 

I: Hvordan synes du, I blev behandlet af spanierne, var det venskabeligt eller mere distanceret? 

 

MT: Altså det er meget professionelt i Spanien, hvor i Chile, der er det meget mere personligt, hvor 

man snakker om alle mulige andre ting og drikker en øl eller et glas vin. Vi har endda overnattet 

ved nogle vinproducenter også og drukket vine med dem hele natten. Der er det helt anderledes. 

 

I: Og sådan foregår det ikke i Spanien? 
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MT: Nej, det er ikke på samme måde. Måske er de for store, eller måske gør de det bare ikke, det 

ved jeg ikke. 

 

I: Har det nogen betydning for dig, at forholdet foregår på et mere venskabeligt plan? 

 

MT: Nej egentlig ikke. Så længe de bare kommer til sagen og får gjort det, vi beder dem om sådan 

rimelig hurtigt, så er det lige meget om det er det ene eller andet. Altså hvis de er nogle dumme 

svin, så gider man selvfølgelig ikke handle med dem, men det er de som regel ikke. 

 

I: Men foregår det så rimelig hurtigt, især nu hvor du nævner at det foregår på et mere venskabeligt 

plan i Chile? 

 

MT: Altså det kan snildt gå et par dage eller en uge inden de svarer tilbage, men altså når de så 

endelig har fået det op at køre, så kører det også. 

 

I: Har I oplevet at blive afbrudt midt i jeres samtale, eller har det fungeret nogenlunde 

sammenhængende? 

 

MT: Der har ikke umiddelbart været noget, der har forstyrret. Der har ikke været noget spansk 

mañana mañana. 

 

I: Hvor foregik selve forhandlingen? 

 

MT: Forhandlingerne foregår faktisk tit på mail, så vi har ikke decideret skulle sidde over for dem 

og forhandlet pris osv. 

 

I: Synes du, at I lægger vægt på de samme ting som jeres producenter i en forhandlingssituation? 

 

MT: Jamen vi er meget fokuseret på at komme frem til sagen, mens af de meget gerne vil fortælle 

om historien. Men det har vi tit læst inden på deres hjemmeside, så vi kender rigtig meget til dem, 

før vi kontakter dem. 
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I: Virker det så til, at de på samme måde har undersøgt jeres baggrund og historie blandt andet på 

jeres hjemmeside? 

 

MT: Nej, det har de ikke gjort. 

 

I: Skal I så fortælle en hel masse om jer? 

 

MT: Nej, det er ikke altid de spørger. Nogle gange gør de, og så forklarer vi hvor lang tid, vi har 

været i gang, og hvordan vi sælger vores produkter og sådan nogle praktiske ting.  

 

I: Hvad med deres viden om Danmark i det hele taget? 

 

MT: Altså det spanske handelskammer i Danmark, de gør rigtig meget for deres vinproducenter, så 

de ved en del om Danmark inden. De ved, at folk drikker rigtig meget vin heroppe. 

 

I: Har det haft betydning for jer eller for samhandlen generelt, at de har haft den viden? 

 

MT: Nej, det tror jeg egentlig ikke det har, andet end at vi selvfølgelig ikke har skullet bruge en 

masse tid for at forklare dit og dat om Danmark. 

 

I: Men har I så omvendt gjort noget for at få lidt ekstra viden om Spanien? 

 

MT: Altså jeg har været i Spanien rigtig mange gange, så jeg ved godt, at det kan gå en smule 

langsomt, og ofte snakker de måske også om noget ligegyldigt, men det gælder bare om at have 

tålmodighed. Når de lige får tid, skal de nok vende tilbage. 

 

I: Men tror du, det har hjulpet, at du har haft det kendskab, så man, som du siger, er mere tålmodig, 

end man måske ellers ville være i andre situationer? 

 

MT: Ja, jeg tror det har hjulpet, så man lige har den der ekstra tålmodighed med sig fordi, at de får 

altså ikke altid gjort tingene lige med det samme, men de skal nok få det gjort – før eller siden. 
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I: Har der nogensinde været en situation, hvor I har været uenige om nogle punkter? 

 

MT: Altså, vi er jo altid uenige om pris. 

 

I: Hvordan løser I det så? 

 

MT: Jamen vi bliver bare ved med at forhandle, indtil vi begge to synes, at nu er det ok. 

 

I: Men vil du mene, at begge parter er lige direkte, når I skal håndtere uoverensstemmelsen? 

 

MT: Vi er meget mere direkte. For eksempel når vi skriver, vi vil gerne have den her pris og så kan 

vi tage det og det. Og så skriver de måske, nej de kan vi ikke. 

 

I: Men de skriver ikke, hvad I så kan? 

 

MT: Jo de skriver tit, at hvis vi tog lidt mere, så kan de gå lidt ned i pris og den vej rundt. Men det 

er altid pakket lidt ind på en pæn måde, for de er selvfølgelig stadig interesserede i at beholde os 

som kunder, og derfor vil de jo ikke træde nogen over tæerne og kommer derfor med andre forslag. 

 

I: Vil du umiddelbart mene, at der er en markant forskel på den måde, I forhandler på? 

 

MT: Altså nogle gange tager det bare noget tid med spanierne at komme frem til det, man faktisk er 

interesseret i at vide, især fordi det, som i vores tilfælde, foregår på mail det meste. De snakker om 

alle mulige ting, som rent faktisk er totalt ligegyldige, fordi vi har spurgt om noget helt andet, og så 

kommer de med en lang smøre om bla bla bla, og det er også fint og hyggeligt nok, men hvis man 

virkelig står og skal bruge vinene sådan rimelig snart, så er det ikke så hyggeligt endda. Jeg tror i 

bund og grund, at det er fordi, de gerne vil sælge noget mere, men de pakker det bare mere ind og 

snakker om alt muligt. I vores tilfælde har det bare den effekt, at fordi vi ikke har spurgt om det, så 

står vi lidt af og spørger bare en gang til efter det, som vi faktisk er interesserede i. 

 

I: Men synes du så, at I får de svar og informationer, som I regner med? 
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MT: Ja, dem får vi men på et senere tidspunkt. Jeg tror ikke, de er vant til at være så direkte, så det 

sker sjældent i første mail, at vi får alle oplysninger. Så tænker man lige på, da man lærte at lave 

handelsbreve på spansk på Handelshøjskolen med de her enormt lange indledninger, og det er jo 

overhovedet ikke os eller den måde at gøre det på, som er mere direkte. Man ved jo, hvad man vil. 

Det burde være mere ping pong, så der er ingen grund til snik snak. Men i de latinamerikanske 

lande er de mere direkte i hvert fald end spaniere måske endda på grænsen til det uhøflige nogle 

gange. 

 

I: Hvordan er din oplevelse så alt i alt med at forhandle med en spanier? 

 

MT: Det er altid positivt. Det er altid sjovt at se, om man kan blive enige på et eller andet niveau, og 

det kan man som regel. 

 

I: Er der nogle af jeres producenter, også fra de andre lande I importerer fra, som er sværere at 

forhandle med? 

 

MT: Vi har nogle i Italien. De er umulige at forhandle med. De ved, hvad tingene skal koste, og det 

er bare det, det koster. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en forhandling. 

 

I: Hvordan påvirker det jer? 

 

MT: Jamen det er selvfølgelig irriterende, men der er jo ikke så meget at gøre ved det. De har jo 

noget vi gerne vil have, så må det bare være sådan. 

 

I: Er der så nogle af jeres producenter fra Spanien I ikke længere importerer fra? 

 

MT: Ja vi har en del, som vi ikke samarbejder med mere. 

 

I: Hvorfor? 

 

MT: Nu har jo også skiftet lidt stil i firmaet, så det har noget med sortimentet at gøre. Men det er 

ikke fordi samarbejdet i sig selv ikke fungerede. 
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I: Vil du mene, at jeres forhold til jeres producenter i Spanien er anderledes i forhold til dem fra de 

andre lande, I importerer fra? 

 

MT: Nej ikke specielt. Jeg synes egentlig, vi har det samme slags forhold til de fleste af 

producenterne. Meget stille og roligt og nede på jorden. 

 

I: Har I haft nogle mere personlige oplevelser, når I har været på besøg på vingården, for eksempel 

mødt familien eller været ude og spise osv.? 

 

MT: Nej det er faktisk kun i Chile, at det er sådan. Der har vi været sammen med familien i flere 

dage og spist sammen med dem. 

 

I: Synes I det er hyggeligt, eller er det nogle gange lidt for meget? 

 

MT: Det er megahyggeligt. Det er forrygende, fantastisk. Det er det virkelig. Det er mega sjovt at 

prøve at komme tæt på dem, men det altså kun i Chile, at vi har oplevet, at det er helt personligt. 

 

I: Så sådan et slags forhold ville I måske gerne have nogle flere af? 

 

MT: Absolut. Hvis det var op til os, havde vi det overalt og med dem alle sammen. 

 

I: Har I nogensinde oplevet at modtage en ordre senere end aftalt? 

 

MT: Ja, det har vi godt nok Faktisk rigtig meget senere. Men dem arbejder vi ikke sammen med 

mere. Jeg tror, det var et halvt år senere. Men jeg tror, at det var på grund af hende, der sad med 

tingene blev fyret eller sagde op eller noget i den stil, og så havde de ikke lige en til at tage over. 

 

I: Var det så noget, de selv meddelte? 

 

MT: Nej, det gjorde de ikke. Jeg har rykket dem rigtig mange gange. Men det var egentlig også 

fordi vi havde betalt forud, ellers havde jeg bare ladet den køre, men det er bare for lang tid. Men 

den kom til sidst. Der er altid nogle forsinkelser, men det er ikke kun fra Spanien. Der er de faktisk 
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rimelig godt med og er af de lande, der faktisk er hurtigst ude. Og selv hvis det skulle ske, at vi 

mangler nogle paller og vi rykker for dem, så er de lynhurtige med at få sendt af sted, så de er ret 

dygtige og professionelle. 

 

I: Hvis vi vender tilbage til det med sproget, så går jeg på baggrund af jeres kendskab til spansk ud 

fra, at I primært kommunikerer med producenterne på engelsk… 

 

MT: Det gør vi også. 

 

I: Er det altid tilstrækkeligt for begge parter? 

 

MT: Det kan der godt være problemer med. Vi har da oplevet at have haft ringet til nogen, og så er 

det ikke lige den, der kan tale engelsk, som tager telefonen. Så for det meste får man at vide, at ham 

som kan engelsk han kommer på det og det tidspunkt og må derfor ringe senere. Det kan godt være 

irriterende. Men sådan bliver det løst, for ellers kommer vi jo ikke frem til noget. 

 

I: Og det er på engelsk både skriftligt og mundtligt? 

 

MT: Ja engelsk begge dele. Men nogle gange bærer deres mails lidt præg af, at det er noget, som er 

blevet puttet inde i Google translate og så trykket på oversætter-knappen. Men jeg synes nu mest, 

det er når man handler med de helt små slotte, hvor de ikke lige har nogen, der sidder og har de 

færdigheder. 

 

I: Men forstår I det trods alt med en vis anstrengelse, eller er det meget forstyrrende for handlen? 

 

MT: Det kan faktisk godt være, vi har haft nogle, hvor vi har måttet opgive det. Nogle gange har vi 

også fået en mail på spansk, hvor vi har haft svaret på engelsk og fået svar tilbage på spansk, og så 

kommer man altså ikke videre. 

 

I: Har I været ude for at have modtaget en fejlleverance? 
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MT: Nej ikke som sådan. Men det er også fordi, at alt foregår på mail, og så kan de jo se, hvad det 

er, vi bestiller. Vi har dog været ude for at have fået noget dårligt vin, men det var fra Argentina, 

hvor de havde sendt os nogle prøver, men dengang vi fik vinen, var det ikke lige det, eller det 

smagte i hvert fald ikke af det samme og var faktisk lige til at hælde ud i vasken, og så stod man der 

med en hel palle. Så skrev vi tilbage, at der var fejl i, og så ignorerede de det bare, og det er jo lidt 

uheldigt, når man har betalt pengene. 

 

I: Synes du, at sproget måde nogen måde, at gjort at forhandlingsprocessen eller visse andre 

situationer er blevet mere langtrukne på grund af man ikke har kunne kommunikere optimalt på 

samme sprog? 

 

MT: Jeg synes, ligesom jeg har sagt før, at tit snakker spaniere bare for at snakke. Jeg tror ikke, der 

er gået noget galt som så. Men det kan da godt være, at nogle ting tager længere tid. Altså generelt 

ville det jo være godt at kunne lidt spansk, men vi har ikke haft de store problemer, især tror jeg, det 

er fordi, det foregår på mail, så det bliver lidt mere kort og kontant, i hvert fald for vores 

vedkommende, hvor der nogle gange kommer et langt brev i den anden ende. 

 

I: Er der nogensinde opstående nogle misforståelser, som du mener kan være kulturelt betingede? 

 

MT: Det ved jeg ikke rigtig. Det er i hvert fald ikke noget, som har haft nogen betydning. 
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BILAG 4: Interview med Marisol 
 

I: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

PJ: Vi startede i 1989 og er et enkeltmandsfirma. Vi startede kun med spansk Cava fra en 

producent, som vi kom i kontakt med gennem nogle venner i Barcelona, og det der firma, det holder 

til nede i det område, hvor vi importerer fra nu og udelukkende har import fra. Et vindistrikt der 

hedder Conca de Barberá, altså det er så er så Cuenca, men på catalansk hedder det Conca. Der har 

vi så været nede og besøge den producent af spansk cava for mange år siden, og har god, nej havde 

god kontakt, for han er gået på pension nu, og firmaet det er desværre ophørt, eller fungerer meget i 

det små som rigtig hobby nu. Han er som sagt pensionist, og han har ikke en søn eller datter, der er 

interesserede i at køre firmaet videre. Han har to døtre. Den ene er så gift i Argentina, det er jo lidt 

langt væk, og den anden er slet ikke interesseret i vin og vinproduktion, men er mere inden for, jeg 

tror det var mode- og tøjbranchen. Det er så et gammelt firma, som er gået i arv fra hans far og går 

flere 100 år tilbage. Og så er han så som den sidste slået sig på det der nymodens med at producere 

cava efter den franske metode og med et godt resultat, det må man sige. De spanske cavaer ligger 

rigtig fint i de internationale bedømmelser, og vi har også haft hans cava til prøvesmagning i starten 

i Århus ved forskellige lejligheder, og der har den klaret sig rigtig fint og ligger på højde med andre 

gode spanske. 

 

I: Hvordan fik I kontakt til den producent? 

 

PJ: Det var gennem nogle venner, som vi har i Barcelona og stadigvæk har kontakt med, hvor vi ret 

tilfældigt smagte en cava, som de sværgede til. Og det var en påske, vi var dernede, og vi sad så på 

deres terrasse sent på aften og drak et glas cava. Og vi syntes, at den var fantastisk god, og så sagde 

jeg sådan halvt i spøg, den kunne jeg da godt tænke mig at importere, og det mente han sagtens 

kunne lade sig gøre, fordi det var en lille producent, og det betyder noget for, at man kan få lov til at 

få eneforhandling. Så var vi nede og snakke med dem et par dage efter og fik et par kasser med 

hjem, som vi så tog med til Danmark for at smage det herhjemme også. Så det gik ret hurtigt med at 

få etableret den kontakt, og det jo dels gennem de venner vi har, men til dels også fordi vi kan 

spansk, både min kone og jeg, og kunne jo lynhurtigt begynde at snakke detaljeret om produktet, og 

hvad vores idéer var. Og så havde vi siden i mange år importeret den der cava, og der har jeg så 

bare kunnet ringe ned og sende fax senere og mails. Og sådan foregår det også nu, altså hvor jeg 
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sender en mail derned, eller evt. telefon og snakker med producenten. Nu har jeg så også to andre 

producenter af vin og cava i samme vindistrikt. Men kommunikationen foregår altså på spansk, og 

det mener jeg er en stor fordel fordi, der er altså ikke ret mange spaniere, som kan spansk, jo okay 

store firmaer har selvfølgelig en god engelsk kyndig ansat, men de små firmaer de har det ikke. Så 

hvis man skal ud og snakke med dem, så skal man altså kunne tale lidt spansk. Og vi har jo også 

været ude og snakke med andre, nu har vi så to andre dér i samme distrikt, og vi har også været 

oppe i det nordlige Spanien og været ude og snakke med nogle vinproducenter deroppe i Aragón i 

et område, der hedder Somontano og ligger altså op mod Pyrenæerne, som for øvrigt også er et 

rigtig godt vindistrikt. Og der kunne vi også godt få tilladelse til at importere deres vine og få 

eneforhandling på dem, men vi har så ikke ville sprede os alt for meget, for det er jo en 

sidebeskæftigelse ved siden af, at jeg er spansklærer i gymnasiet. 

 

I: Så man kan sige, at du har et relativt godt kendskab til det spanske sprog og også kulturen? 

 

PJ: Ja det har jeg. Dels gennem studiet men også fordi jeg som barn har boet i Spanien, så er jeg har 

meget let ved at kommunikere med dem, og jeg tror faktisk ikke, vi har haft en eneste misforståelse 

i kommunikationen dernede med dem gennem de mange år, som vi har importeret vin. Så man må 

sige, at det er en rigtig stor fordel at kunne spansk og vide noget om spansk kultur også, fordi deres 

måde at drive forretning på, det er jo meget, at man får en personligt kontakt til dem, og det fik vi 

da og har også stadigvæk. 

 

I: Var I også bevidste om det, da I indledte kontakten? 

 

PJ: Ja altså, jeg ved ikke hvor bevidste vi var, fordi det var jo ikke for at etablere en import lige fra 

starten. Det var sådan lidt tilfældigt, at det opstod, men selvfølgelig i kraft af at vi kom ind på folk 

og kunne snakke med dem og fik det der personlige forhold, så de fik tillid til os. Det er jo også lidt 

en tillidssag bare at sende en palle eller to herop uden at have fået betaling, og det var ikke noget 

med, at de krævede nogen bankgaranti. Ikke engang ved den første palle vi fik hjem. Så det tror jeg 

har noget af gøre med netop kommunikationen og den personlige kontakt. 

 

I: Vil det sige, at I har fået skabt et tillidsbånd? 
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PJ: Ja, og det tror jeg betyder meget. 

 

I: Da I så mødtes første gang, havde I så aftalt et tidspunkt, I skulle mødes på? 

 

PJ: Ja det havde vi. For der havde vores venner jo, som havde kontakten derned til, de havde ringet 

og aftalt et tidspunkt. 

 

I: Blev det tidspunkt overholdt af begge parter? 

 

PJ: Ja det gjorde. Altså det var ikke sådan på klokkeslæt, men bare at vi ville komme ned og besøge 

dem på et tidspunkt. De tog nemlig derned engang imellem, og så købte de nogle kasser og havde i 

hjemmet til eget forbrug, og så lavede vi så en lille indkøbstur samtidig, hvor de købte noget ind, og 

så fik vi så kontakten der. Så det var ikke særlig forretningsmæssigt, det var nærmest en privat 

kontakt fra starten. Men de andre, de sidste i Somontano og i Nordspanien, dem har vi faktisk fået 

kontakt til gennem den første producent, fordi det er samme område. De kender hinanden. Men 

deroppe i Somontano der gjorde jeg simpelthen det en påske, vi var på ferie dernede og havde lejet 

bil i Barcelona, at jeg ringede rundt og bare præsenterede mig, og det var selvfølgelig på spansk og 

fortalte lidt om mig selv og vores firma. Der havde vi jo allerede kørt med import af både vin og 

cava fra Conca de Barberá en del år. Men der ringede jeg simpelthen rundt og fik nogle aftaler. Der 

var også nogle steder, hvor de sagde, at I må gerne komme og snakke med os og smage på vores 

vine og så købe noget til jer selv, men I kan ikke få importen, for der er allerede en anden dansk 

importør, som har eneret. Så det var vi faktisk ude for en gang, og så var vi ude og besøge to andre, 

hvor vi godt kunne have fået importen. Men det er jo det der med at skulle investere meget mere og 

større lager og måske en chauffør til at køre varerne ud måske en kontordame og osv., og pludselig 

så griber det jo om sig, og så skal man investere en masse penge og meget mere tid i det, så det har 

vi så valgt ikke at gøre og holder det så på sådan et lavere plan, men alligevel sådan at det løber 

rundt, og det giver da nogle år lidt overskud og andre år lidt underskud. 

 

I: Har du umiddelbart lagt mærke til, hvad for noget slags tøj producenterne havde på? 

 

PJ: Det er nok snarere min kone, der har lagt mærke til det. 
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I: Men kan du huske, om det har været afslappet eller lidt finere? 

 

PJ: Jeg synes, det har været afslappet. Specielt den første producent som vi købte hos, havde vi et 

godt og personligt forhold til. De to andre, det er så knap så personligt, det er lidt større firmaer, 

men den første producent der var vi jo som sagt nede og besøge dem og boede hos dem i flere dage 

på et senere tidspunkt, og der lavede konen jo god spansk mad til os, og så smagte vi så også på 

nogle forskellige vine, som han havde med fra nogle andre vinproducenter, som han kendte i 

området, og det var afslappet. Det var jo ligesom at besøge nogle venner her i Danmark. Det var 

ikke noget med hvid skjorte og sådan. Men vi har så haft en anden gang, hvor vi har haft lavet 

studietur til Spanien i kraft af den gode kontakt, vi havde til den første vinproducent, hvor vi med en 

klasse var ude at se på vinproduktionen, og de kunne høre lidt om firmaet. Og vi havde arrangeret 

en vinrejse for en del år siden for folk, der var interesserede, hvor vi også var ude at besøge den 

første producent, og der var det måske en lille smule mere formelt, hvor han havde hvid skjorte på, 

for nu var der jo en helt masse turister derude. Men som sagt er han gået på pension nu, og de er så i 

øvrigt også blevet skilt, så kontakten er gledet lidt ud. 

 

I: Hvordan foregik selve forhandlingen? 

 

PJ: Altså da vi var dernede, snakkede vi slet ikke om priser. Vi snakkede om vinens kvalitet og 

deres firma, hvordan de producerede og sådan nogle mere familiemæssige ting, og vi var også nede 

og besøge hans far, så vi var så næsten en del af familien, kan man sige på det tidspunkt. Men det er 

jo tit sådan i Spanien, at det der med at begynde at snakke priser og penge, jeg var lige ved at sige, 

at det er dårlig smag, men altså det gør man ikke sådan rigtig. Det der med at være large, det ligger 

jo til spanierne. Altså det er svært at få lov til at betale noget som helst, når vi er nede og besøge 

vores venner, vi er gæster og sådan. Også da vi var nede med den der busrejse, der fik vi jo nærmest 

bagagerummet fyldt op med vin til nærmest ingen penge til gæsterne. Men det var ikke sådan, at vi 

forhandlede pris. Det har vi faktisk aldrig gjort. Vi har aldrig snakket om prisen, fordi jeg har 

accepteret den pris, han har nævnt, og jeg synes det var i orden, og sådan er det faktisk også med de 

to andre producenter, vi har dernede nu. Jeg er ikke begyndt at forhandle pris, og der er selvfølgelig 

også det problem, at vi ikke har en stor import. De store importører kan jo begynde at forhandle pris 

i forhold til mængde, og det gælder så også transport, at de der kan få nogle nedslag i prisen. Men 

det er jo svært, når det er sådan et lille firma som det her. For hvis du kan sige til transportfirmaet, 
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vi skal lige have ti paller hjem, så kan du få en anden pris end, hvis du skal have en eller to. Og 

ligesådan med producenten, så kan du sandsynligvis også få nogle nedslag i prisen, hvis man vil 

aftage ti paller i stedet for en palle. Så det der med prisforhandlinger har ikke rigtig været aktuelt. 

Men omvendt så har der heller ikke fra nogen af de der tre producenters side været mistillid til, at vi 

ville betale. Og det var der heller ikke fra starten, altså da vi begyndte at købe hos de to andre på 

den første vinproducents anbefaling. Han kendte jo os, og så havde han sagt til dem, I behøver ikke 

at frygte for pengene, de kommer. Så der har aldrig været nævnt noget med bankgaranti. 

 

I: Det er altså ikke noget, I har en skriftlig aftale på? 

 

PJ: Nej. 

 

I: Det er bare noget, som I har snakket lidt om, og så er det blevet overholdt af begge parter? 

 

PJ: Ja, det er en mundtlig aftale. Ved den ene producent der er der noget med betaling inden for en 

måned plus løbende måned altså ligesom i Danmark. Men fra de to andre der har der aldrig været 

nævnt noget om, hvornår det skulle være betalt. De har stolet på, at pengene kom. 

 

PJK
30

: Jeg tænkte på, at det der med ære, det er meget vigtigt at være en mand af ære i Spanien. 

Men på den anden side, så er jo sådan noget der hører til i gammel traditionel kultur. Det kan 

sagtens være noget, der forsvinder. Fordi de vil også opleve, at der er folk, når man nu tænker på 

sådan en som Stein Bagger, der er folk der kan stille sig an og være enormt tillidsvækkende, og så 

hvis man er blevet snydt, så holder man da op. Måske oplever man i virkeligheden noget, som er på 

vej ud. 

 

PJ: Ja, det der med det traditionelle æresbegreb, det er noget, der virkelig betyder noget i Spanien, 

og man skal jo ikke krænke folks ære i Spanien. Og de gør det heller ikke over for andre, som de 

har tillid til. Altså et ord det er et ord, og derfor har vi ikke noget skriftligt. 

 

PJK: Men det holder jo ikke, hvis man kommer ind i sådan nogle sammenhænge, hvor man møder 

folk, hvis de for eksempel handler med andre. De kan jo sagtens møde danskere, der ikke er sådan. 

                                                 
30

 PJ’s kone 
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PJ: Nej det kan man ikke udelukke, men det er det traditionelle spanske æresbegreb og tillid til folk, 

som er værdig til den tillid. Jeg tror, det er sådan nogle ting, der ligger bag, at hvis man laver en 

mundtlig aftale med en spanier, så holder den. Det kan man jo heller ikke med alle spaniere. 

 

I: Men det har fungeret for jer? 

 

PJ: Ja det har det. Det kan jo også være, at det er fordi det er startet med, som i vores tilfælde, at vi 

kender nogen, som kender nogen, og så garanterer man noget for hinanden på en eller anden 

indirekte måde, selvom man ikke gør det konkret. Du ved da også godt, at hvis du har nogle 

kontakter i udlandet, det er da ikke hvem som helst, som du vil give adgang til nogle af dine gode 

venner. Sådan har jeg det. Hvis der er nogle, som skal bruge mine gode venner til noget, så skal jeg 

være sikker på, at det er nogen, som vil opføre sig ordentlig. Jeg vil ikke belemre mine venner med 

nogle, som kunne finde på at opføre sig dårligt. Så det er vel på den måde. For det er vel at risikerer 

sit eget venskab, hvis man gør det. Men det er jo heller ikke sådan noget, man kan bruge i den store 

forretningsverden. 

 

I: Nej ofte vil man måske foretrække at have det på skrift. 

 

PJ: Ja og det er jo svært, hvis det er mange penge der står på spil. Tør man så at løbe an på sådan 

noget med en mundtlig aftale. Og det er jo også sådan, at vi har jo eneforhandling, eller det ved jeg 

faktisk ikke rigtigt, om vi har hos den sidste, som vi ikke køber så meget ved, vi har aldrig snakket 

om det, men hos de to første der lå det bare i sagens natur, at selvfølgelig begyndte de ikke at sælge 

til en anden dansk importør. Der havde vi eneretten på importen og har det stadigvæk, og det har vi 

ikke skrevet ned nogle steder, og det ved jeg ikke, om jeg ville turde, hvis jeg skulle leve af det 100 

% og også skulle have meget større mængder. Så kan det godt være, at jeg ville foreslå, at vi fik det 

ned på skrift. 

 

I: Tror du også, at de ville være interesseret i det? 

 

PJ: Det ville de, det er jeg sikker på, og det kunne jeg også få nu, hvis jeg ville, men nu er det jo 

ikke vores hovederhverv, så på den måde er vores eksistens ikke truet, fordi de finder en anden og 

sælger til, og selvom der også bliver solgt til en importør for eksempel på Sjælland, det er alligevel 
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så langt væk fra min kundekreds, så hvis de spurgte mig, så ville jeg også være ligeglad med det. 

Men jeg vil sige på den anden side, hvis de begyndte at markedsføre mine vine i Kvickly over hele 

landet, det ville jeg noget ikke være glad for, fordi de kan jo garanteret få nogle større 

mængderabatter, og de kunne få rabatter på transporten, og de kunne lave slagtilbud, og så var jeg 

nok færdig med at sælge de vine. Så skulle jeg nok til at finde nogle nye. Så hvis de spørger mig om 

det, så ville jeg nok ikke sige noget til det, hvis det er en lille lokal importør, men hvis det er en 

storimportør, så ville jeg nok sige, at det dur ikke, og så må de så vælge mellem mig og den anden. 

Men det er så også grunden til, og det var det, jeg startede med at sige, at i hvert fald fra starten var 

det en mindre producent, vi kom i kontakt med, og dem vi besøgte i Somontano det var også mindre 

producenter, mens de rigtig store producenter, dem kan du ikke komme i nærheden af. De vil slet 

ikke forhandle med dig, hvis du ikke kan garantere en vis minimum mængde pr. år, så det giver 

også lidt selv. Og de mindre firmaer de kan så heller ikke rigtig opfylde de behov, som en 

storimportør har, altså for eksempel hvis det nu er COOP til alle Brugserne rundt omkring, det ville 

vores producenter ikke kunne leve op til, så på den måde er der nok ikke den store risiko. Men det 

er selvfølgelig sådan noget, hvis man virkelig skal have det, fordi man lever af det, så skal man da 

være opmærksom på det der, og så er man nok nødt til at have det på skriftlig kommunikation, så 

man har en garanti på skrift. 

 

I: Har det virket til, at jeres producenter har vist noget om Danmark? 

 

PJ: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der er ingen af dem, der har været heroppe. Vi har ellers inviteret 

den første producent og hans kone herop for nogle år siden, men det er så ikke blevet til noget af 

forskellige grunde. Men ellers har vores venner i Barcelona været heroppe nogle gange og besøgt 

os, så om de måske har fortalt lidt til den første producent, det er muligt, men de har ikke noget 

førstehåndskendskab til Danmark. 

 

I: Og det er ikke noget, som har haft en betydning på nogen måde? 

 

PJ: Det tror jeg ikke. For jeg tror, det er gået på det personlige plan. Vores venner der i Barcelona 

de har sagt til ham, de købte hos, og som var den første, jamen pengene de kommer, det kan I stole 

på. Og de har ligesom stået som garant for os, kan man sige. Og så har den næste vinproducent så 

stået som garant for de to andre.  
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I: Men tror du ikke omvendt, at det har haft meget betydning for jeres producenter, at I har haft det 

kendskab til Spanien, som I nu har? 

 

PJ: Jo det er helt sikkert. Vi har jo kunnet snakket sammen uden mellemled og direkte på deres 

sprog, og derfor har der heller ikke været risiko for, at der er opstået nogle misforståelser, sådan at 

de måske skulle have noget på skrift, fordi hvad var det nu, og hvem var vi nu, og havde vi nu en 

virksomhed.  

 

I: Har samtalen med producenten ellers kunne forløbe sammenhængende, eller har der været nogle 

afbrydelser? 

 

PJ: Jeg vil sige, at den måde vi har kommunikeret på her de sidste mange år efterhånden har været 

gennem mails. Så der bliver man ikke sådan rigtig afbrudt, og der har jo også været inde på deres 

hjemmeside og kunne få svar på en masse spørgsmål. Det er faktisk mange år siden, at jeg har talt 

med dem i telefon, fordi i dag er det jo lynhurtigt at sende en mail, og du har det sort på hvidt, hvad 

du har spurgt om, og de har det dernede, så det udelukker faktisk også misforståelser, hvis man nu 

skriver på spansk vel at mærke. Så jeg synes, der er en rigtig fin god kommunikation derned til, 

direkte og sikker.  

 

I: Hvis du for eksempel har en forespørgsel, får du så alle de informationer og svar, du søger? 

 

PJ: Jeg vil sige, de svarer direkte på direkte spørgsmål, altså hvis jeg for eksempel vil vide, om der 

er flere vine af en bestemt årgang, fordi den har jeg så solgt af, og den kender mine kunder, og den 

vil de gerne have igen, så skriver jeg lynhurtigt ned og så får jeg besked om, de har den, evt. om 

hvor mange flasker de har tilbage af den, så sådan nogle praktiske ting det et let nok. Og hvis der 

for eksempel er en vin, jeg ikke kan finde nogen tekniske specifikationer på hjemmesiden, fordi det 

er jo ikke alt, de lægger ud, fordi der er jo mange mennesker, der ikke er interesserede i de der ting, 

for eksempel sammensætning af forskellige druer, hvor længe de har lagret osv., jamen så får jeg 

bare de oplysninger. Det er bare at sende en mail derned, og så kan det være der går et par dage 

eller en uge, men så har jeg oplysningerne. 
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I: Hvis de for eksempel har skullet give et direkte afslag på noget, hvordan har kommunikationen 

fra deres side så været? 

 

PJ: Det eneste tidspunkt hvor jeg faktisk har fået et afslag, det var ved den første producent, da han 

var ved at gå på pension, hvor jeg snakkede i telefon med kontordamen dernede, og hun sagde, at 

han ville stoppe i løbet af et par måneder, for der havde jeg faktisk sendt en bestilling derned. Det 

var som om, de var lidt kede af at give den oplysning, og at de ikke kunne efterkomme min ordre og 

heller ikke engang delvist. Nu har vi så ikke været dernede de sidste par år, men jeg tror, han bliver 

ved sådan lidt på hobbyplan men eksporterer ikke. Jeg kunne i hvert fald fornemme, at han og 

firmaet ikke var så glade for, at de ikke kunne hjælpe. De gav ikke så mange oplysninger, men det 

er så min egen konklusion, at det var slut med eksport, fordi de eksporterede også til et tysk 

vinfirma, og der er det altså min fornemmelse, at det er endt med en hobbyvirksomhed dernede til 

venner og bekendte og familie. Der er en butik i forbindelse med vinproducenten, hvor han solgte 

sine egne vine og også andre vine fra området, sådan en landevejsbutik, nærmest sådan en 

gårdbutik, og der ved jeg fra nogle andre, der har været dernede i området for ikke så lang tid siden, 

at den fungerer stadigvæk. Men de var ligesom ikke så glade for at sige, at de desværre ikke kunne 

levere mere. Det undrer mig lidt, at han ikke kunne lide at sige det direkte altså at lægge kortene på 

bordet, og jeg ved ikke om, der måske også har været noget med skilsmissen altså nogle personlige 

ting, der har spillet ind, og i og med at vi kendte dem personligt begge to, så er det ligesom om, at 

han ikke har haft så meget lyst til at snakke om det, fordi det let kunne komme ind på noget 

personligt. Det tror jeg. 

 

I: Men der har så ikke været noget med de producenter, I har stadigvæk, hvor I har haft nogle 

mindre uoverensstemmelser, som I har skulle løse? 

 

PJ: Altså der har været et enkelt tilfælde, hvor jeg har fået tilsendt noget vin, hvor der var nogle 

flasker imellem, som var dårlige, og der havde jeg kun solgt nogle få kasser, da jeg fandt ud af, at 

nogle af flaskerne var dårlige. Det ærgerlige ved det var, at det var ikke i hver kasse, men der kunne 

godt være en eller to flasker i hver anden eller tredje kasser, som var blevet dårlige, mens de andre 

bare var helt perfekte. Og der skrev jeg en mail ned til dem, at den der sending og den mængde, 

som måske drejede sig om 25 kasser med seks i hver, at der desværre var blevet konstateret, at der 

var nogle imellem, der var dårlige og at jeg selvfølgelig ikke kunne sælge dem, og der fik jeg så en 
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kreditnota på den vin næste gang, jeg købte noget ved dem. Jeg sagde til dem, at jeg kunne give 

dem til mine venner, og så kan de drikke de gode og smide de dårlige ud, og det accepterede de 

stiltiende, og der var ingen problemer. Og det har faktisk været den eneste gang, jeg har klaget over 

en sending, og der var overhovedet ingen diskussion om, er du nu sikker på, og kan du ikke sælge 

nogle af dem, det vidste de jo godt, at jeg ikke kunne. Så det har ikke bragt skår i forholdet. 

 

I: Hvordan vil du sige, at din overordnede oplevelse har været med at forhandle med spaniere og i 

det hele taget også lave samhandel med dem? 

 

PJ: Udelukkende positivt. Der var jo det der med en leverance, der ikke var helt på toppen, og så har 

der med et dansk transportfirma været lidt rod med, at de ikke har leveret til tiden og fragtet det et 

forkert sted hen, der var noget, der røg til Sjælland. Men som sagt var det jo ikke spaniernes skyld. 

 

PJK: Jeg tror, at hele hemmeligheden er det der med, at vi kender noget til Spanien. Det er hele 

hemmeligheden, fordi der var en gang, hvor vi var på sådan en spansklærerkursus i Spanien, og der 

var så spansklærere fra hele verden, og der var blandt andet en vældig sød russer, og vi kunne rigtig 

godt lide hende. Senere blev det så til, at hun inviterede os over, og der skete der så det, hvor jeg 

mener, at vi blev usikre på, hvad der lå i invitationen, og det havde da alt sammen meget med at 

gøre, at vi ikke kender kulturen, og vi kendte ikke noget til Rusland, og vi vidste ikke rigtig, om vi 

kunne stole på hende. Jeg mener, at hvis man har et reelt kendskab både til sprog og kultur, så er 

man på meget mere sikker grund, og det betyder jo også noget i forhold til, hvordan vi agerer over 

for dem, og de får garanteret også større tillid til os fordi, de godt kan mærke, vi har det kendskab. 

Det er virkelig noget med kemi og viden og alt sådan noget. Fordi jeg tror ikke, jeg kunne finde ud 

af at handle med russere. Ikke uden at have den samme viden, som jeg har om Spanien i hvert fald. 

 

PJ: Nej vi ville nok ikke turde det, hvis det er et land, hvor vi ikke kan sproget og ikke kender 

mentaliteten så godt, og det kunne være Rusland så vel som mange andre lande. Så derfor ville det 

være meget sværere at importere fra andre lande end Spanien. Så jeg tror da, at det har noget at gøre 

med, at kommunikationen betyder meget og kommunikationen på deres vilkår på sproget og på 

kulturen. Fordi man kan ikke forvente, som du spurgte ind til tidligere, at de kender noget til 

Danmark, fordi det gør de ikke normalt, så derfor er det en fordel, at når man er kunde dernede, at 

kunne spansk og så have noget viden om spansk kultur og mentalitet. 
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PJK: Selvfølgelig ville det da også være en fordel for dem at kende noget til Danmark. 

 

I: Ja især hvis man ser på hele situationen med sælger-køber. 

 

PJK: Ja så egentlig bør de da have en stor interesse. 

 

I: Ja fordi det er jo også vigtigt, at de ved, hvordan markedet er herhjemme. 

 

PJ: Men det har jeg egentlig ikke på fornemmelsen, at de ved. De ved selvfølgelig noget om Europa 

og det europæiske marked, og der er jo flere af dem, der sælger til flere forskellige lande. 

 

PJK: Man når ingen steder, og det gør man måske nok ingen steder, men slet ikke med en spanier, 

hvis man er aggressiv. Det vil de blive enormt stødt over, og på den måde der er der nogle danskere, 

der er meget direkte på en måde, som kan opfattes som ubehageligt. Det er da godt nok at være 

direkte og  præcis, men det er måden, man er det på, du må ikke virke aggressiv. 

 

PJ: Altså hvis du skal ned og købe vin i Spanien, så er det bedre at begynde at snakke om vejret 

eller fodbold eller ens familie eller spørge til deres familie eller sådan noget i den dur. Og det 

fungerer jo allerbedst på sproget. 

 

I: Så det er enormt vigtigt at få opbygget et tillidsbånd og en personligt kontakt, vil du mene? 

 

PJ: Ja jeg tror, det gælder især for de mindre producenter. Jeg tror, der er en forskel der. Det bliver 

sådan mere mekanisk jo større virksomheden er, kunne jeg forestille mig. Da jeg ringede til nogle af 

de store producenter oppe i Somontano, der var nogle, som gav et kort og præcist nej, vi har en 

anden importør i Danmark farvel. Der var ikke noget at diskutere. På den anden side kunne man da 

godt have gjort lidt mere ud af kontakten alligevel, fordi der sker jo også det, at markedet skifter, og 

en importør holder måske op eller mister interessen for den producent eller for spanske vine, og så 

pludselig kan det så være interessant med en ny importør. Men den interesse havde de så ikke de 

store producenter. 
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PJK: Men de vidste jo også, at det var en mindre importør, og de sagde jo også meget direkte, at vi 

er ikke interesseret, hvis det ikke når en størrelsesorden af så og så meget. 

 

I: Hvad synes du, er alfa omega, hvis man skal have succes med at lave samhandel med spaniere? 

 

PJ: Det personlige forhold skal dyrkes, og dette forhold kan man blandt andet få ved at have 

kendskab til sproget. 

  



125 
 

BILAG 5: Interview med Sejr Vinimport 
 

I: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

BSN: Den har eksisteret siden marts 1983. 

 

I: Har der været samarbejdsrelationer til Spanien siden da? 

 

BSN: Nej første gang var i 1986, hvor vi begyndte at importere fra nogle Rioja-huse, men vi har 

været i Spanien og taget rundt og kigget og snuset rundt omkring og besøgte vinfirmaer osv., men 

uden at optage import før 1986. 

 

I: Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 

 

BSN: Det her er et ganske lille familiefirma med mig og min kone, så det er ikke noget stort firma. 

Det er et engrosfirma, hvor det er os, der leverer, men i første omgang var det rettet primært mod 

restaurationsbranchen i Århus-området mod den dyre ende af restauranterne, hvis man kan sige det 

sådan. 

 

I: Hvordan kan det være, at I har valgt at importere fra Spanien? 

 

BSN: Jamen i første omgang valgte vi kun Frankrig. Det var tættest på, og det kendte vi bedst, og 

der havde vi rejst meget, og så arbejdede vi med Frankrig i en periode, og det næste der kom til var 

så Spanien men kun Rioja-vine i første omgang. Rioja var meget populært i Danmark på det 

tidspunkt. Det var faktisk det land i verden, der aftog mest vin fra Rioja, så derfor tog vi det ind i 

sortimentet, for vi tænkte, at det var nok en god idé at have det også. 

 

I: Hvordan vil du beskrive dit kendskab til det spanske sprog og kulturen? 

 

BSN: På det tidspunkt kendte jeg kun til det fra private rejser, kan man sige, og så selvfølgelig den 

historie man nu har lært i skolen. 

 

I: Hvordan var dit kendskab til sproget, da I indledte forretningsrelationer? 
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BSN: På det tidspunkt vil jeg ikke sige, jeg havde et kendskab. Jeg kunne noget fransk, og det hjalp 

en del dengang. Første gang vi besøgte et hus i Navarra, som vi meget gerne ville handle med, så 

kom vi ind og kom hen til skranken i et stort firma, og vi kunne ikke rigtig tale med dem, og så stod 

der en spanier ved siden af, der havde været gæstearbejder i Tyskland i en periode, og han kunne 

forstå, hvad vi var for nogle. Og vi talte heldigvis også tysk, og så oversatte han fra tysk til spansk 

og vi fik en samhandel i stand. 

 

I: Forsøgte I første omgang at kommunikere med dem på engelsk? 

 

BSN: Ja men det gik ikke, og det gør det jo ikke mange steder. Efterhånden mere og mere og det 

kommer i høj grad an på virksomhedernes størrelse, men i 1986 var der ikke så mange, der kunne 

engelsk. 

 

I: Er dit kendskab til spansk så blevet forbedret siden da? 

 

BSN: Ja nu har det ændret sig en hel del. Jeg begyndte nemlig i 2003 at læse spansk på gymnasiet 

og tog et niveau A i spansk, og for tiden der læser jeg spansk på universitetet, så meget som jeg nu 

har tid til, 

 

I: Vil du mene, at det er en fordel at have dette kendskab? 

 

BSN: Ja altså jo mere spansk man kan, jo enklere er det, kan man sige, og selve kulturen og sproget 

lærer man jo så også på universitetet. Men i øvrigt så har vi rejst rigtig meget i Spanien i alle de år, 

vi har handlet med vin, så derfor så lærer man jo også en del på den måde. 

 

I: Hvordan foregår den indledende kontakt til dine producenter? 

 

BSN: Det er der mange måder at gøre. En af dem var, at jeg havde fået øje på et hus dernede i 

Navarra, og så tog vi simpelthen derned og gik hen og bankede på. 

 

I: Så de vidste ikke, I kom? 
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BSN: Intet. Vi havde slet ikke kontaktet dem inden. 

 

I: Hvordan reagerede de på det? 

 

BSN: Jamen det hjalp efter at ham tyskeren, som jeg nævnte tidligere, hjalp med at oversætte. Det 

første vi spurgte om var deres eksportliste, det er altid det første, vi spørger om. Den første sortering 

for os er altid prisen, fordi typisk har vi på forhånd rekogniseret omkring vinene og vinenes kvalitet, 

i hvert fald teoretisk. I det her tilfælde abonnerede vi på et engelsk vintidsskrift, hvor det hus i 

Navarra var i blandt, og det har vi brugt rigtig meget. Det er et meget prestigiøst internationalt 

vintidsskrift, og det har vi læst hele tiden og har fået vores kendskab derigennem. En anden gang 

hvor vi skulle besøge nogle huse i Somontano, der gik vi ned på turistkontoret og spurgte dem, om 

de kunne ringe rundt til nogle virksomheder, som vi havde en liste over og skaffe os kontakt, så 

vidste de vi kom, og vi fik nogle tider, og det gik vældigt. 

 

I: På hvilket sprog henvendte du dig til dem? 

 

BSN: Vi forsøgte på spansk, så godt vi nu kunne. Jeg vil sige, i den nordligste del af Spanien er der 

faktisk en del, der kan fransk, og det catalanske sprog ligner lidt, så det hjalp at have dette 

kendskab. Selvfølgelig er det besværligt og langsommeligt, men når men står personligt over for 

hinanden, og man ved, hvad man snakker om, og man kender fagudtrykkene på spansk på vin, så 

fungerer det faktisk. 

 

I: Hvor befinder dine producenter sig rent geografisk? 

 

BSN: I øjeblikket har jeg seks producenter i Spanien. Vi har en producent, der ligger 20km syd for 

den franske grænse, som er tæt op af Pyrenæerne ud mod havet. Costa Brava er altså overområdet. 

Denne producent er en lillebitte familieejet vingård og er meget speciel, som vi også har mødt 

fuldstændig tilfældigt. Vi var dernede og så så vi faktisk på turistkontoret, at der var en brochure 

med en dag, hvor de havde åbent, og så kørte vi ud og besøgte dem, og det viste sig at være helt 

fantastisk. Et lille togenerations familiefirma, og deres vine regner vi for at være vores bedste. Den 

er lavet på en mark, hvor der for nogle millioner år siden faldt en meteor ned, og de er meget 

mineralholdige, og mineraler er vigtige for vine. Det er også derfor, man skal have rødderne ganske 
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langt ned i jorden, så derfor er den helt speciel. Og det er sådan en lille produktion på 4000 flasker. 

Ham tog vi så ud og besøgte, og han talte flydende fransk, så det var jo rigtig nemt. Han har så 

skaffet os kontakt til en cava-producent lidt længere nede fra. Så på den måde fik vi kontakt der. Og 

det her (peger på en flaske) er et meget stort kooperativt fra La Mancha, som vi har kontaktet på den 

måde, at de havde en fransk agent, som vi tog kontakt til. Dem har vi så aldrig besøgt og derfor 

aldrig set, men vi har ringet med dem, og vi har haft en del besvær med dem. Det kommer vi måske 

ind på senere. Men geografisk er det inde midt i landet, de ligger. Den her (peger på flaske) kommer 

fra Tarragona, altså mellem Barcelona og Valencia, og så 30km inde i landet inde i bjergene og 

oppe i højlandet ca. er 1km over overfladen. Dem fandt vi, fordi vi har kontakt til en spansk agent, 

der engang imellem sender en masse priser ud på 50-100 spanske producenter, og der fandt vi den, 

og vi ledte på det tidspunkt efter noget i den stil, og så kontaktede vi dem. Dem har vi heller aldrig 

set eller besøgt. Vi kontaktede dem og fik vareprøver sendt, og så smagte vi på de vareprøver, og så 

lavede vi en bestilling. Så har vi en lille producent 30km inde i landet fra Valencia, som vi i første 

omgang også fik en vareprøve på. Den smagte vi, og så kørte vi ned og besøgte dem, og de taler 

kun spansk. Og det her hus (peger på flaske) ligger tæt på Albacete, og det har vi også fået kontakt 

til via nogle priser, vi så et eller andet sted, og vi tænkte, de så spændende ud fordi, de var lagret 12 

måneder på fransk eg, og de var lavet på franske vindruer. En af vores store motivationer til at 

arbejde med Spanien det er faktisk prisniveauet, og det der er sket i Spanien de sidste ti år, som man 

også kalder Det Nye Spanien, er at vinkvaliteten er blevet højnet helt fantastisk blandt andet på 

grund af nogle strukturelle ændringer under ny teknologi osv. Men dvs. at vi rent faktisk kan få vin 

fra Spanien, der er lavet på franske druer og lagret på samme måde, der er i meget høj kvalitet til 

langt lavere pris. Hvor vi tidligere kun havde fransk vin, så har vi næsten ingen franske vine tilbage. 

Vi har næsten skiftet al den franske vin ud med spansk på grund af kvaliteten. Men mht. kontakten, 

så vil jeg sige, at ham der fra Costa Brava, ham skriver jeg til på spansk og svarer han på fransk, så 

det er lidt specielt. Så spørger han nogle gange, om jeg foretrækker det ene eller andet sprog, og alt 

deres materiale på deres hjemmeside og alt hvad han har af papir om huset er på catalansk. Det er 

nu alligevel lidt mere besværligt. Jeg kan nogenlunde stave mig igennem det, men det er besværligt.  

 

I: I forbindelse med producenten fra La Mancha, nævner du, at I har haft en del besvær med dem. 

Hvordan er det kommer til udtryk? 
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BSN: Det var da vi havde de første kontakter med dem i forbindelse med fremsendelse af 

vareprøver. Dengang var vi faktisk ved at flytte lager, og vareprøverne dukkede simpelthen ikke op, 

så vi rykkede for dem, hvorefter vi fik svar tilbage, at de ikke betragtede os som et seriøst firma. 

Det var meget ubehageligt. Men vi svarede tilbage, at vi var et seriøst firma og efter nogen 

korrespondance frem og tilbage, lykkedes det os dog at få prøverne, og vi har handlet med dem i 8 

år nu. 

 

I: Ved du, hvad dine producenters erfaring er med at eksportere til udlandet? 

 

BSN: De eksporterer alle sammen til udlandet. Så de har en del erfaring med eksport. De 

eksporterer til mange forskellige lande, men som sagt taler mange af dem kun spansk. For eksempel 

ham der fra Valencia han har kontakt til nogle, som kan engelsk. Det er der faktisk en del af dem, 

der har på en eller anden måde, og ved nogle af dem har jeg erfaret, at jeg fik en meget mystisk 

engelsk fra dem, og det viste sig så, at de brugte Google til at oversætte. Så skrev jeg for eksempel 

til dem på engelsk, og så oversatte de det til spansk, og så skrev de så selv på spansk og oversatte 

det via Google på spansk. Det fungerede, men det var specielt. Men sådan tror jeg, der er mange, 

der klarer sig. Så længe man kan komme videre, så er det jo sådan set helt fint. Der er så et enkelt 

hus, som er så stort, at de taler engelsk helt ubesværet. 

 

I: Og det gør du også? 

 

BSN: Ja engelsk uden problemer for os. Vi taler engelsk, tysk og fransk og efterhånden også noget 

spansk, og når vi kan det spanske, så kan vi også nogenlunde begå os i Italien. Men jeg vil sige, at 

sproget i sig selv har aldrig været en større barriere, fordi hvis vi vidste, hvad vi ville, så har vi 

fundet ud af det også på trods af, at vi ikke har haft ret meget fælles sprog. 

 

I: Hvor foregår det første møde med din producenter? 

 

BSN: Det er altid i Spanien. Der er aldrig nogen, der er kommet her til landet. 

 

I: Du nævnte tidligere, at du ved nogle af dine producenter er mødt tilfældigt op, men har du haft en 

decideret aftale med nogle af de andre på forhånd? 
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BSN: Ja det havde jeg for eksempel med ham i Valencia. Der havde vi skrevet for forhånd, at vi 

ville komme forbi på det og det tidspunkt på en bestemt dag. Og det gjorde vi så bare, og både vi og 

producenten var der til tiden. 

 

I: Hvad havde I selv på af tøj, og lagde du mærke til hvordan producenten var klædt på? 

 

BSN: Vi kom i vores ganske almindelige tøj, og det gjorde han også, så det ud til. Det er i øvrigt 

noget, der er meget kendetegnende i hvert fald fra vores erfaring med vinbranchen, hvis det ikke er 

de helt store grossistvirksomheder, men det er selve producenterne, så er det en meget afslappet og 

venlig atmosfære. Og i øvrigt når man har mødt dem, så er det meget lettere at finde ud af, at lave 

de aftaler der skal til om for eksempel betalingsbetingelser og sådan nogle ting. Derefter tjekker de 

faktisk ikke noget som helst. Når vi bare har været der, så er har man bygget en vis tillid op alene i 

kraft af mødet. 

 

I: Hvordan synes du, du blev behandlet af den spanske producent, var det på et mere personligt 

plan, eller følte du dig som en fremmede? 

 

BSN: Man kan sige, at det var to virksomheder det mødtes men meget venskabeligt og åbent og let 

at omgås hinanden. De var meget nede på jorden, faktisk næsten som når vi mødes i Danmark. Men 

det handler stadig om, at hvis det er de helt store virksomheder, så er det ikke sådan. Slet ikke. Så er 

det mere distanceret. 

 

I: Er det anderledes i forhold til nogle af de andre lande, du importerer fra? 

 

BSN: Det er den samme tendens. Hvis man kommer direkte ud til vinproducenterne selv, så er der 

en stille og rolig afslappet atmosfære og egentlig meget venskabeligt, kan man sige. Og de spørger 

også, når vi tager af sted, om vi skal vide, hvor der ligger en god restaurant, og om vi har et sted at 

bo osv. Meget hjælpsomme. 

 

I: Synes du det tog lang tid, før I egentlig kom til sagens kerne, eller gik I direkte til sagen? 
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BSN: Altså det startede da lidt med, hvordan vi var kommet hertil, og om det var let at finde hen til 

vingården, lidt ligesom man jo vil gøre i Danmark. Men hurtigt så kigger de lidt spørgende over på 

mig, og så siger jeg, at jeg godt vil se deres eksportprisliste, hvis ikke jeg har fået den på forhånd. 

Og hvis jeg har fået den på forhånd, så har jeg sat nogle krydser nogle steder, og siger så, at jeg 

gerne vil smage de og de vine, og så spørger jeg måske uddybende, om de har andre end dem på 

listen, og det havde ham der fra Valencia. Han havde mange andre og spændende vine, og dem 

havde jeg ikke fået noget at vide om, hvis ikke jeg havde spurgt uddybende til produktionen. Men 

fordi at jeg gå direkte til sagen, så kan man sige, at det på den måde også bliver lidt styrende. 

 

I: Hvordan reagerede producenten på, at du var så direkte? 

 

BSN: Det var ok, synes jeg. Og så går vi rundt og ser produktionen, og produktionsudstyret og 

tjekker af, om de har styr på det, og om der er rent osv. Med andre ord om det er noget, vi tror på, vi 

kan stole på. Så snakker vi etiketter, pakning, flaskestørrelser, vægt og propper, så alle de praktiske 

ting kommer på plads. Der kan jo være forskellige priser på, om man skal have en tung eller en let 

flaske, For de fleste vil godt have tunge flasker, fordi de ser ud af noget mere. Men vi går betydeligt 

mindre op de ting, fordi vi præsenterer altid vinene for vores kunder, og de kommer til at smage 

dem, med mindre det er ekstremt til den ene eller anden side, for eksempel hvis det er ekstremt 

grimt eller ekstremt let eller tungt eller noget i den stil. Men vi har haft italienske vine, hvor flasken 

vejede meget mere ind indholdet, men det smarte ved lette flasker er, at der kan være flere flasker 

på en palle, og så er transporten billigere, når vi tager den hjem, og mine kunder er ligeglad, hvad 

flasken vejer. Så sådan nogle ting kommer vi omkring, og det foregår meget roligt og meget direkte. 

 

I: Det lyder som om, at du godt ved hvad du vil have, så man kan vel sige, at du er forberedt til 

forhandlingen? 

 

BSN: Ja. 

 

I: Men virker det til at dine producenter i lige så høj grad er forberedte? 

 

BSN: De er typisk ikke forberedte, når vi kommer. Men det behøver de heller ikke at være fordi, de 

er på hjemmebane, og de ved, hvad der kan lade sig gøre. Nogle gange har de for eksempel haft 
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nogle vine, som vi gerne vil have på en anden måde for eksempel med et andet udstyr på. For 

eksempel har vi ved et hus haft en restaurant, der gerne ville have vinene i bag-in-box, men det 

kunne vi ikke få ham til, for der havde han ikke de rigtige etiketter. Vi kunne så godt få det, men så 

skulle vi også finde os i, at det stod forkert på selve pakken. Sådan foregår det. Direkte og 

gennemskueligt kan man sige. På det punkt. 

 

I: Når du siger ”på det punkt”, er det så fordi, de ikke altid er lige så direkte i deres måde at 

kommunikere på? 

 

BSN: Ja hvis vi skal ind på vanskelighederne, kan man ikke altid være sikker på hvad for en årgang, 

man får på forhånd, og det kan være besværligt. Fra et hus køber vi en vin, hvor vi har fået tre 

forskellige årgange, hvor de har været meget meget forskellige, og vi synes også, de har været 

forskellige fra det, vi har smagt dernede. Og der er det så, at det kan de åbenbart ikke styre, og der 

har vi så besværligheder, kan man sige, fordi man tror, når man køber et produkt, hvis den så er 

meget forskelligt, så kunne de jo godt kommunikere. Når vi er sammen med dem, så kommunikerer 

vi, men når vi er på afstand, så er de ikke ret gode til at kommunikere. Der kommer ikke 

ordrebekræftelser og sådan noget. 

 

I: Men giver I så en tilbagemelding, når I ikke er helt tilfredse med det, I modtager? 

 

BSN: Hvis det går galt, så gør vi noget ud af det på flere fronter. Vi arbejder sammen med 3-4 andre 

små importører her i landet, og vi er to som har den der (peger på flaske), og så skal pallerne 

mærkes, så de kommer de rigtige steder hen, og det glemmer de somme tider. Og så er man jo bare 

på den, når det kommer til Danmark. Vi tager det hjem med nogle store speditionsfirmaer, og så står 

det måske i Kolding, og de aner ikke, hvad der er hvad, fordi vinene ikke er mærket op. Sådan 

nogle ting er de meget lidt omhyggelige med. Det skal man indskærpe hvad gang, og selv man gør 

det, så glemmer de det tit. 

 

I: Men hvordan reagerer de, når du beder dem rette op på noget? 

 

BSN: De siger bare ja ja, og så glemmer de det alligevel næste gang. Den store forskel på den 

spanske kultur, som jeg oplever er, at de er meget venlige og imødekommende, men de glemmer, 



133 
 

og de kommunikerer ikke, og de svarer ikke, hvis man spørger. Lige pludselig så står vinen her. For 

eksempel sidste år der fik vi læsset her den 24. december, fordi i Spanien har man ikke fri den 24., 

det har de først den 25. Og så kommer det bare til at stå et eller andet sted i Valencia til engang i 

januar, og det er meget upraktisk, må man sige. Så det ville i hvert fald være rart, hvis de i det 

mindste spurgte. Det er jo utroligt let med en e-mail, eller hvad man nu kunne gøre. I dag er det jo 

meget let at kommunikere men åbenbart ikke for dem, og det er problematisk med de fleste af dem 

faktisk. Men man kan sige, at der også er en geografisk tendens, der gør sig gældende. Når man 

kommer op i den nordligste del helt tæt ved Frankrig, så er der som regel styr på alt. Han 

kommunikerer meget og spørger altid og er meget præcis med årgange og ændringer og alt. Men jo 

længere man kommer sydover, jo mindre ligner de det, man forventer af præcision af 

kommunikation især. Og det handler selvfølgelig også lidt om deres størrelse. De helt store de er 

sådan set præcise nok, de kan også glemme det, men som udgangspunkt er de præcise nok. Men det 

er mere de små, der kan være problemer med. Jeg tror også, at det der gør sig gældende med de 

større virksomheder er, at de ofte har ansat folk, der har erfaring fra udlandet, som måske har boet 

der. Typisk er der mange af de spaniere, der er rigtig gode til engelsk, der har boet i nogle år i 

England eller et andet sted, og som kender mere til kultur uden for Spanien.  

 

I: Følte du, at dine producenter til tider behandlede dig mere som en ven end en samhandelspartner? 

 

BSN: Vi føler det jo sommetider, som om man er en ven, fordi man får den der venlige modtagelse. 

Men vi er ikke blevet inviteret ud at spise af dem men altså med det samme en god kontakt. Så på 

den måde har det været fint. Men det handler også lidt om os selv, fordi mange gange kan det blive 

lidt for kommercielt sådan noget med at handle vine. Nogle gange går vi faktisk ind og tager nogle 

tjek uden at præsentere os uden at sige noget om, at vi handler med vin fordi, hvis man præsenterer 

sig og siger, man handler med vin, så kan det være, man skal bruge meget mere tid, og det kan være 

det ikke er relevant, når vi først har smagt vinene, så kan det være vi slet ikke gider den. Så ofte er 

vi meget forsigtige med, hvornår vi giver os til kende, og det gør jo en forskel. Der er jo også nogle, 

der opdager, at vi nok er importører, fordi når vi kommer med kommentarer og spørger ind til det, 

så spørger de os, om vi handler med vine, og så er vi jo nødt til at gå til bekendelse. Vi har lige 

været i Spanien her i Kristi Himmelfartsferien og besøgt et par firmaer, og det var så interessant, at 

vi gav os til kende, og så sker der noget. 
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I: Bløder de så lidt mere op? 

 

BSN: Ja så er det selvfølgelig flere ting, der kan lade sig gøre. Et er at komme som turist, et andet er 

at komme som en, der kunne være en potentiel samarbejdspartner. Så spørger de, om ikke vi vil 

smage noget mere, og om ikke vi vil se kælderen osv. 

 

I: Har du oplevet at blive afbrudt under forhandlingen eller andre samtaler med dine producenter, 

eller foregår det sammenhængende? 

 

BSN: Jeg synes, de har været meget koncentreret med det, vi nu var i gang med. Det er de i hvert 

fald i vinbranchen. Vi har også købt et hus i Spanien her for nylig, og der har vi en helt anden 

oplevelse, som er meget forskellig. I Danmark er der også meget forskel for vinbranchen og 

byggebranchen, så det kan ligeså godt være det, det handler om. Men jeg synes, at de i vinbranchen 

har været koncentrerede omkring emnet. Det der er problemer har været tidsdimensionen, hvornår 

får vi det? Og det med, kan I ikke fortælle os, hvilken årgang det er vi får. 

 

I: Dvs. har I har oplevet at modtage en ordre senere end aftalt? 

 

BSN: Ja bestemt. 

 

I: Hvor lang tid senere? 

 

BSN: Et par måneder har vi da oplevet. Det har vi gjort her på det sidste, faktisk så meget at vi har 

mistet en kunde på det, fordi han kunne ikke vente på den. Nu har det også være lidt specielt i år på 

grund af vejret. Der har været frost i Nordspanien, og de kan ikke ret godt tåle at køre i biler, der er 

frost i, og alle de biler der var frostfri, de kørte med grøntsager og blomster, fordi de havde det 

samme problem, så vi kunne simpelthen ikke skaffe transport. Så det var ikke udelukkende deres 

skyld, det var også vinteren skyld. Men de er ikke præcise med tiden. Man skal være i meget god 

tid. Hvis vi skal bruge noget, så er vi typisk to måneder forud, når det er Spanien, det handler om. 

Hvis det derimod er Alsace i Nordfrankrig, så skal vi bestille det ugen før, og så pakker de det, og 

så er det der. 
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I: Har du bemærket, om din viden om og interesse for Spanien har haft nogen betydning for dine 

producenter? 

 

BSN: Ja jeg tror, det har haft stor betydning. Altså for eksempel vidste vi jo godt noget om 

Catalonien og den konflikt der er, og det finder de jo hurtigt ud af, og det snakker vi så lidt om. Det 

er så lidt uden for dagsordenen, kan man sige. Det er helt klart, at den venlige atmosfære blandt 

andet kommer til udtryk, fordi de kan mærke, at vi kommer med en venlig og interesseret 

indfaldsvinkel til det, og at vi yderligere kender noget til landet og kender til vinene fra de 

forskellige områder. Så jo jeg tror, det har en stor betydning at have et kendskab til lidt af hvert, 

ellers tror jeg, det kunne gå hen og blive meget besværligt. Altså man hører jo tit, at for eksempel 

franskmændene er arrogante, men det oplever vi aldrig, fordi vi altid har brugt de ord, man nu 

engang kan, og det betyder meget, kan man se på dem, for så begynder de at slappe af i ansigtet, for 

så skal de ikke ud på det dybe vand med at forsøge at tale engelsk, som de ikke kan. Så jeg tror, det 

betyder meget at have noget kendskab til både sprog og kultur og landet i det hele taget.  

 

I: Har der været en situation, hvor der er opstået nogle uoverensstemmelser mellem dig og 

producenten? 

 

BSN: Ja det har vi haft 2-3 gange. Primært har vi haft det med huse i Navarra og også i Rioja. Det 

er forskellige situationer. Den ene i Navarra handlede om, at vi havde fået eneforhandling af et hus, 

og det var rigtig fint. Vi bestilte fra dem 2-3 gange, så lige pludselig opdagede vi engang, da vi 

havde bestilt, at der kom svar tilbage fra et andet dansk firma, at nu skulle vi købe det via dem, og 

det kunne vi jo ikke have, blandt andet fordi priserne var anderledes, og lige pludselig kunne vi ikke 

styre, hvor vinene var henne, og det havde vi ikke fået noget at vide om fra Spanien. Den 

virksomhed som så havde fået importen i stedet for gik i øvrigt konkurs et halvt år efter, så der var 

vi nødt til at være barske. Vi havde en ordre til at lægge det ned på tre paller, og da vi så opdagede, 

at det skulle via en anden dansk virksomhed, så tog vi dem ikke hjem. Det blev de naturligvis meget 

vrede over. Det kunne de ikke forstå, at vi gik op i. Men vi kan jo ikke have, at vi ikke kan styre 

hvor vinene er, og om de pludselig havner i supermarkederne. Den går ikke. 

 

I: Hvordan løste I det? 
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BSN: Det gjorde vi ikke. Vi afbrød samarbejdet. Og det næste firma fra samme område, Navarra, 

der fik vi det samme problem. Vi fandt pludselig deres vine hos en anden importør til en forkert 

pris, og der afbrød vi også øjeblikkeligt samarbejdet. Vi har også været udsat for vanskeligheder fra 

det hus i La Mancha, som jeg nævnte tidligere. Vi oplever sommetider, at når spaniere bliver 

presset på en eller anden måde, så beholder vi her i Danmark en professionel facade, hvor de slår 

over i vredes udbrud og affekt i en anden udstrækning, og det bliver vi som danskere noget 

forskrækkede over. Men næste gang man så får kontakt med dem, så er det tilsyneladende glemt. 

 

I: Synes du, at spanierne er meget direkte i disse uoverensstemmelser eller pakker de til tider ting 

ind? 

 

BSN: Jeg synes, at de er meget åbne, og nogle gange kommer der mange ord. Altså de taler meget, 

og gentager også, har jeg oplevet nogle gange omkring problemer. Jeg har også oplevet et problem 

med et hus, hvor vi fik nogle vine hjem, der var dårlige, som var gærdet, så de ikke kunne bruges, 

og vi blev nødt til at smide dem ud. Og så klagede vi over det, og så spurgte de, om vi kunne sende 

en prøve derned, så skrev vi tilbage til dem, at det kunne vi ikke, fordi vi havde smidt dem ud. Det 

stolede de på efter nogen dialog frem og tilbage, så opstod der så en fejl, fordi de så skulle trække 

den fra den næste faktura, og de kom så til at lægge dem til i stedet for. Det skrev jeg så til dem og 

gjorde opmærksom på, at det var forkert foretagende. Men det er ikke sådan, at de sender en check 

eller noget, men næste gang skal vi nok styre det, sagde de. Og så rettede de ellers op på det helt 

uden problemer og var meget skamfulde og beklagede osv. Vi har ikke oplevet nogen, der har været 

ude på at snyde os, ikke andet end dem jeg har omtalt, dem som pludselig har en importør mere, og 

det har så måske igen noget med den manglende præcision, som vi snakkede om. Det tænker de 

ikke på, at der er to på det samme marked. 

 

I: Er forhandlingen foregået over flere omgange, eller har I kunne klare alle de praktiske ting over 

en gang? 

 

BSN: Ja det er typisk noget, vi kan klare ret hurtigt. Det handler også om betalingsbetingelser, hvad 

får vi i rabat ved forudbetaling og sådan nogle ting, og de skal kontakte vores speditionsfirma og for 

guds skyld have varerne parat, når de kommer og henter det. Men de fleste speditionsfirmaer ved 

godt, at de skal tjekke op på det hele. Men vi har lastbiler, der er kørt forgæves, fordi de kom derud, 
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og så har varerne ikke været parate. Det kan vi i princippet ikke gøre ret meget ved, specielt ikke 

hvis det et i firma, vi oven i købet et glade for, hvis vine vi har succes med. Så finder vi os måske i 

det, og så betaler vi for det. 

 

I: Synes du så, du får alle de informationer og svar, som du regner med at få? 

 

BSN: Ja før eller siden. Det kan sagtens være, at de kommer lidt længere henne i forløbet, selvom 

jeg faktisk har spurgt om en ting meget før. Det kan godt være, at man skal gentage sig nogle gange. 

Det er igen den manglende præcision, kan man sige. De kan ikke forstå, hvorfor vi gå op i sådan 

nogle nøjagtigheder, og det gennemsyrer hele det spanske samfund efter min mening. Vi er meget 

vant til i Danmark at være meget præcise og nøjagtige, og når vi siger noget, så er det sådan det er. 

Der kan godt være nogle afvigelser dér, og det er de vant til. 

 

I: Har du en skriftlig kontrakt med dem eller er det en mundtlig aftale? 

 

BSN: For det meste er det noget, vi aftaler mundtligt. For eksempel eneforhandlinger. Det er en 

mundtlig aftale. Vi har det meget sjældent på skrift fordi, det gider de ikke. 

 

I: Men hvad foretrækker du? 

 

BSN: Jeg vil selvfølgelig gerne have et papir på det, men de er ikke meget for papirer eller 

kontrakter. I det hele taget er de ikke meget for de administrative dele af en samhandel. Så lidt som 

mulig.  

 

I: Så det er i grunden ok med dig at have en mundtlig aftale? 

 

BSN: Ja det er så gået galt de to gange, som jeg har nævnt, og det har jeg bare ikke kunnet gøre 

noget ved. 

 

I: Men ellers plejer det at fungere, og de overholder også de ting, de siger? 
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BSN: Ja, de overholder det som regel. Men jeg er altid på vagt, om de dukker op et andet sted. Jeg 

har nogle, som sælger nogle af vores vine videre, og hvis de så finder en anden pris på nettet, så har 

man jo balladen fordi, med nettet der er alting jo åbent, så jeg tjekker alt, når jeg begynder at 

samhandle med nogle spanske virksomheder, så tjekker jeg lige i, om de mon ligger i 

grænsekioskerne syd for grænsen, og det gør jeg jævnligt for at være på den sikre side. Det tør jeg 

ikke stole på.  

 

I: Men har du nogensinde foreslået dem at lave en kontrakt? 

 

BSN: Ja, men det vil de typisk ikke. De synes jo bare, at nu har vi snakket om det, og så er der 

ingen grund til at have papir på det. 

 

I: Hvordan vil du så beskrive din overordnede oplevelse både med at forhandle og lave samhandel 

med spanierne? 

 

BSN: Det har næsten altid været positive oplevelser, også når vi har villet have dem til at ændre på 

noget. 

 

I: Du nævnte tidligere, at du har haft en anden oplevelse, da du skulle købe hus i Spanien. På 

hvilken måde var det anderledes? 

 

BSN: Det har været meget meget vanskeligt. Det er noget helt andet end vinbranchen. Der har vi 

faktisk her et år efter problemer med det. 

 

I: Hvad er det for nogle problemer? 

 

BSN: For eksempel har man i Spanien ikke indmad i skabene, når man køber hus. Der skal man 

selv sætte hylder og skuffer og sådan noget ind. Og det er der ikke endnu. Der er ikke vand i huset 

endnu. Og det kan de ikke forstå, at vi går så meget op i. Det har været meget anderledes end den 

oplevelse, jeg har haft i vinbranchen. Alt har stort set været besværligt og gået galt. 

 

I: Hvor ligger huset? 
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BSN: Det ligger lidt inde i landet nord for Alicante inde på en vinmark. Vi har købt det af ham, der 

byggede det. Men da vi var dernede og forhandlede havde vi trods alt en advokat på. Men det hele 

er stadig meget vanskeligt. Da vi var dernede i Kristi Himmelfartsferien, der spurgte jeg to dage før, 

vi kom derned, om der så var kommet vand i huset. Tidligere havde de lavet en nødvandforsyning. 

Så svarede han tilbage, ja der er vand i huset, og alle de detaljer, vi skulle ordne ved huset, de er 

klaret og færdige, når I kommer derned. Men det var de ikke, og der var heller ikke vand.  

 

I: Hvordan løste I det så? 

 

BSN: Jamen jeg ringede så til ham og brugte det bedste spanske, man kan. Og han sagde, han ville 

komme inden for en time med vand. Han kom så ikke inden for en time, han kom efter 3-4 timer, 

hvor man så bare er nødt til at sidde og vente. Og de andre detaljer der skulle ordnes, dem var der 

heller ikke gjort noget ved. Og så er der en masse fejl. Der er for eksempel blevet malet i huset, og 

så er der kommet pletter i loftet, og så siger de, at dem kan man ikke fjerne igen, fordi det er 

naturmateriale, og så er det så meget. Nu har jeg så kontaktet vores advokat en gang til. Jeg har fået 

et meget vredt brev, fordi jeg så klagede, da vi så kom hjem efter ferien, så sendte jeg 13 punkter 

med ting, som ikke var blevet lavet, selvom det var aftalt. Vi var dernede i februar, så i påsken og så 

nu, og det var blevet lovet færdig hver gang de samme ting. Vi købte det sidste sommer i juni-juli, 

så de har haft god tid til det, må man sige. Så det har været en meget ubehagelig oplevelse. Og så 

gentager det sig igen det med den manglende præcision. Men jeg tror også det er fordi, han ikke er 

vant til kontrakter, så han læser den garanteret ikke, det tror jeg simpelthen ikke. 

 

I: Ved du, hvor sælgeren er fra? 

 

BSN: Han bor i Elche lige uden for Alicante, så han er lokal, men jeg tror det er en blandet familie, 

for han har også familie i Andalusien, hvor de er muligt, de er lidt mindre præcise. 

 

I: For at vende tilbage til samarbejdet med dine producenter i dag, vil du så mene, at dit forhold til 

dine vinproducenter i Spanien er anderledes i forhold til nogle af dem fra de andre lande, du 

importerer fra? 
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BSN: De svarer meget til Frankrig, vil jeg sige. Der kommer vi også ind og snakker med dem og 

har det en venskabelig samtaleform osv. Italien har vi ikke gjort så meget i personligt. Det firma vi 

arbejder mest sammen med her i Danmark, der har vi delt arbejdet op imellem os, sådan at vi har at 

gøre med Frankrig og Spanien, og så tager han sig primært af Italien, så der har jeg ikke helt så 

mange erfaringer. Jeg har været udsat for at blive afvist nogle steder dernede, fordi vi ikke havde 

aftalt præcist nok på forhånd, det har jeg aldrig været udsat for i Spanien og heller ikke i Frankrig. 

Men jeg vil sige i Frankrig, og specielt Sydfrankrig, og Spanien oplever man mange af de samme 

ting. Altså Sydfrankrig er heller ikke alt for præcis, kan man roligt sige. Tendensen er vist at jo 

længere sydpå, man kommer i et land, jo mere upræcise bliver folket, og sådan er det både hvad 

angår Frankrig og Spanien. I den nordlige del af begge lande er de nogenlunde præcise og sydpå 

meget unøjagtige. 

 

I: På trods af at fagudtrykkene nogenlunde hedder det samme på de forskellige sprog, har du da 

nogensinde oplevet at modtage en fejlleverance? 

 

BSN: Nej. Jeg har modtaget fejlleverancer, men det har ikke været på grund af misforståelser, men 

på grund af de ikke synes, det var så vigtigt, hvilken årgang det var eller sådan nogle ting. Men 

ellers ikke. Det har ikke været direkte misforståelser på grund af sproget. Men jeg laver altid 

bestillinger skriftligt, alt sådan noget foregår skriftligt, og det foregår så på spansk eller fransk, eller 

hvis huset taler engelsk, så bruger jeg selvfølgelig engelsk. Men jeg får ikke ordrebekræftelser, men 

jeg får så varerne. Men man kan ikke sige, at der har været problemer med at få den rigtige vin 

hjem, for jeg skriver jo altid, hvad den hedder, flaske og pris, så der ikke er noget at tage fejl af. 

 

I: Men har du på noget tidspunkt oplevet at for eksempel forhandlingsprocessen har været mere 

langsommelig på grund af sprogbarrieren? 

 

BSN: Jo der er da nogle ord, man mangler engang imellem. Det er klart, og det tager tid. Så skal 

man stå og lede efter dem, og man kan ikke huske dem på sproget. Så kan man måske huske dem på 

et andet sprog, og så kan det måske være, at det giver hul igennem. Og måske kan det være, at de 

kan en lillebitte smule på et andet sprog. Så hvis viljen er der, så går det. Men der er nogle ting, der 

kan være svære, især med henblik på specialudtrykkene. 
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I: Så du vil mene, at det ville være en fordel at have en stort kendskab til spansk? 

 

BSN: Det vil altid være en stor fordel at kunne tale deres modersmål fordi, så er man meget mere på 

deres hjemmebane, og det er meget enklere. Man kan også sige, at nogle gange har vi også spillet 

på det, så har vi forsøgt at få dem til at tale engelsk, fordi så er det os, der har overtaget, og det 

handler det tit om i forhandlinger. Det kan godt nogle gange være en fordel at have dem til at være 

på den usikre side. Det er nu mest i Frankrig vi har gjort det, og der har vi så dummet os nogle 

gange. Vi bad en om at tale engelsk, så viste det sig, at han var inder, så han talte meget bedre 

engelsk, end han talte fransk. Så der skulle vi have holdt os til fransk. 

 

I: Men da I valgte at importere fra Spanien i 1986, havde I intet kendskab til spansk, og I vidste 

også, at deres engelske ikke var tilstrækkeligt, hvordan er det så muligt at lave en handel? 

 

BSN: Jamen det har aldrig afskrækket os at tage et sted hen og forsøge, og det har det heller ikke 

gjort i Italien, selvom vi ikke har noget som helst kendskab til italiensk. Vi har altid fundet ud af 

det. Jeg tror, at når man er der personligt, så er det meget lettere, end hvis man skulle tale i telefon 

eller skrive eller faxe, så det tror jeg er vigtigt. Til at begynde med var vi altid i Spanien personligt, 

for ellers så kunne vi simpelthen ikke klare det rent sprogligt. Det er lidt lettere at tale sammen, når 

man ser på hinanden og man kan bruge noget kropssprog, i stedet for i telefonen hvor man ikke kan 

aflæse noget som helst. Det er meget vanskelig. 

 

I: Hvis du både tager vinbranchen og køb af hus i Spanien i betragtning, er der så opstået nogle 

misforståelser, som du mener kan være kulturel betingede? 

 

BSN: Ja helt klart. Det med præcision og det med tiden. Det er de to store kulturelt betingede 

punkter. Jeg vil sige alt i alt handler det meget om det personlige fremmøde. Hvis man for eksempel 

ringer til dem kl. 14 så får man ikke nogen kontakt til dem, og hvis man sender dem en mail, så er 

det ikke sikkert, man får et svar. Nogle gange kan man både ringe, maile og faxe for at se, om det er 

hul igennem, og det er der ikke altid. Men jeg kan blive nødt til at henvende mig til dem, fordi de 

har jo nogle produkter, jeg vil have. Så jeg finder mig i meget, jeg normalt ikke ville finde mig i, og 

så handler det om at tage højde for det, så man er ude i god tid. Normalt når man er i god tid, så går 

det. 
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I: Så man lærer meget af sin erfaring, når man laver samhandel med spaniere? 

 

BSN: Ja men lærer af det, og man lærer at leve med det, men det er selvfølgelig svært, for det er 

ikke altid, man kan være så hurtigt ude. Det er jo besværligt at man henvender sig skriftligt og ikke 

får svar, for når man laver en ordre, ved man jo ikke om den er modtaget. Men det handler også om, 

at jo mere sprog man kan, så kan man også tage telefonen og ringe til dem, og så er det jo lettere, 

for så får man jo svaret med det samme, hvis man ellers husker at ringe på de rigtig tidspunkter. 

 

I: Så det handler meget om, som du siger, at finde sig i mange ting og have tålmodighed? 

 

BSN: Ja absolut. Vi mistede jo den der restaurant, jeg snakkede om tidligere, fordi vinen ikke kom 

til tiden, men jeg er så motiveret for at handle med dem, fordi det er god kvalitet og især til den pris, 

så derfor finder vi os i meget. Men vi bliver ved med at handle med dem, i hvert fald indtil vi finder 

noget, der er bedre, og som fungerer bedre, men det kan være svært. Så vi er meget vedholdende, 

for når vi tager noget ind i vores sortiment, så er det fordi vi tror på det, og vi ved vi kan sælge det, 

og så er vi nødt til at være mere langmodige med producenterne, end vi ellers vi være, hvis det for 

eksempel var en elpære, vi skulle have hjem. Men det tror jeg er meget kendetegnende for 

branchen. Vi importører som handler med Spanien udveksler jo erfaringer, og det lader til, at folk 

der handler med Spanien, de ved godt, hvad de går ind til. Det betyder så, at selvfølgelig er det 

irriterende, men man gør det alligevel. Hvis man gerne vil have et produkt, må man ofre sig lidt. Vi 

udvider sortimentet dernede fra hele tiden, og de går ind og substituerer både italienske og franske 

vine. Kvaliteten er simpelthen suveræn, så derfor kan vi ikke undvære dem. 
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BILAG 6: Interview med Lundgren V.I.P. 
 

I: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

KL: Det har den i otte år. 

 

I: Har det været samarbejdsrelationer til Spanien i alle otte år? 

 

KL: Ja. 

 

I: Hvilke andre lande importerer du fra? 

 

KL: Jeg importerer fra fem lande udover Spanien. Det er Italien, Frankrig New Zealand, Tyskland 

og USA. 

 

I: Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 

 

KL: Ikke så mange. Vi er 5-6 stykker i alt, men omregnet til fuldtid så er vi vel kun tre. 

 

I: Er det så kun dig, der står for importen? 

 

KL: Ja. 

 

I: Hvordan vil du beskrive dit kendskab til det spanske sprog? 

 

KL: Jeg snakker meget lidt spansk selv, jeg forstår dog en del. Jeg har svært ved at finde tid som 

selvstændig til at gå et år på skolebænken. 

 

I: Så kommunikationen med dine producenter foregår på engelsk? 

 

KL: Ja. 

 

I: Hvordan foregår den indledende kontakt til dine producenter? 
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KL: Det er netværk. Jeg kan spørge en vinproducent fra et område, for eksempel Rioja, om hvor jeg 

skal købe gode salami, god ost, gode spanske delikatesser, så får jeg nogle kontakter på den måde, 

og sådan foregår det rigtig meget. Det foregår rigtig meget på, at folk anbefaler hinanden. Jeg kan 

også finde på at sige til en Rioja-producent, jeg mangler noget fra Navarra, og så anbefaler de nogle 

fra Navarra. Som regel er det den bedste anbefaling man kan få, at folk henviser til hinanden, også 

fordi det er jo lidt en konkurrent, men hvis de henviser mig til noget dårligt, så falder det tilbage på 

dem selv, kan man sige. Så på grund af det forhold jeg har til dem, forsøger de at hjælpe og er også 

interesserede i at hjælpe mig med alt, hvad jeg spørger om, med andre producenter af ost, pølse og 

skinke men også af vin. Så på den måde spørger jeg de forskellige, hvor jeg skal gå hen og købe de 

forskellige delikatesser, og så kommer de alle sammen med nogle bud, hvis de kender nogle bud, og 

så får jeg nogle prøver herop på det pågældende produkt, og sådan er det.  

 

I: Men hvordan foregår den kontakt så, er det pr. mail eller telefonisk? 

 

KL: Ja kan være mail eller teoretisk telefonen. Det kan også være, at nogle producenter af et 

pågældende produkt ringer til mig og siger, vi har hørt, at du importerer det og det og det, det vi 

laver er det her produkt, kunne du være interesseret i det. Og der er det ikke altid, jeg er interesseret. 

Det kan være, de tror jeg sælger kød eller fiskekonserves eller frost, og så må jeg jo sige nej, men tit 

så henvender de sig til mig via spanske handelskammer, som har henvist til mig, men der for det 

virker, hvis man skal handle med mig, det er, hvis de er blevet anbefalet af dem, jeg handler med i 

forvejen, eller blot hvis de sætter sig selv lidt ind i tingene. Hvis de går ind og siger, jeg kan se du 

handler med ham og ham, så derfor kan jeg se, du importerer en masse lækre ting, så vi vil gerne 

handle med dig, frem for de bare sender sådan en mail ud i verdensrummet og siger, vi har et 

produkt, vi gerne vil sælge. 

 

I: Nu siger du, at du får kontakt til dine producenter via netværk, men hvordan har du så fået din 

første producent? 

 

KL: Det har garanteret været på nettet. Så har jeg garanteret brugt en søgemaskine og tastet spanske 

oste eller et eller andet, og så har jeg fået en eller anden kontakt. Men ellers har jeg brugt det 

spanske handelskammer rigtig meget, og de har også brugt mig rigtig meget. Men det der virker 

hver gang, det er netværket. 
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I: Hvad er det for slags virksomheder, du importerer fra? 

 

KL: Det er bittesmå producenter. Jo mindre produktion jo mere kærlighed er der til produktet. Der 

er jo også forskel på, om du skriver en artikel om året eller har den daglige klumme, så bliver det en 

anden måde, hvis du kun skriver en artikel om året, så skal den virke, og på samme måde er det i 

vinbranchen. Hvis ikke du laver et fantastisk produkt, så går det ikke. Men hvis du laver 300 

millioner flasker, så er det noget andet. Så går det nok. Så går det lidt stærkere. Så det er en lille 

vinmand, som måske laver 10, 20, 30000 flasker, så det betyder også de vender druerne, det betyder 

også de smager på tingene, og det betyder også, at det koster nogle penge, men kvaliteten bliver 

også derefter. Så det handler om kvalitet, og det er sjældent, at kvaliteten er i orden, hvis det er 

millionproduktion, så er det value for money måske, så er det måske til 1 €, men det er jeg jo 

ligeglad med. Jeg vil gerne spise og drikke noget, der er godt. 

 

I: Ved du, hvad deres erfaring er med at eksportere til udlandet? 

 

KL: Nej de små har næsten ingen erfaring. De små snakker jo ikke engelsk. Nu er de begyndt at få 

computere, men ellers er det fax. De kan ikke forstå, jeg ikke har en fax, og problemet er jo stort 

mht. sproget. Der er rigtig mange der ikke taler engelsk, og de har det svært. 

 

I: Men hvordan klarer du så sprogbarrieren, hvis de ikke er så gode til engelsk og du ikke snakker 

spansk? 

 

KL: Vi klarer det på en eller anden måde med tegn og fagter og skriverier, og så må man tegne lidt. 

Så kan de få ord, og så kan jeg forstår lidt spansk og så kan jeg måske sige lidt på spansk, så med 

lidt spanglish, så går det. 

 

I: Hvor foregår det første møde med dine producenter? 

 

KL: Det foregår primært i Spanien, eller hvis de er her. 

 

I: På messer? 
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KL: Ja, men mange af mine producenter har ikke råd til at komme på de store messer. De har ikke 

råd til at komme ud i verden, men de har brug for det. 

 

I: Men når du så har været dernede at besøge dem, er mødetidspunktet så blevet overholdt af begge 

parter? 

 

KL: Altså det er jo deres sted, jeg kommer til, så spanierne er der altid til tiden. Det er jo ikke en 

restaurant, det er en vingård. Det er mere mig, der hænger. Man skal lige finde vej, og det kan være 

svært hvis man har fem møder på en dag. Hvis der smutter 20 minutter hvert sted, så er det svært at 

nå det hele til tiden. 

 

I: Men har det så påvirket forholdet på nogen måde, hvis du er dukket op senere end aftalt? 

 

KL. Nej slet ikke. 

 

I: Hvordan oplevede du det første møde, synes du det var meget virksomhedspræget eller var det et 

mere personligt touch over det? 

 

KL: Der var et meget personligt touch. Men altså nu snakker vi Nordspanien. Der er kæmpe forskel 

på Nordspanien og Sydspanien. I Nordspanien, Rioja og Ribera del Duero, der er det meget 

personligt. Det kan også godt være, det er det i Sydspanien, men der er det bare en anden mentalitet.  

 

I: Så du importerer primært fra Nordspanien? 

 

KL: Ja, for kvaliteten er bedre og ærligheden er større. Og etikken og moralen er meget større. Men 

for mig handler det om, at kvaliteten er meget større. For jeg er ligeglad med billig vin, og jeg er 

ligeglad med billige produkter. 

 

I: Men har du nogle haft nogle negative oplevelser med nogle producenter fra Sydspanien, siden du 

mener at ærligheden er større i Nordspanien? 

 

KL: Ja. Det har jeg. De er meget gode til at lave etiketter. Og så er de i det hele taget rigtig kreative. 
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I: Men du vil ikke mene, at produktet holder? 

 

KL: Nej, overhovedet ikke. Hvis du for en Reserva fra 1998 og den koster 1 €, så er der nogle der 

har snydt, og det smager endda også dårligt. Så det gider man bare ikke bruge tid på. 

 

I: Så du har ikke på samme måde oplevet den personligt kontakt til nogle producenter fra 

Sydspanien? 

 

KL: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes det er præget af mere business. For dem er det penge penge 

penge, og du skal have noget ud ad døren. 

 

I: Nu siger du, at du har et meget personligt forhold til dine nuværende producenter, men hvordan 

behandlede de dig ved det første møde, var det også som en ven, eller skulle de lige se dig lidt an? 

 

KL: Hos nogle af dem er det lidt uprofessionelt på den fede på altså lidt charmerende. De kender 

ikke rigtig toldreglerne i Danmark, og de er stole og glade over, at vi gerne vil importere deres vine, 

og det er virker meget ærligt. Det er superhyggeligt. Vi kommer der jo tit og besøger vingården, og 

bor der også, og en gang om året, så kommer de til vores vinfest i Greve, og så bor de hos os, eller 

så booker vi dem ind på et hotel, og det er sådan en vinfest, vi har i min baghave, og der kommer 

10-12 vinproducenter fra Frankrig, Spanien og Italien, det er jo fantastisk, at de kommer til en 

baghave i Greve. Nogle af dem er jo vant til Düsseldorf, Berlin og London, og så synes, jeg det er 

fantastisk, de kommer til sådan et arrangement. Og det siger lidt om, hvor personligt de er. Men det 

tager også lang tid. Det tager lang tid at få det forhold. 

 

I: Men hvad har du gjort for at få et personligt forhold? 

 

KL: Jamen jeg søger jo den virkelig lille producent, som jeg er glad for jeg køber 1200 flasker om 

året. Det er nok, for han har måske kun 7000 flasker, så derfor bliver han glad, og derfor kan jeg få 

et personligt forhold. Så er jeg også fuldstændig ligeglad med pris. Jeg er ligeglad med, om det 

koster 10, 20, 30 eller 40 €, det skal bare smage godt. Men sådan er det ikke for andre 

vinimportører. For nogle handler det mere om kvantitet, business og penge, og så tror jeg ikke man 

oplever det personlige på samme måde. Når jeg snakker med de andre importører og siger, vi har 
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den her vinfest, og der kommer de der ti vinproducenter, og så skal jeg have fundet et hotel, de kan 

bo på, så er de ved at tilte ned af stolen og siger, jamen betaler du for deres hotelophold, mens de er 

i Danmark, og så siger jeg ja, fordi når jeg kommer til Spanien eller til Italien, så betaler de jo for 

mig. Jeg har for eksempel lige været tre uger i Italien, og jeg tror jeg brugte 500kr. på mad. De 

betaler jo uanset, hvor jeg kommer hen.  

 

I: Men synes du så, at forholdet til dine producenter i Spanien og Italien er anderledes end de andre 

lande du importerer fra? 

 

KL: I Frankrig er det business. Det tager virkelig lang tid at opbygge det der personlige, og det gør 

det sådan set også lidt i Italien, fordi de snyder dig. Det er penge penge penge. Men selvfølgelig 

hvis du bliver ved med at forsøge på at være god og pålidelig, så på et tidspunkt så falder de jo på, 

og så bliver det okay, og på et tidspunkt bliver det også personligt selv for dem. Og nu har vi 

efterhånden 5-6 vinerier i Italien, som aldrig kunne finde på at snyde os, hvor det er blevet 

personligt, men det har også taget lang tid. Frankrig er også rigtig svær, for det er meget mere 

køligt. Der er ikke den samme hjertevarme. Man kan så sammenligne Italien og Spanien meget, 

men italienerne gør det nu mere for penge. Spanierne har en helt anden varme, hvor man får 

følelsen af, det ikke handler så meget om business. 

 

I: Hvordan synes du så det forholdet sig med dine producenter fra Tyskland? 

 

KL: Altså de er mere skeptiske. Det tager også meget lang tid. De skal se en meget an, og det virker 

som om, at de tænker, hvad er de mon ude på. Det er meget straight, ordnung muss sein og penge 

upfront, det er sådan mere koldt og kontant. Men jeg håber da på, det bliver ændret. 

 

I: Hvor foregår forhandlingen? 

 

KL: Altså først er vi dernede og smager, men fordi de er søde, og fordi man er lidt påvirket så 

sender de os prøver, eller også tager vi prøver med hjem til Danmark, så personalet og sommelierne 

i København kan smage. Så laver vi en smagning, hvor personalet og restauratørerne kan smage, for 

ellers kommer jeg til at købe, mens jeg er på vingården. 
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I: Men foregår forhandlingen så fysisk mens I er dernede? 

 

KL: Nej det foregår pr. mail. 

 

I: Så I sidder ikke decideret over for hinanden face to face og handler de praktiske ting? 

 

KL: Nej, altså andre firmaer de forhandler og forhandler specielt i de her krisetider, så får de købt 

1200 flasker og så får de 300 flasker uden beregning, de trykker den her stakkels lille vinmand 

rimelig flad, fordi han er ved at lukke. Altså i Navarra har de tabt 60% af lukkede vinerier, og det 

udnytter vinimportører i Danmark, og de trykker og trykker og de skal have det til 1 € og ikke 3 €, 

og så ender det til sidst med, at vingården siger okay og ender måske med at lukke. Det gider jeg 

ikke. Jeg vil gerne have, de kommer til min vinfestival i Greve, og jeg vil gerne komme der, og jeg 

vil gerne have, de tjener penge, for hvis de er døde næste år, så har jeg spildt min tid. Så jeg vil 

rigtig gerne betale en fornuftig pris. 

 

I:  Så du vælger altså ikke at forhandle med producenten om prisen? 

 

KL: Nej der er ikke noget at forhandle om. Hvis de siger, det koster 7 €, og jeg så siger, jeg tror 

ikke jeg kan sælge den, hvis den koster 7 €, så kan det være de siger, jeg kan få den til 5,50 €. Men 

det er ikke det store trykkeri, jeg presser ikke prisen. Det er meget lidt. Jeg regner med, jeg får det 

tilbage igen. 

 

I: Selvom I ikke har siddet ved bordet og forhandlet, hvordan har du så oplevet dagen på vingården, 

er den struktureret eller tager I det lidt som det kommer hen ad dagen? 

 

KL: Der har været et program. De er forberedte og organiserede. 

 

I: Synes du også, I har kunnet have en sammenhængende samtale, eller er I blevet afbrudt på nogen 

måde? 
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KL: Det har jeg ikke bemærket, så det må vel betyde, at det har været sammenhængende eller at de 

små afbrydelser, der end måtte være, ikke har haft nogen betydning for mig. Det er i hvert fald ikke 

noget, jeg kan huske. 

 

I: Synes du, at det ud fra jeres mails, virker til at I lægger vægt på nogle forskellige ting, når I 

forhandler? 

 

KL: Det går fint, der er ikke noget, som jeg synes er anderledes. Der er en fin forståelse fra begge 

sider, og det tror jeg blandt andet skyldes den personlige kontakt vi har, og fordi jeg ikke trykker 

prisen. Så hjælper de mig for eksempel lidt med nogle smageflasker, så jeg kan promovere den her 

vingård, og så betaler jeg den fulde pris, men så hjælper de mig med nogle flasker. 

 

I: Har du oplevet at være uenig med dine producenter på nogle områder? 

 

KL: Nej. Jeg kan jo bare lade være med at købe det. Hvis ikke prisen eller kvaliteten er rigtig, så 

lader jeg bare være med at købe det. 

 

I: Men hvordan tager de det, hvis ikke du er interesseret? 

 

KL: Hvis de er meget små eller fattige så kan de finde på at tilbyde vinen lidt billigere, men ofte så 

er det ikke det, det handler om. Ofte er det fordi, jeg ikke kan lide vinen, eller fordi kvaliteten af 

lige præcis den vin, den er ikke i orden. Så hvis ikke jeg synes vinen er i orden, så køber jeg den 

bare ikke, så simpelt er det. Og det accepterer de. Jeg er også ærlig og sige, at det er bare ikke min 

stil, jeg kan ikke lide det. Men de bliver også glade for min ærlighed. Hvis jeg siger til dem, du har 

serveret seks vine, de fire af dem var fremragende, den femte ved jeg ikke rigtig og nummer seks 

den kunne jeg simpelthen ikke lide, sådan er det. Typisk laver de også flere forskellige vine, og så 

er det også okay, at der er nogle i blandt man ikke kan lide. Smag og behag.  

 

I: Det virker til at du med din ærlighed er meget direkte i din måde at sige tingene på til dine 

producenter, men oplever du, at de er ligeså direkte? 

 

KL: Ja det foregår meget ærligt, synes jeg. 
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I: Har du en skriftlig eller mundtlig aftale med din producenter? 

 

KL: Altid mundtligt. Mange af dem siger, at de aldrig har prøvet at lave en kontrakt i deres liv, og 

at de heller ikke kommer til det. Det er mundtligt, og du kan stole på mig, siger de, og hvis ikke du 

gør det, så er du ude. 

 

I: Er det på samme måde i de andre lande, du importerer fra? 

 

KL: Nogle få blandt andet i Italien. De siger, hvis vi har en aftale, så er det det. Men det skal man så 

ikke stole på i lige så høj grad. 

 

I: Men er et ord et ord i Spanien? 

 

KL: Ja de fleste gange og det er stadig Nordspanien, vi taler om. 

 

I: Hvordan har din overordnede oplevelse været at handle med din producenter? 

 

KL: Meget positiv. 

 

I: Har det virket til, at dine producenter har lavet en ekstra research for at vide noget om Danmark? 

 

KL: Det kommer an på, hvem det er.  

 

I: Men har det nogen betydning for dig, at de ved noget, når man tænker på, at de er sælger og du er 

køber i denne situation? 

 

KL: Det er okay. Det er jo charmerende på sin vis. Jeg har været ude for en, der sagde, I har nogle 

fantastiske søer i Danmark, så finder jeg efter et stykke tid ud af, at det er Stokholm, vedkommende 

snakker om.  

 

I: Men tror du, det ville have en betydning for handlen, hvis de vidste lidt mere om det danske 

marked? 
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KL: Nej ikke rigtig. For jeg fortæller dem bare åbent og ærligt, hvad vi kan sælge, og så kan de jo 

allerhøjst sige, at jeg er for lille. Det er jo et valg fra begges sider, om vi kan bruge hinanden. 

 

I: Har du så omvendt en viden om Spanien? 

 

KL: Jeg ved jo noget om områderne og om vinene. 

 

I: Men har det virket til, at det har haft noget betydning for dem, at du har haft den viden? 

 

KL: Ja det er jo også at vise dem respekt, at jeg ved noget om området og vinene, og det styrker jo 

yderligere det personlige forhold. 

 

I: Er der nogle af dine producenter fra de andre lande du importerer fra, som har været sværere at 

forhandle med? 

 

KL: Ja. For eksempel dem fra Sicilien, de er godt nok specielle. Frankrig og Tyskland er også 

specielle, synes jeg.  

 

I: Hvad er det, der gør, at det er mere vanskeligt? 

 

KL: De er meget mistroiske. Jeg vil tro, at jeg de næste fire år stadigvæk skal forudbetale. De er 

virkelig mistroiske.  

 

I: Er det så det samme, som er gældende for Frankrig og Tyskland? 

 

IP: Ja lidt er det. De passer på, og specielt i de her kristider. De er virkelig forsigtige. Og så kan 

man sige, at det er jo vigtigt for mig, at jeg er eneimportør i Danmark eller i hvert fald i København, 

og der er det altså meget irriterende, når man laver en aftale og bruger tre timer på af få den her 

aftale i hus, og så kommer man hjem til Danmark og finder ud af, at de har fire andre importører. 

Det kunne de jo bare have sagt, så kunne jeg have haft taget stilling til det ved bordet. Det ville ikke 

gøre mig noget, hvis de havde en importør i Aalborg for eksempel, men hvis de har en i København 

så er jeg ikke ligeglad, så bliver jeg sur, og endnu værre nogle gange finder jeg først ud af det, når 
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vinen er kommet hjem, for så har de måske lavet aftaler inden for 14 dage, så de har ikke nogle 

importør, men 14 dage senere har de, men de fortæller det ikke til mig til trods for, at aftalen, så jeg 

skal i hvert fald vide det. Hvis de får et andet bud, så skal jeg vide det, fordi ellers så står man der 

og kan risikere, at det står i supermarkedet til en eller anden billig pris, og det er rigtig irriterende, 

så det har jeg lært meget af specielt i Italien. 

 

I: Men det gør ikke, at du foretrækker en skriftlig kontrakt med dem? 

 

KL: Hvad skulle jeg gøre med den? 

 

I: Dokumentere. 

 

KL: Ja, men tror jeg bare, de er ligeglade. Og hvis jeg forlanger det på skrift, kan jeg risikere, at de 

slet ikke vil have mig som importør, fordi de ikke er vant til kontrakter. Jeg kan sidde hos en Barolo 

producent og sige, jeg vil gerne profilere din vin, jeg vil gøre det bedste for at sige, det her er den 

bedste Barolo i byen, men så kommer jeg hjem, og så har den en kæmpe importør, som køber en 

million flasker om året, og så står jeg og er til grin. Og så tænker man, hvorfor risikerer han det? 

Hvorfor gør han sådan noget? Det er fordi, han løser det bagefter. Hvis jeg køber vinene og betaler 

upfront, og han har den anden og tredje og fjerde, så bilder han en eller anden historie ind med, at 

jeg ved ikke ved der skete, og det var også fordi, det var min bror der solgte eller et eller andet, og 

det forstår jeg ikke. Og så siger han måske, jeg forstår ikke, at der kan være andre importører i 

Danmark, men jeg sværger på, at du er den eneste, vi kender til. Så de løser problemet bagefter, 

men kan de få pengene i kassen, så er det fint, og man ender jo med ikke at stole på dem 

overhovedet. 

 

I: Er der nogle af dine producenter, du ikke længere importerer fra? 

 

KL: Ja der er blandt andet nogle få fra Spanien. 

 

I: Skyldes det samarbejdsvanskeligheder? 
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KL: Der kan være mange årsager. Det kan være, at de har snydt mig, eller også så kan det være 

fordi, jeg ikke har været stor nok. 

 

I: Hvordan mener du, de har snydt dig? 

 

KL: Altså et eksempel kunne være, at jeg fik noget vin fra Ribera del Duero, nord for Madrid. Så 

bruger vi rigtig lang tid på at profilere det her, så får han en anden importør i Jylland, eller også 

havde han det i forvejen, hvilket er ok for os, fordi jeg har ikke tid til af tage til Jylland. Men den 

her anden importør nægter ham så, at jeg sælger den i København, og så vil vingården måske 

pludselig ikke længere sælge det til mig. Så har jeg brugt enormt lang tid på at profilere den her vin 

og ikke mindst vingården, og så mister jeg det alligevel, og så kan der gå fire måneder, så ophører 

samarbejdet med Jylland og Spanien, og så ringer han til mig og siger, nu må du gerne købe min vin 

igen, og det holder bare ikke, og så siger jeg bare, jeg har fundet en anden. Sådan noget er rigtig 

irriterende, og det har jeg oplevet. Og jeg bliver virkelig sur, hvis de kigger mig ind i øjnene og 

fortæller mig, at de ikke har andre, og jeg så finder ud af, at det slet ikke passer. De skal bare sige 

det til mig, men de skal bare ikke lyve. 

 

I: Synes du, du har haft nogle mere personlige oplevelser med dine producenter fra Spanien end 

dem fra de andre lande, du importerer fra? 

 

KL: Altså vi bor på vingården og er ude og spise, og det hele er meget personligt. De kommer herop 

til København og Greve, og det hele fungerer på et meget venskabeligt plan. Sådan er det meget i 

Spanien og også i Norditalien, men det i Norditalien har taget mig lang tid at bygge op, så det ligger 

meget mere naturligt for spanierne. Der er mange, der siger, at det smukkeste sted i verden er 

Toscana, og de er også søde og professionelle og høflige. Men det er i Nordspanien, de har 

hjertevarme, og det er her forskellen ligger, for her fungerer det. 

 

I: Har du være ude for at modtage en ordre senere end aftalt? 

 

KL: Ja. Spanierne når det nok, det går bare ikke så stærkt. 

 

I: Hvor lang tid gik der, før du modtog den? 
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KL: En uge eller 14 dage. Men det kan jo også være en katastrofe for mig. De skal jo lige holde 

siesta, det kommer, når det kommer. Og det er altså ret irriterende. 

 

I: Men rykker du så for det? 

 

KL: Ja og jeg bander og bliver irriteret og sur. Men det er lidt mañana-hatten, de har på, og så 

kommer det også på et tidspunkt. Det tager bare lidt tid for dem at pakke ordrerne. Det kan være 

min transportør ringer til mig og siger, varerne er ikke klar, og så bliver jeg jo irriteret, for jeg 

bestilte dem jo i sidste uge. Jeg kan bare ikke forstå, hvad der kan tage så lang tid. 

 

I: Men har det gjort, at du er begyndt at aflægge ordrer tidligere end nødvendigt for at modtage 

ordren i tide til? 

 

KL: Nej. Altså det er ikke noget stort problem. Det tager lidt tid for dem at pakke ordrerne, så jeg er 

forberedt på, at min transportør kan ringe til mig og sige, varerne er ikke klar, de er ikke pakket 

endnu. Og det kan jo godt være lidt irriterende, især fordi de måske et blevet bestilt i sidste uge. De 

skal bare lige have det at vide, og så kommer de nok. 

 

I: Vi var tidligere inde på, at du kommunikerer med dine producenter på engelsk, som du sagde din 

producenter ikke beherskede ret godt. Men har denne sprogbarriere på nogen måde givet anledning 

til misforståelser, for eksempel i form af fejlleverancer? 

 

KL: Nej ikke rigtigt. Men en vin hedder jo heller ikke noget forskelligt i Danmark end i Spanien, så 

der er ikke meget, der er muligt at misforstå. 

 

I: Er der nogensinde opstået misforståelser mellem dig og dine producenter, som du mener kan være 

kulturelt betingede? 

 

KL: Nej det synes jeg ikke. Det fungerer, som det skal.  

 

I: Hvad tror du, der skal til for at få det til at fungerer? 
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KL: Jeg tror, at det er en god idé, at man som dansker besidder en vis tålmodighed, hvis man vil 

handle med spaniere. Tempoet er nogle gange lidt sløvt. Det allervigtigste er dog at få opbygget et 

tillidsbånd. Når der er tillid mellem parterne, så kører det. 

  



157 
 

BILAG 7: Interview med FiniVin 
 

I: Hvor mange år har virksomheden eksisteret? 

 

FT: Den har eksisteret siden marts 2005. Jeg er pensioneret arkitekt og har haft en mangeårig 

interesse for god mad og god vin, og da min hustru en del år yngre end jeg selv, så var det ikke 

særlig tankevækkende at skulle gå hjemme. Så jeg læste noget mere omkring vin og nød endnu 

mere vin, og vi brugte et års tid eller tre på vores ferie primært at køre rundt og smage på vin i 

forskellige vindistrikter. 

 

I: Så det er både dig og din kone, der styrer firmaet? 

 

FT: Firmaet står i min hustrus navn, og hun klarer alt bogholderi og den slags ting. Og når vi er på 

indkøbsture, så er vi fifty-fifty, fordi vi skal være enige om begge to at den vin, den vi altså have. Så 

hun er meget med. 

 

I: Har der været samarbejdsrelationer til Spanien, siden I startede? 

 

FT: Professionelt nej. Men jeg har haft mange relationer til Spanien mht. gode venner, så jeg taler 

selv en del spansk og min hustru endnu mere. 

 

I: Hvilke andre lande importerer du fra? 

 

FT: Californien og Frankrig og i nær fremtid også Italien. 

 

I: Er der en særlig grund til, at du har valgt Spanien frem for for eksempel Italien? 

 

FT: Der er dels, hvad kan jeg selv lide af vin. Jeg kan ikke sælge en vin, jeg ikke selv kan lide. Dels 

mit store kendskab til spansk vin, og dels hvad kan sælges. Mht. Italien er der ufattelig mange små 

vinimportører i Danmark, som importerer italiensk vin. I Danmark er der jo lidt over 1600 

vinimportører, og det er jo ret mange i henhold til, at vi ikke er ret mange mennesker. Der er intet 

sted i verden, hvor du kan vælge mellem så mange vine. Hvis du boede i Sverige, havde du 

mulighed for 5500 forskellige fine, som jo i sig selv er ret imponerende. Nu bor vi i Danmark, og vi 
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har 20000 forskellige vine. Intet sted i verden, selv i det store  USA, kan du få så stort et spektrum. 

Alt hvad laves af vin er faktisk repræsenteret i Danmark. Vi har vin fra hele verden, fra Australien, 

Sydafrika, andre afrikanske lande der producerer vin, hele Europa, Sydamerika, og så selvfølgelig 

Californien men også fra mange andre stater i USA. Selv hvis du tager ind til en lille provinsby, kan 

du ofte købe flere forskellige slags vin, end du kan i langt større byer i udlandet. 

 

I: Nu var du selv inde på før, at du og din hustru snakker lidt spansk. Hvordan vil du selv sige, at dit 

kendskab er både til sproget men også den spanske kultur? 

 

FT: Mit kendskab til kulturen er større end mit sprog. Baggrunden for det er, at min kone 

barndomsveninde fra Århus er på 31. år gift med en spanier, og vi er kommet i Spanien igennem 

alle de her 30 år, hun har været gift med ham. Og vi er dernede engang eller to om året, og når vi er 

sammen, taler vi som regel engelsk vil jeg nu sige, men det foregår også på spansk, så hendes 

spanske mand kan være med. På den måde mener vi derfor, at vi har et godt kendskab til spansk 

mentalitet, kultur, levevis på godt og ondt. 

 

I: Hvor har I så det sproglige kendskab fra? 

 

FT: For min kones vedkommende startede det hurtigt i og med, at når hendes veninde var i Spanien, 

så måtte hun jo nok også lære lidt spansk dels på nogle aftenkurser og tilsvarende, så hun taler 

faktisk ret godt spansk. For mit vedkommende gælder det, at vi for 10-12 år siden tog bilen og kørte 

til Barcelona, hvor vi var tilmeldt to uger på det, der hedder EF skolen. Første dag blev vi testet, 

hvor vi sad og skulle besvare nogle spørgsmål skrevne på spansk og selvfølgelig skulle vi svare på 

spansk. Herefter blev vi så inddelt i forskellige klasser, og vi var fire elever i hver klasse, og 

lærerinden, profesora som sådan en jo hedder, talte kun spansk til os. Hun spurgte os på spansk, og 

vi svarede på spansk, og når vi ikke forstod det, så spurgte hun på en anden måde, indtil bare en af 

os forstod bare lidt. Men der havde vi så 14 dage, hvor vi også var privat indkvarteret, og når vi 

kom hjem skulle vi forklare for den spansk familie, hvad vi havde lært den dag.  Og om aften kl. 21 

blev der ringet med klokken, og så var der faren og moren, to eller tre voksne børn, så kom der to 

bedsteforældre, og så min kone og jeg. Så vi sad fra kl. 21 til 24 hver aften og fik de sidste 

eksamener på plads, kan man sige, for vi talte kun spansk. De påstod hårdnakket, at de ikke kunne 

et ord engelsk. Han tale i øvrigt glimrende engelsk, når han talte i telefon, hørte jeg, så det blev 
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sådan, at vi sagde både godnat og godmorgen til hinanden på spansk efter 14 dage. Siden da har jeg 

holdt det ved lige dels ved også at tale med vores vingårde og så på vores ferier, så hablo un poquito 

español. 

 

I: Vil du mene, at det har været en fordel at have dette kendskab til både sproget og kulturen? 

 

FT: I første omgang måske mindre kulturen, men sprog ja. Jeg vil sige, uanset hvor i verden, du er, 

kan du tale bare lidt lokalt sprog, så får du adgang til så meget mere som landet, og som 

menneskerne der er der kan give dig, fordi det er en helt anden verden, at man ikke skal prøve med 

tegn og kropssprog. Selvfølgelig kan du komme langt med det også, men kan du tale lidt af deres 

sprog, så er ikke mindst spanierne ufattelig søde og rare mennesker. 

 

I: Har du så et tilsvarende kendskab til fransk? 

 

FT: Mit franske er bare dårligt, og der begrænser det mig så til, at den del af fransk vin, som jeg 

importerer, det er vin fra Alsace, og der er ingen i Alsace, som ikke har tysk som andetsprog, så de 

taler udmærket tysk alle sammen, og så kan de for øvrigt også engelsk, dem der er i forretningslivet. 

 

I: Så du bruger primært engelsk dér? 

 

FT: Ja der taler vi engelsk, når vi taler sammen med vores vinhuse dér. Men spansk efter bedste 

evne med vores vinhus i Spanien, idet jeg vil mene, at deres eksportchef kan omkring ti ord på 

engelsk.  

 

I: Så man kommer ikke så langt med at forsøge sig med engelsk dér? 

 

FT: Nej slet ikke. 

 

I: Hvordan kom I i kontakt med hinanden? 

 

FT: To store vinsmagninger i København i foråret 2007 tror jeg det var, der handlede om fremstød 

af spanske fødevarer og vin, delikatesser osv. deltog vi i og smagte og smagte og smagte. Vi smagte 
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os igennem en masse, og den korte historie er at ud fra det, udvalgte vi seks forskellige vinhuse, 

som vi syntes havde utrolig dejlig vin til en foreløbig oplyst favorabel pris. Når man ser på vin, så 

er det dels kvaliteten og dels prisniveauet. Altså en vin til 300kr. der smager godt det er ikke det 

værste og sværeste at finde. Men en der koster 50kr. og smager af mere end det, det kan man godt 

lede efter. Men de her seks huse fik jeg så nogle samples fra, men vi skrev til dem, at vi kommer til 

Spanien. Vi fløj så til Madrid og havde lejet bil der og kørte så nordpå. Det var alt sammen i et 

område, der hedder Cigales eller Ribera del Duero eller Toro og Rueda, og det ligger langs med 

floden Duero, som er nogle fantastiske vindistrikter. Der fik vi så en aftale, at mandag kl. 12 skulle 

vi mødes, når vi kom forbi vingården og smagte deres vin, så deres vinkælder, var ude at se 

vinmarkerne, talte indgående med winemakeren og ejerne som regel også, det var ikke fordi det var 

verdens største vingård, men der var forskellige personer i hvert fald, og efterfølgende når vi så 

sagde pænt tak for visiten, så spurgte de, om vi skulle hen på en anden vingård, fordi vi havde 

skrevet til dem, at de var en ud af seks huse vi ville besøge, men vi skulle ikke noget før i morgen, 

og så spurgte de, om de ikke måtte invitere os på frokost, og det måtte de da godt, hvis de synes. Og 

vi fik så babylam. Det er området deroppe omkring simpelthen bare verdensmestre i, og det smager 

sindssygt godt. Det gjorde vi så på den første dag, anden dag, tredje dag, fjerde dag osv. Jeg tror på 

de seks dage vi var der, blev vi spurgt, om vi havde lyst til frokost, fordi de ville gerne give os noget 

helt specielt, og vi spiste så det alle dagene. Nå, men for at komme videre, da vi så havde smagt de 

her seks, tog vi så lige et bare samples med fra dem, og så ville vi give dem besked inden 14 dage, 

hvem vi ville vælge, selvom vi faktisk allerede vidste, hvem vi ville have. Vi havde sådan et stort 

skema på computeren, som vi fyldte ud hver dag, med sådan som hvordan var kommunikationen, 

kunne vi lide hinanden, hvordan så der ud i vinkælderen, vores samtale med winemakeren, hvordan 

følte vi os tiltrukket af dem, og hvordan var de og sådan nogle ting. Og ud fra det valgte vi så det 

vinhus, vi har, som ligger i Cigales. 

 

I: Blev det mødetidspunkt I havde aftalt overholdt af begge parter? 

 

FT: Ja. Der var intet problem. 

 

I: Hvad er størrelsen på det vinhus, du importerer fra? 

 

FT: Jamen det er en meget lille familieejet vingård, som ejes af Montse og Juan Coca Herrero. 
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I: Ved du hvad deres erfaring er med at eksportere til udlandet? 

 

FT: Meget lille erfaring. 

 

I: Ved du hvilke andre lande de eksporterer til? 

 

FT: Jeg tror de eksporterer lidt til Sydamerika og ikke mere, tror jeg. 

 

I: Har det på nogen måde kunnet mærkes, at de ikke har kendskab til andre lande i Europa? 

 

FT: Nej det synes jeg ikke, jeg har bemærket. De er veluddannede begge to, selvom det ikke 

indebærer sprog tilsyneladende. De har et meget pænt sprog og er, hvad jeg vil kalde, ikke upper 

class, men veluddannede spanske personer, der hviler i sig selv. Han brænder som en nørd for sine 

vine, og de har et dejligt familieliv med børn osv. Men jeg tror også bare, at de gerne vil prøve at få 

deres vine længere væk. Potentialet til at lave førsteklasses vin i Spanien har man haft i rigtig 

mange år, forskellen er bare, at nu gør man det. Minusset er bare for producenterne, at de har ikke 

noget ry, og ikke nogen kender deres vin. Før kunne han sælge den til 5- eller 10kr. flasken, det han 

laver nu skal afskrives, og det er topvine, så nu skal han altså mindst have 75kr. for den. Og så siger 

folk, hvis jeg nu skal give 75kr. for en flaske vin, så tror jeg, jeg vil have en Rioja, for den kender 

jeg. Når man skal have penge op af lommen, så vil man gerne have det, man kender. 

 

I: Hvordan synes du, det var at møde den spanske producent, var det på personligt plan eller var det 

meget virksomhedspræget? 

 

FT: Det var meget meget personligt. 

 

I: På hvilken måde? 

 

FT: Der var jo det, at vi havde tidligere haft kendskab til Montse, altså fruen på vingården, som jo 

var oppe første gang og præsentere vinene første gang, vi smagte dem. Da vi så kom ned, havde hun 

jo fortalt om os, og vi havde skrevet sammen, og de var også vildt imponerede over, at vi ville 

komme derned. Så sagde jeg, jamen det var fordi, vi gerne ville have det bedste. Jeg køber ikke vin 
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på mail eller noget. Jeg skal smage mig til den, og ikke kun om jeg kan lide vinen, men jeg skal 

smage på, om jeg kan lide omegnen, fordi jeg skal vide, hvad er kvaliteten og prisniveauet i 

omegnen. Men jo mødet var meget personligt, og de kørte os rundt og viste os omegnen, og da vi 

var lidt kulturinteresserede, viste han os et hav af borge og ting og sager, som Spanien er berømte 

for. Han kørte os rundt en halv dag, og bagefter var der så middag, som han selv havde lavet. Det 

var meget personligt og meget imødekommende. 

 

I: Vil du mene, at du blev behandlet som en ven? 

 

FT: Ja, det vil jeg mene. Jeg følte mig bestemt ikke som en fremmede. 

 

I: Betød det noget for dig? 

 

FT: Ja det betyder meget, fordi i virkeligheden så er det vi gør mindst ud af, det er at forhandle 

priser. Jeg siger måske, hvad vil du have for vinen, og så er vi så langt henne i du og jeg og vi, så 

når jeg siger, hvad skal du have for den, så er den pris han nævner ikke sådan en der skal forhandles 

om. Sådan opfatter jeg det. 

 

I: Du nævner, at I lige blev vist rundt og skulle se en masse ting, vil det sige, at det tog længere tid 

at komme til sagens kerne? 

 

FT: Ja det kan man sige. Det var en lidt længere proces på den måde. Men jeg er ikke i tvivl om at 

årsagen til, at vi kommunikerer godt sammen, det er, at vi har de samme værdinormer. Så de ville 

også lære os lidt at kende. Det var en gensidig udveksling af familierelationer, hvad synes du og 

hvad synes jeg, og det gør, at man får et varmere bekendtskab, og så kommer det igen ind med det 

spanske, og så virker det jo altså ret godt. 

 

I: Er det anderledes end det du gør i de to andre lande, du importerer fra? 

 

FT: Nej, det er på samme måde.  

 

I: Lagde du mærke til, hvordan producenten var klædt på? 
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FT: Cowboybukser og en åbenstående skjorte, som dog var pænt nystrøget, men der var intet 

formelt over det. 

 

I: Hvordan var I selv klædt på? 

 

FT: Tilsvarende. Klædt på passende til vejret. Skjorte men ingen slips. Vi var ude på et tidspunkt 

om aften, hvor vi var ude og spise middag, og der var vi alle klædt pænt på, men det var jo noget 

andet. 

 

I: Har du været ude for, at nogle af dine producenter har været klædt fint på ved første møde? 

 

FT: Ja og nej. Ja i og med hvis jeg kommer ind på en vinudstilling her i Danmark med spanske vine 

og fødevarer osv. er der ikke en af dem, der er repræsentanter for de der stande, som ikke har 

jakkesæt og pæne skjorter og slips osv. Og pigerne er stylet op, så sådan er det. Men jeg vil sige, at 

sådan er det ikke, når du kommer ud til den lokale vinbonde. Der har de deres eget tøj på, som de 

ser ud til at trives meget bedre i. Men de mennesker, der typisk er på sådan nogle messer, det er jo 

også typisk sælgere, hvor det godt kunne virke til, at de har fået deres uddannelse i Madrid og 

omegn. Men vores vinbønder både i Frankrig, i Californien og ikke mindst i Spanien, det er vinfolk, 

det er ikke sælgere. Og vores helt klare intentioner er at finde vinbønder, eller endda vinnørder, som 

først og fremmest lokalt er anerkendt for god kvalitet til prisen, og som brænder for deres vine og er 

små vingårde. Dvs. man laver mere eller mindre håndlavede vine, der er forskellige fra år til år og 

ikke som de store vinfirmaer, der laver lidt derfra og lidt derfra, og så smager vinen af præcis det 

samme. Man behøver ikke engang at skrive årgang på, fordi den smager præcis som den gjorde 

sidste år og forrige år, selvom klimaet har været forskelligt. Men vores vinbønder synes jeg generelt 

er folk, der er casual. Pæne i tøjet men absolut ikke forretningsdress. 

 

I: Foregik forhandlingen ved det første møder, eller er det noget, I taget over flere gange? 

 

FT: Jamen altså vi havde jo taget beslutningen om, hvilken vin vi ville have hjemmefra. Så vi skrev 

til dem, vi havde valgt, at vi vil gerne, og hvis I også vil, så er vi på, så det foregik faktisk via en 

mail, og nogle gange var det lidt pr. telefon, og så bad vi om at få deres prisliste. 
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I: Så I har ikke haft nogen decideret fysisk forhandling? 

 

FT: Nej det har vi ikke haft med dem i Spanien. 

 

I: Vil du så mene, at når I har været dernede, at der har været en vis dagsorden, så I har kunnet få 

alle de praktiske ting på plads? 

 

FT: Altså vi har taget tingene lidt, som de kom. Vi kunne begge parter vældigt godt lide at tale om 

alt muligt andet, og så er der jo forresten lige nogle andre ting, der skal på plads indimellem. Så det 

kom sådan stille og roligt i små faser, så det samtidig var en fornøjelse både for dem og for os. Der 

er ingen af dem, der er professionelle sælgere, de er professionelle winemakers. Så det er ikke fordi 

vi har været i forhandlingssituationer til ud på natten, slet ikke. Og det gjorde vi også en dyd ud af, 

at ligeså snart vi havde de der middage, så var der ingen af os, der havde lyst til at tale business.  

 

I: Vil du mene, at I lagde vægt på nogle forskellige ting, trods I svingede godt sammen? 

 

FT: Nej, jeg synes netop, at vi begge har lagt vægt på, at det skulle være et længerevarende forhold. 

Det skulle ikke være nu og her salg med mange paller, hellere lidt og så kunne jeg købe dem 

undervejs, og så kan det stige senere hen. Men ellers synes jeg, at vi har haft de samme interesser. 

Han laver noget kanon vin, som jeg skal prøve at sælge i Danmark.  

 

I: Synes du, at I har kunne tale sammen nogenlunde sammenhængende uden at blive afbrudt? 

 

FT: Jeg synes, de var fokuserede. Telefonen ringede måske to gange, og anden gang den ringede, så 

han på den, og så blev den sat på lydløs.  

 

I: Har du været ude for en situation med spanierne, hvor I har været uenige om nogle ting? 

 

FT: Næh, det synes jeg ikke. 

 

I: Har I brugt jeres viden om Spanien på nogen måde, når I har skulle snakke med spanierne? 
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FT: Altså vi har da snakket om de ting, vi kunne mærke vi havde fælles interesse om. Politik 

interesserede ingen. Men naturen og bevarelse af det præg der er med spansk vin og andre vine, det 

at vinen skal kunne smage, at vinen kommer fra Spanien. Det har vi været meget enige om og 

kunne snakke om. 

 

I: Men har jeres viden om Spanien på nogen måde sat skub i samtaleemnerne? 

 

FT: Ja det har jo været med til, at vi klikker godt sammen. 

 

I: Har de så omvendt vidst noget om Danmark. 

 

FT: Nej ikke på det tidspunkt. Det gør de så nu, fordi de har spurgt ind til meget. Sidst de var her og 

ikke kunne komme hjem på grund af askeskyen, der fik vi en hel dag sammen og kørte rundt i 

Nordsjælland og så en masse slotte og ting og sager, og selvfølgelig sluttede vi af med at spise i 

Nyhavn, som han også syntes var et kolossalt sted. Og hvad der sker, det ved jeg ikke, men nu 

kender jeg efterhånden en hel del spaniere, og de er alle helt vilde med vores sild. Arenque en salsa, 

arenque rojo, det er lige meget, de er helt vilde med de sild. Så vi fik sild på nærmest alle mulige 

måder derinde i Nyhavn, og de var helt vilde. Og så gav vi dem en bog om Danmark på spansk med 

smukke billeder herfra, og han kan den udenad i dag. Vi er blevet gode venner, kan man sige. Det er 

mere bekendtskab, end det er forretningsrelationer. 

 

I: Og det er sådan begge parter foretrækker det? 

 

FT: Ja det tror jeg helt klart. Det er mit klare indtryk. 

 

I: Fik du alle de svar og informationer, du håbede på, da du var dernede? 

 

FT: Nogle af dem fik jeg ikke svar på til at starte med. Jeg kan godt lide facts og sheets. Det er 

sådan noget med, at jeg skriver, hvor gamle er vinstokkene, winemakers’ bemærkninger, hvor lang 

tid har den været på fad, hvilke fade, hvor mange flasker er der produceret og sådan nogle ting. Det 

er fordi, at vi blandt andet skriver alle de ting på vores hjemmeside. Og det tog et stykke tid at finde 

ud af, for det har de ikke rigtig synes var relevant. Det er lidt mere, kan du lide vinen, så må det 
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være nok. Jamen så fik de forklaret stille og roligt, hvad vi skulle bruge dem til, for jeg skal have 

sådan noget. Så sagde de, men det plejer vi ikke at gøre, nej sagde jeg, men jeg er ikke plejer, og så 

fik jeg det bare. 

 

I: Har du en skriftlig kontrakt med dem eller er den en mundtlig aftale? 

 

FT: Mundtlig. 

 

I: Er der ok med dig? 

 

FT: Ja. 

 

I: Er det også mundtligt med dem fra Frankrig og Californien? 

 

FT: Ja. Vi har en aftale om, jeg er den eneste importør, og det er jo ikke noget problem, for det er 

jeg. Og kommer der så en til, så ophører vores samarbejde. Jeg vil da sige, at hvis der kommer ind, 

som kan sælge meget mere end mig, så vil jeg da ikke stå i vejen for det. Der er ikke behov for en 

skriftlig binding, synes jeg, fordi det er jo bare snærende bånd i sidste ende. Vi har en aftale, og den 

er så god som en skriftlig. Den er vigtigere ved at den er personlig. Sådan omfatter vi det. 

 

I: Det virker vel også til, at det er ok med producenten? 

 

FT: Der er ikke nogen som helst, der har sagt noget andet. 

 

I: Hvordan har din generelle oplevelse så været med både mødet og forhandlingen? 

 

FT: Meget positiv. Vi taler med dem personligt. Vi kommer derned, og de kommer herop, hvor vi 

snakker sammen. De må sådan set godt bo hos os, hvis det skal være det. Det har de så ikke gjort 

endnu, men det kan da godt være, at det kan blive sådan. Det skal de i hvert fald være velkommen 

til. Så positiv det er det ord, jeg vil bruge. 
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I: Er der nogle af dine producenter fra alle de lande, du importerer fra, som du synes har været 

sværere at forhandle med end andre? 

 

FT: Nej det kan jeg ikke sige i og med, at dem jeg har fundet frem til, har været dem, der har været 

nemme at tale med, og vi er på bælgelængde. Vi har talt med ufattelig mange mennesker, men det 

har jo været en udvælgelse, som vi, forholdsvis anonymt når vi smager, foretager os, og det gør vi 

blandt andet ved hjælp af det sheet, som vi udfylder med ting som kommunikationen, og indtrykket 

af stedet osv. Dem vi finder frem til, er vores forretningskoncept. Små vinbønder, nørder, som laver 

utrolig god vin, bedre end gennemsnittet og til en rigtig favorabel pris. 

 

I: Så du har aldrig måttet ophøre et samarbejde med nogle, fordi de er så nøje udvalgt? 

 

FT: Nej. Jeg har haft nogle enkelte problemer i Californien. Der har det mere været på grund af det 

personlige præg. Den ene af de vinhuse vi har, der kan jeg simpelthen ikke udstå deres 

eksportdirektør. 

 

I: Hvad vil du mene, problemet er? 

 

FT: Han er utrolig arrogant, og det der med ude af øje ude af sind, ikke til at stole på, ikke fordi han 

snyder med regningen men så så meget andet. For eksempel en simpelt ting som nu kommer vi til 

Californien her i maj måned, fint det siger vi til ham i april. Når vi så kommer til omkring den 1. 

maj, så siger vi til ham, husk vi kommer altså nu her den 14. Ja ja. Når vi så kommer til den 13. 

altså mindre end 14 dage efter, så siger vi, nu kommer vi altså i morgen, og så håber vi, at vi kan få 

et møde, og så skal vi smage sådan og sådan, nej det var dog ærgerligt siger han så, fordi jeg er altså 

i Japan. Så har jeg talt med den administrerende direktør, jeg havde lagt et møde med ham, og vi har 

løst problemet ved, at vi køber vores vin direktør af den administrerende direktør, så 

eksportdirektøren kender vi ikke mere. Fordi vinen og forholdet til vingården og til alle de andre er 

det samme, så vi kan ikke forstå det. Så løser man det bare let og elegant, og så er der ingen 

problemer i det. 

 

I: Nu nævnte du selv, at du går op i, at det forhold du har til dine  producenter er nogenlunde ens. 

Men vil du alligevel mene, at forholdet er anderledes til spanierne? 
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FT: Jamen jeg vil sige, at der er et varmt forhold til især spanierne men i lige så høj grad til dem fra 

Californien. I Frankrig, i Alsace, er det lidt mere forretningsmæssigt. Men alligevel når vi kommer 

derned, så er det jo ikke pænt goddag med hånden, så er det jo et omfavn. Konen er også utroligt 

sød, og de har nogle dejlige børn. Og vi lejer deres udlejningshus i Eguisheim til en favorabel pris. 

Det er ikke lige så personligt. Det er mere, hvad skal I så have, og vi skal have den og den og vil 

gerne smage på det og det. Frankrig er måske lidt mere direkte end de to andre. Men det er måske 

også den franske mentalitet, selvom Alsace jo hver anden gang er tysk og hver anden gang er 

fransk.  

 

I: Men har det nogen betydning, at det er anderledes? 

 

FT: Nej altså det har sådan en lidt mere formel tone over sig. Det er sådan lidt køligere, hvor de 

andre er varmere. Det har i virkeligheden også noget med landende at gøre, tror jeg.  

 

I: Men hvis du så sammenligner Spanien og Californien, har du så i lige så høj grad haft personlige 

oplevelser dér, som for eksempel at blive inviteret på frokost etc.? 

 

FT: Ja det vil jeg sige. Det er bare varmere folk i de to lande. 

 

I: Har du nogensinde modtaget en ordre senere en aftalt? 

 

FT: Nej. Har jeg fået det har det ikke været dem men transporten. Det er jo mig, der bestiller ordren 

men også afhentning og transport. Men det har ikke været forsinket fra deres side. 

 

I: Du nævnte tidligere, at kommunikationen til dine producenter primært foregår på spansk. Er det 

altid tilstrækkeligt? 

 

FT: Ja det vil jeg mene, men det er også fordi, at de nede i Spanien har haft kontakt til en dansk 

kvinde, som er i det danske handelskammer, tror jeg, eller i ambassaden eller noget i den stil, i 

Madrid, som har levet næsten hele sit liv dernede og taler selvfølgelig perfekt spansk, og som var 

med oppe allerførste gang på vingården, fordi hende her Montse, hun jo kunne de der 10-20 ord på 

engelsk og stod og hjalp hende med at kunne introducere. Og når vi sender vores mails afsted til 
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Spanien, sender vi en kopi til hende. Og så ringer hun tre dage efter og siger, har du hørt fra 

Montse, næh svarer jeg, øjeblik siger hun. Så ringer hun til Montse, og så forklarer hun det endnu 

tydeligere, og så går der måske tre timer, og så har jeg et svar. Hun er som en mor både for os og for 

dem dernede, så vi er aldrig nogensinde gået galt af hinanden. Nu er det sådan, at min kone også er 

ansat i et af Europas største ingeniørfirmaer, og der har de jo altså også spanske personer ansat, så 

hvis der er et eller andet, vi er i tvivl om, får hun dem lige til at kigge lidt på nogle vendinger og 

sådan, som jo ikke lige er til at slå op i en ordbog. Selvfølgelig er det et handicap, at vi ikke taler 

vores fødesprog, det er jo sprog nummer to eller tre, for mit vedkommende nummer tre, men altså 

der er ingen problemer.  

 

I: Er der opstået nogle misforståelser, som du mener kan være kulturelt betingede? 

 

FT: Næh, det har bare fungeret. Vi overvejer at skulle et eller to huse ind nu eller måske lidt senere, 

altså udover dem vi har, men det vil jo ikke være på bekostning af det, vi har, for det er så god vin 

og nogle dejlige bekendtskaber, vi har fået. 

 

I: Hvis du skulle give et godt råd til andre, som kunne tænke sig at lave samhandel med spaniere, 

hvad skulle det så være? 

 

FT: Lær sproget. At kunne sproget mere eller mindre gør en verden til forskel. 


