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Resumen 

Como las posibilidades de crecimiento en los mercados más cercanos de Dinamarca van 

disminuyendo las empresas danesas tienen que explorar nuevos mercados de exportación. En 

relación con esto se ve potencial en las economías pequeñas de Sudamérica - entre ellas, Uruguay. 

El país tiene estabilidad política, poca corrupción, buena tasa de crecimiento económico y una 

clase media creciente. Sin embargo, antes de empezar la exportación a Uruguay las empresas 

danesas tienen que investigar y planificar todo – también el aspecto de diferencias culturales 

entre Dinamarca y Uruguay.    

Con esto el máster va a tomar su procedencia en la empresa danesa Texas S.A. que ha diseñado, 

producido y exportado maquinaria y accesorios de jardinería desde hace los años sesenta. Texas 

S.A. quiere exportar al mercado industrial en Sudamérica pero a la empresa le falta el 

conocimiento cultural para saber cómo puede adaptar y diseñar su comunicación específicamente 

para el mercado uruguayo.       

Para resolver esta problemática se usa la investigación de Hofstede, la teoría de marketing de 

Kotler y las opiniones de cinco informantes que tienen experiencia y conocimiento profundo de la 

cultura uruguaya especialmente dentro del mundo de negocios. 

La investigación muestra que hay varias diferencias culturales entre Dinamarca y Uruguay. Más 

prominente es el uso de jerarquía, títulos y la importancia de relaciones personales entre 

colaboradores. Especialmente las relaciones significan mucho por lo que Texas tiene que 

enfocarse en la colaboración. Al otro lado los productos daneses tienen una buena fama en 

Uruguay y esto es una ventaja para Texas en las peticiones preliminares.         

Debido a la gran importancia que desempeña la cultura en los negocios en Uruguay es 

recomendado que Texas haga un correo de venta y una presentación de la empresa que se puede 

usar en una reunión con el cliente uruguayo. Ambas propuestas presentan a Texas como una 

fiable empresa familiar de Dinamarca, que produce maquinaria de calidad superior. El correo de 

venta tiene un tono formal e invita a una reunión sin compromiso mientras la presentación de 

Texas profundiza su historial, su organigrama, la tecnología de los productos y el servicio de 

postventa que Texas ofrece.  
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1 Indledning 
 

1.1 Emne og baggrund for emnevalg 
 
For at en virksomhed kan skabe værdi, kan en af dens målsætninger være at udvide potentielle 

kunders kendskab til virksomheden med henblik på at øge sit salg. Strategien kan være at sætte sig 

på det hjemlige marked for derefter at udvide sit salg til det udenlandske marked.  

For danske virksomheder, som gerne vil eller som allerede eksporterer, blev der i 2014 peget på 

den fremgang, som ses hos de mindre økonomier i Sydamerika. Her er der tilsyneladende et stort 

potentiale for at fremme dansk eksport på grund af lave handelsbarriere, politisk stabilitet og 

effektiv finanspolitik1.  

 

Udfordringen i forbindelse med eksport, som er blevet belyst af Dansk Industri (DI), er imidlertid, 

at eksportvæksten er langt større for store virksomheder end for små og mellemstore 

virksomheder. Årsagen er ifølge chefkonsulent i DI, Marie Gad, at de mindre virksomheder 

koncentrerer eksporten til nærtliggende markeder, og her er der tilsyneladende udsigt til lavere 

vækst2. Hun argumenterer derfor for, at udviklingspotentialet ligger hos fjernmarkederne, og at de 

små og mellemstore virksomheder burde prøve lykken - også selvom det kræver kapital og 

forberedende arbejde3.  

 

1.2 Problemstilling 
 
At kunne fremskaffe kapital til at gennemføre et eksportfremstød har og vil altid være en 

afgørende faktor, men det forberedende arbejde er mindst ligeså vigtigt, når virksomheden 

bevæger sig ud på ukendte markeder. Planlægning og undersøgelser kræver mange ressourcer, 

                                         
1
 http://startvaekst.dk/goglobal.dk/ggarkiv/233070 (set den 12.01.2015) 

2
 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/275130/di_mindre_virksomheder_skal_eksportere_mere.html 

(set den 12.01.2015) 
3
 Maria Gads udtalelser stammer fra rapporten ”Indsigt - Store muligheder for eksportfremme til MMV’er”, som er 

udarbejdet af DI selv: 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/MMV/MMV%20konference%202014/Indsigt_MMV_Udenlandske%20markeder

_WEB.pdf (set den 12.01.2015) 

 

http://startvaekst.dk/goglobal.dk/ggarkiv/233070
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/275130/di_mindre_virksomheder_skal_eksportere_mere.html
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/MMV/MMV%20konference%202014/Indsigt_MMV_Udenlandske%20markeder_WEB.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/MMV/MMV%20konference%202014/Indsigt_MMV_Udenlandske%20markeder_WEB.pdf
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men omvendt kan det have fatale konsekvenser, hvis virksomheden ikke også bruger tid på at 

arbejde med det faktum, at kultur og sprog påvirker en modtagers opfattelse af produkter, og at 

præferencer for produkter kan adskille sig fra de danske. Kendskab til sprog og kulturforskelle er 

derfor et afgørende element, når det drejer sig om planlægning af eksport. 

  

Ovenstående udfordringer med kultur og sprogbarrierer har den danske virksomhed Texas haft 

erfaring med. Texas er placeret i Odense, og virksomheden udvikler, producerer og leverer 

totalløsninger af maskiner inden for have, park og fritid. Virksomheden har siden 1980’erne 

handlet sine produkter på det internationale marked via andre virksomheder (business to 

business, B2B), men oplever, at eksport til de spansktalende markeder især er en stor udfordring: 

Siden 1999 har Texas forsøgt at udvide sin eksport til Spanien, men sammen med den økonomiske 

krise blev det netop et spørgsmål om manglende sprog- og kulturforståelse, der fik 

forretningsforbindelserne til at gå i stampe. 

  

Trods den manglende succes i Spanien ser Texas stadig et potentiale i de andre spansktalende 

lande i Sydamerika på grund af den store vækst og en voksende middelklasse med et stigende 

privatforbrug.  

 

Derfor vil dette speciale, som led i Texas’ eksportplanlægning, afdække elementet af kulturelle og 

sproglige barrierer, der kan have betydning for udformningen af Texas’ kommunikationsmateriale. 

Sydamerika er et stort område med stor mangfoldighed, og derfor vil dette speciale kun fokusere 

på det uruguayanske marked. Uruguay kan lyde som et specielt valg, eftersom det er et relativt 

ukendt land i Danmark - især i forhold til kendte lande som Brasilien og Mexico. Ikke desto mindre 

er der flere indikationer på, at Uruguay er en god handelspartner: Landet er et af de nemmeste 

lande i regionen at gøre forretning i på grund af den førnævnte politiske stabilitet og effektive 

finanspolitik samtidig med en god strategisk beliggenhed i forhold til for eksempel Brasilien og 

Argentina4. 

 

                                         
4
 http://startvaekst.dk/goglobal.dk/ggarkiv/233070 (Set den 12.01.2015) 

http://startvaekst.dk/goglobal.dk/ggarkiv/233070
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I forhold til udformning af kommunikationsmateriale kan virksomheder vælge at standardisere 

eller differentiere. Ved standardisering oversættes der oftest kun til engelsk eller direkte til 

modtagersproget uden at tænke over kulturel tilpasning – til gengæld spares der penge og tid ved 

udarbejdelsen. Ved standardisering viser virksomheden ikke, at den har tænkt over, at folk med 

anden kultur5 end afsenderen opfatter og tænker på en anden måde: Et sprog afspejler kultur, og 

derfor er det ikke nok at have sin oversættelse i orden, hvis ikke der er taget højde for den ”skjulte 

betydning” (Nielsen, 1995:25-27). Standardisering kan således have den konsekvens, at 

virksomheden spilder penge på markedsføring, og derved ikke skaber den værdi hos modtageren, 

som gør, at denne køber produktet. Differentiering er tilpasning til modtagergruppens 

nationalkultur, hvilket imødekommer de kulturforskelle, der ofte er lande i mellem. Differentierer 

virksomheden sit kommunikationsmateriale og dermed tager højde for vigtigheden af kulturens 

rolle i markedsføring, har undersøgelser lavet om tilpasning af hjemmesider for eksempel vist, at 

virksomheden vil nyde godt af en række fordele i forhold til ikke-differentiererede hjemmesider 

(Singh & Pereira, 2005:5).  

 

Selvom der kan være store fordele ved differentiering, er det stadig en udfordring, fordi det 

kræver tid at sætte sig ind i forholdene – især de kulturelle. Der findes desuden ikke meget 

litteratur, som sætter specifik fokus på erhvervskommunikation og markedsføring i Uruguay, og 

udfordringen i dette speciale er derfor at opnå dybdegående kendskab til uruguayansk samfund og 

kultur med det formål at ruste Texas til større chance for succes med sit 

kommunikationsmateriale6. 

 

  

                                         
5
 Her forstået som national kultur: ”Den kollektive mentale programmering, der adskiller medlemmer af den ene 

organisation fra medlemmer af den anden” (Hofstede, 2006:419).  
6
 Spansk kommunikationsmateriale forudsætter muligvis, at Texas har medarbejdere, som behersker det spanske 

sprog for at kunne kommunikere med en uruguayansk distributør. Der skæves imidlertid til andre danske 
virksomheder, som ikke taler materialets sprog, og derfor ses det ikke som en forudsætning for at kunne lave 
specialet. 
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1.3 Problemformulering 
 
Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan Texas udforme sit kommunikationsmateriale, så det er kulturelt tilpasset det 

uruguayanske B2B-marked? 

 

For at kunne besvare dette spørgsmål fyldestgørende, sættes der fokus på følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 

- Hvilke dominerende forskelle er der mellem dansk og uruguayansk kultur?  

- Hvad kendetegner den potentielle uruguayanske B2B-modtager? 

 

1.4 Afgrænsning 
 
At starte eksport til et nyt marked kræver et stort forarbejde, men det ligger uden for dette 

speciales rammer at gennemarbejde alle de facetter, som er nødvendige for at føle sig forberedt – 

her tænkes eksempelvis på konkurrent- og SWOT-analyse eller afdækning af Texas’ økonomiske 

forhold. Ligeledes er det opsøgende arbejde med henblik på at opstille en konkret liste over 

potentielle modtagere/kunder fravalgt. Der fokuseres i stedet på en analyse af det, som kan have 

indflydelse på mødet mellem dansk og uruguayansk kultur og B2B-marked7 - herunder relevante 

faktorer i forbindelse med anbefalinger/forslag til udformningen af det kommunikationsmateriale, 

der skal fremstilles for Texas. Helt specifikt omfatter afgrænsningen følgende: 

 

- Analyse af afgørende forskelle mellem dansk og uruguayansk kultur med udelukkende 

fokus på B2B-markedsføring i Uruguay og indenfor Texas’ branche – det vil sige 

havemaskiner. 

 

                                         
7
 Hvad angår B2B-aspektet afgrænses dette til at dreje sig om et samarbejde og handel med en uruguayansk 

distributør, som kan varetage videresalget af Texas’ produkter. Dette er i overensstemmelse med Texas’ ønsker og vil 

blive beskrevet nærmere i kapitel 3 og 8.   
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Kommunikationsmateriale kan dække over mange forskellige genrer for eksempel reklamespots, 

brochurer, kataloger eller en annonce i en avis. For dette speciale vil kommunikationsmateriale 

imidlertid omfatte en salgsmail til den uruguayanske B2B-distributør samt en 

virksomhedspræsentation. Disse behandles i kapitel 12. Det betyder, at der arbejdes med to 

konkrete forslag til udformning af kommunikationsmateriale, men at der ikke udføres et egentlig 

tryk af materialet eller en effektkontrol. Det vil imidlertid være anbefalingsværdigt for Texas at 

evaluere materialet således, at virksomheden senere hen kan optimere ud fra sine erfaringer.  

 

1.5 Specialets opbygning 

Specialet har 14 kapitler. Kapitel 1 har introduceret emne, problemstilling og problemformulering, 

hvorefter det i kapitel 2 angives, hvorledes specialets valg af metode vil kunne besvare 

problemformuleringen ud fra teori og empiri. Kapitel 3 introducerer Texas, idet emnevalget tager 

udgangspunkt i virksomhedens behov.   

 

Kapitel 4 argumenterer for specialets tilgang til kommunikation og gennemgår modellen for 

international markedskommunikation (IMK-modellen), som danner den overordnede 

analyseramme for, hvordan Texas kan udforme sit kommunikationsmateriale. Kapitlerne 5, 6, 7 og 

8 introducerer de udvalgte teorier for henholdsvis kultur og B2B-markedsføring, som skal bruges 

til at ”udfylde” IMK-modellen.    

 

Herefter følger kapitel 9 med en analyse af Texas’ makromiljø ved hjælp af PEST-modellen og 

dernæst en præsentation af empiriens resultater i kapitel 10, hvor kulturen er inddelt efter de 

emner, Texas bør holde sig for øje. Resultaterne sammenlignes med teorien i kapitel 11. Kapitel 12 

behandler valg og udformning af kommunikationsmaterialet, mens kapitel 13 konkluderer på hele 

specialet. Kapitel 14 runder hele specialet af med en perspektivering.    
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2 Metode 
 
Metode betegner kombinationen af de undersøgelsesmåder, som vælges til systematisk at 

undersøge en problemstilling (Andersen, 2005:15). Kombinationen vælges i overensstemmelse 

med et videnskabsteoretisk perspektiv, fordi dette sætter rammerne for, hvordan viden opfattes 

og dermed også, hvordan specialets problemstilling bliver betragtet. Formålet med dette afsnit er 

således at afgrænse og begrunde specialets valg af videnskabsteoretisk tilgang. Herefter 

præsenteres valg af undersøgelsesdesign, datakonstruktion og datafortolkning.   

 

2.1 Videnskabsteoretisk afgrænsning 
 
Der er forskellige tilgange til at undersøge et fænomen, men for et speciale, som tager 

udgangspunkt i resultaterne af sociale processer såsom kultur og sprog, er nogle tilgange mere 

nærliggende end andre. Her fravælges for eksempel en positivistisk tilgang, som søger det 

objektive; den absolutte sandhed om et fænomen. I stedet tager specialet sit videnskabsteoretiske 

udgangspunkt i kulturrelativismen, da den indeholder gode forudsætninger for at kunne favne 

problemstillingen – nemlig at kunne opnå brugbar viden om en anden kultur end dansk. 

Kulturrelativismen bruger imidlertid grundlæggende karakteristika fra den socialkonstruktivistiske 

tilgang til at beskrive, hvordan kulturer forholder sig til hinanden. Derfor gives en generel 

beskrivelse af socialkonstruktivismen for at fremhæve de dele, som kulturrelativismen tager 

udgangspunkt i, hvorefter kulturrelativismen uddybes. Afslutningsvis beskrives det, hvordan de to 

videnskabelige tilgange vil afspejle sig i arbejdet med specialets problemstilling.       

 

2.2 Socialkonstruktivisme 
 
Ifølge den radikale socialkonstruktivisme er alt, hvad mennesket ser som viden og naturligt et 

produkt af sociale konstruktioner (Wenneberg, 2002:18); Wenneberg nævner som et simpelt 

eksempel det at køre i højre side af vejen. Det er en naturlig ting for danskere, men det føles 

anderledes for englændere, som kører i venstre side (Wenneberg, 2002:72). Ikke desto mindre 

viser eksemplet, at reglerne konstrueres forskelligt alt efter kultur, fordi man gennem sociale 

processer er blevet enige om, hvad der er rigtigt. Ifølge socialkonstruktivismen afhænger 

opfattelsen af ”naturlighed” derfor af en persons perspektiv.  
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Med disse overordnede antagelser in mente kan der i forhold til specialet opstilles følgende 

præmisser fra socialkonstruktivismen: 

 

 Fordi ”naturlig” viden8 er konstrueret via sociale processer, kan den ikke tages for givet - 

det kunne nemlig være anderledes (jf. eksemplet med venstre- og højrekørsel) 

(Wenneberg, 2002:17). Det har den konsekvens, at et begreb som kultur er en 

konstruktion, som afhænger af øjet, der ser. Udfordringen er dermed at kunne se 

mulighederne i andre indfaldsvinkler.  

 

 I stedet for at ville be- eller afkræfte om noget er sandt eller falsk, forsøger 

socialkonstruktivismen at afsløre de umiddelbare fænomener og demaskere 

”virkeligheden” (Wenneberg: 2002:37, 13).   

 

2.3 Kulturrelativisme 
 
I overensstemmelse med socialkonstruktivismen peger kulturrelativismen på, at kulturer skal ses i 

forhold til hinanden (Kragerup et al, 2010:33) og ikke som et absolut begreb. Der kan yderligere 

opsættes følgende præmisser:  

 

 Enhver kultur har særlige skikke, normer og værdier9, som indgår i en integreret helhed. 

Derfor kan en kulturs enkeltfænomener kun tolkes og vurderes ud fra den pågældende 

kulturs egne forudsætninger og ikke på grundlag af den kulturelle baggrund, som den 

udenforstående iagttager har (Den Store Danske10). 

 

 I forlængelse af ovenstående punkt tilstræber kulturrelativismen derfor et neutralt 

udgangspunkt i arbejdet med kultur. Det betyder, at en person skal forsøge at forstå en 

                                         
8
 Naturlig viden skal her opfattes som viden, der er naturlig for det enkelte menneske - ikke som viden af 

naturligvidenskabelig art.   
9
 Værdier skal her forstås, som brede tendenser til at foretrække visse forhold frem for andre (Hofstede, 2006:23). Det 

handler om, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt for den enkelte kultur - for eksempel tolerance, anerkendelse af 

andre eller ytringsfrihed.   
10

 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/kulturrelativisme (set den 

13.01.2015) 

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/kulturrelativisme
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fremmed kultur på dens præmisser/se kulturen fra modpartens synspunkt (Kragerup et al., 

2010:33).  

 

 Endelig forudsættes det, at en specifik kultur blot er én ud af mange forskellige kulturer, og 

at der ikke er nogen kultur, som er bedre end andre; Set i et markedsføringsperspektiv har 

det den konsekvens, at det ikke er fordelagtigt at bruge en afsenders kulturnormer direkte 

på en modtager uden, at kulturforskellene er blevet belyst (Hofstede, 2006:21).    

 

Udfordringen ved at bruge kulturrelativismen som videnskabeligt ståsted er imidlertid at skulle 

acceptere alt, hvad en fremmed kultur repræsenterer. I dette speciale tages derfor forbehold for 

den ekstreme kulturrelativistiske tilgang, hvor man på grund af kulturernes lige gyldighed 

nødvendigvis må tolerere alle de værdier og holdninger, som en anden kultur har. Dette forbehold 

skal ses i lyset af, at selvom en dansker for eksempel har empati for en anden kultur og ikke ser 

den som mindreværdig, betyder det ikke, at han eller hun skal gå på kompromis med sin egen 

kultur. I forretningssammenhænge kunne det for eksempel dreje sig om at skulle acceptere 

bestikkelse, som er en normal handelsprocedure i visse kulturer (Kragerup et al. 2006:33).     

 

I forbindelse med punkt nummer to kan det desuden diskuteres, om en person overhovedet kan 

fralægge sig sin egen kultur og være neutral i mødet med andre kulturer. Frandsen argumenterer 

for, at ønsket om at være kulturelt opmærksom - og dermed være i stand til at være åben for 

andre kulturer - kan forbedres ved hele tiden at være bevidst om sin egen kultur og reflektere over 

sine egne værdier (Frandsen, 1997:88). Det handler således om at tillære sig interkulturelle 

kompetencer: ”Når man har opøvet interkulturel kompetence, har man forudsætninger for at tage 

faglig stilling til, hvor kultur får betydning i forskellige situationer” (Jensen, 2005:10).     

 

Ovenstående pointer inddrages i specialet ved først og fremmest at anerkende, at kulturer er 

forskellige, fordi mennesker konstruerer deres virkelighed på forskellig vis og dermed også deres 

opfattelse af, hvad kultur er. Derfor vil der også eksistere fænomener i Uruguay, som er 

anderledes set med danske øjne. De fænomener, som her vil blive kaldt for kulturforskelle, vil 

specialet betragte gennem Hofstedes databaserede forståelse af specifikke punkter i 



16 
 

kulturbegrebet (se kapitel 6). Dette vil lede frem til det bedst mulige kommunikationsmateriale, 

som er tilpasset den uruguayanske kultur.  

 

2.4 Undersøgelsesdesign  
 
I dette speciale er det overordnede design udarbejdet med udgangspunkt i kulturrelativismen, da 

der via teori og empiri søges defineret anbefalinger/forslag til Texas, hvor det centrale er at kunne 

forstå, at kulturer er forskellige, og at der kan drages nytte af denne viden om forskellighederne. 

Specialets formål er ikke blot forstående med fokus på at analysere, hvilke kulturelle træk en 

nation har, men går skridtet videre til det normative, idet der anvises forslag til, hvorledes 

specialets problemstilling løses (Andersen, 2005:23).  

 

Frandsens model for interkulturel markedskommunikation (IMK-modellen) vil fungere som den 

overordnede ramme for specialet, eftersom den bruges som det grundlæggende analyseværktøj 

til at komme frem til differentieret kommunikationsmateriale. IMK-modellen præsenteres i kapitel 

4.    

 

Som led i IMK-modellen vil Hofstedes undersøgelse af kulturforskelle og Kotlers 

markedsføringsteori om B2B-handel danne grundlag for konstruktionen af primære data, som 

efterfølgende skal bruges til at sammenligne med teorien. Det betyder, at forløbet er deduktivt 

såvel som induktivt. Deduktivt, idet der tages udgangspunkt i eksisterende kultur- og 

markedsføringsteori fra ovenstående teoretikere for at belyse, hvorledes Texas kan benytte 

kulturforståelse om Uruguay til at optimere sin chance for succes. Samtidig er tilgangen også 

induktiv, da der med udgangspunkt i den primære data ønskes en sammenligningen af, i hvor høj 

grad teorien stemmer overens med virkeligheden (Andersen, 2005:32). Det er således på 

baggrund af forståelse for den valgte teori, indsamling af primære og sekundære data samt 

sammenligning af disse, at der angives løsninger til Texas. 

 

Primære data vil helt konkret bestå af kvalitative semistrukturerede interviewbesvarelser, som 

dels vil give perspektiv på kulturen og B2B-markedet og dels vil kunne vurdere teorien. De 

sekundære data vil være baseret på en skrivebordsundersøgelse og består af artikler og 
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statistikker, som bruges til at beskrive IMK-modellens modtagerforhold i form af en PEST-analyse. 

Indsamling af primære og sekundære data uddybes nedenfor.  

 

2.4.1 Primære data 
 
Forskellen mellem primære og sekundære data omhandler forskerens medvirken ved 

rådataindsamlingen (Andersen, 2005:151). Specialets primære data vil først og fremmest bestå af 

svarene på en række spørgsmål, som via e-mail er blevet stillet til regional manager hos Texas, 

Jacob Hesseldal. Disse spørgsmål har til formål at indsamle viden om virksomheden, som 

inddrages i kapitel 3, mens hele interviewet kan læses i bilag 1.  

 

Derudover består de primære data af de ovenfor omtalte interviews, hvor der blev søgt efter 

fagfolk - både danske og uruguayanske, der har erfaringer med kulturforskelle og/eller handel 

mellem Danmark og Uruguay. Valget af informanterne er taget ud fra den betragtning, at deres 

erfaring med handel mellem Danmark og Uruguay, deres virke i det danske såvel som det 

uruguayanske udenrigsministerium samt besiddelse af generel samfundsviden om begge lande 

skal kunne komme Texas til gode i et markedsføringsperspektiv. De fem informanter er:  

 

 Jonas Bøving Christiansen, eksportrådgiver siden januar 2015 ved den danske ambassade i 

Buenos Aires, Argentina, som også dækker Uruguay. Har været ansat i den danske 

udenrigstjeneste gennem længere tid under andre jobfunktioner.  

 Eduardo Rosenbrock, minister of foreign service siden december 2014 ved den 

uruguayanske ambassade i Stockholm, Sverige, som også dækker Danmark. Startede i 

udenrigstjenesten i 1980’erne i Rusland og har siden været udstationeret i mange 

forskellige lande.   

 Ernesto Schonbrod, konsul på femte år ved det danske konsulat i Montevideo, Uruguay. 

Har desuden arbejdet for den danske virksomhed Thornico11 gennem 25 år og har i den 

anledning besøgt Danmark flere gange.     

                                         
11

 Thornico er familieejet og består af flere globale virksomheder, der opererer indenfor forretningsområder såsom 

mad og teknologi, shipping, ejendomshandel, finansiering og sport og mode – herunder tøjmærket Hummel 

(http://www.thornico.com/About-Thornico.2238.aspx (set den 20.04.2015)) 

http://www.thornico.com/About-Thornico.2238.aspx
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 Paola Scirgalea, koordinator for logistik og reservedele i Marel Latinoamérica i Montevideo, 

Uruguay. Har daglig kontakt til de danske afdelinger i Aarhus, Nørresundby og Støvring. 

Marel leverer integrerede systemer og maskiner til kød-, fisk- og fjerkræindustrierne.  

 Anonym dansker, selvstændig udvikler af software og bosiddende i Montevideo, Uruguay 

på syvende år.  

 

Senere i indeværende kapitel beskrives det yderligere hvilke overvejelser, der ligger bag 

beslutningen om at foretage disse interviews, hvilken indsigt disse interview har til hensigt at give, 

hvordan de er blevet gennemført, og hvordan de senere vil blive brugt i specialet. Interviewguide 

og referat af alle interviews kan desuden læses i bilag 4-8. Fremadrettet refereres der til alle 

informanter ved efternavn.  

 

2.4.2 Sekundære data 
 
Specialet inddrager ligeledes sekundære data, som skal bidrage til at udarbejde en fyldestgørende 

PEST-analyse i kapitel 9. Data stammer fra rapporter, statistikker, avisartikler samt internetartikler 

og er udvalgt via informationssøgning på både danske, engelske og uruguayanske internetsider. 

Fremgangsmåden har været opsøgende og er startet med søgeord såsom ”Doing business in 

Uruguay”, ”Competitiveness in Uruguay”, ”Samhandel mellem Danmark og Uruguay”, ”Corruption 

in Uruguay”, ”Policies in Uruguay” og ”Uso del internet en Uruguay”. Efterfølgende er 

nedenstående liste over udvalgte data fundet passende: 

 

 Rapporter og statistikker, som er foretaget ved hjælp af kvalitative og kvantitative 

undersøgelser; World Economic Forum (2014), Danmarks Statistik (2013), Transparency 

International (2013), EF English Proficiency Index (2014) og Grupo Radar (2014) 

 Avisartikler; El País, Uruguay (2014) og The Economist (september 2014)  

 Internetartikler; US State Department (marts 2011), US Commercial Service (2012), KPMG 

(2012 og 2014) og Verdensbanken (2014) 
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Der henvises undervejs til de respektive kilder, som er valgt ud fra den betragtning, at de er 

troværdige, fordi de stammer fra anerkendte institutioner. Dertil kommer, at kildernes 

udgivelsesår er nutidige, hvilket også gør dem opdaterede. 

 

2.4.3 Konstruktion af primære data 
 
Til at konstruere den primære data står både den kvantitative og kvalitative metode til rådighed. 

Kvantitative data repræsenteres ved tal, mens kvalitative data repræsenteres af alt andet end tal 

for eksempel tekst, film, fotos og genstande (Andersen, 2005:150). I forhold til valg af metode, 

argumenterer Andersen for, at ”Jo ringere vor forhåndsviden om genstandsfeltet er, desto mere 

eksplorativt (induktivt) må vi arbejde. Det vil almindeligvis pege på mange kvalitative data..” 

(Andersen, 2005:191). Da dybdegående viden om og betydningen af kulturforskelle mellem 

Danmark og Uruguay endnu ikke er kendt, er den kvantitative metode fravalgt, og der gøres i 

stedet brug af det kvalitative forskningsinterview. Valget understøttes yderligere af 

overensstemmelsen med specialets formål, hvor man ”forsøger at forstå verden ud fra 

interviewpersonernes synspunkter” (Kvale, 2002:15).  

Der kunne argumenteres for en kvantitativ undersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse, 

som udelukkende fokuserer på antallet af udvalgte uruguayanske forretningsindehaveres ”ja” eller 

”nej” til Texas’ produkter – det ville kunne understøtte Texas potentiale i landet. En sådan 

undersøgelse ville dog kræve fysisk tilstedeværelse i Uruguay, hvilket ikke er muligt i denne 

sammenhæng.   

 

Der er flere former for kvalitative interviews, og de kan udformes forskelligt ”lige fra det meget 

strukturerede og standardiserede interview med en række forberedte spørgsmål til en uformel 

snak” (Andersen, 2005:169-170). Specialets interviews vil være semistrukturerede, hvilket 

betyder, at interviewguiden vil bestå af en liste med en række åbne spørgsmål, som på forhånd er 

blevet besluttet på baggrund af den anvendte kultur- og markedsføringsteori. Det sikrer først og 

fremmest, at intervieweren får spurgt ind til de vidensområder, som der ønskes svar på, men også, 

at der er mulighed for at forfølge og/eller komme med uddybende spørgsmål om emner eller 

viden, som man på forhånd ikke vidste, at informanterne havde (Kvale, 2002:129).  

 



20 
 

Da alle informanter til dagligt befinder sig udenfor Danmarks grænser, bliver interviewene 

foretaget på elektronisk vis. Tre interviews bliver gennemført over Skype (Rosenbrock, Schonbrod 

og den danske bosiddende) og to via besvarelse over e-mail (Christiansen og Scirgalea). Desuden 

bliver alle de mundtlige interviews optaget på en såkaldt Skype Recorder, som efterfølgende 

omdanner optagelsen til en lydfil12 – optagelsen bliver selvfølgelig udført med de interviewedes 

samtykke. Ligeledes bliver informanterne tilbudt anonymitet inden påbegyndelse af interviewene, 

hvilket en enkelt ønskede at benytte sig af (den bosiddende dansker).  

I forbindelse med Christiansens interview skal det nævnes, at det i første omgang blev gennemført 

via en optaget telefonsamtale. Efterfølgende viste det sig, at optagelsen var glippet, hvorfor 

Christiansen i mangel af tid til et nyt interview måtte sende svarene på de fremsendte spørgsmål 

over e-mail. Hvad angår selve indholdet af de mundtlige interviews, bliver den førnævnte 

interviewguide fulgt, men eftersom både længden af svar og spørgsmål er forskellig, varierer 

længden af samtalerne også fra knap 22 minutter til 40 minutter.  

 

I næste afsnit følger en gennemgang af, hvordan informanternes udsagn og viden vil komme til 

udtryk i specialet.  

 

2.5 Datafortolkning  

Informanternes udsagn vil først og fremmest blive gengivet skriftligt i et referat, og der fravælges 

dermed en traditionel transskriberingsproces. Dette valg er ikke taget som en let udvej, men er 

derimod en bevidst overvejelse i forhold til specialets formål. I modsætning til kvalitative 

undersøgelser, som søger at analysere og fortolke en dybere psykisk mening, gælder det her om, 

at indsamle ekspertudsagn og viden, som er udviklet på baggrund af erfaring med handel og 

kulturelle oplevelser. Det betyder, at informanternes udsagn ikke vil give anledning til en større 

fortolkningsgennemgang, men derimod skal svarene kunne pege i retning af, hvordan Texas kan 

udforme sit kommunikationsmateriale til det uruguayanske marked.   

 

Informanternes udsagn vil blive præsenteret i kapitel 10, som opdeles efter samtaletema, hvilket 

vil give et bedre overblik over de punkter, som informanterne giver udtryk for, at Texas skal være 

                                         
12

 Lydoptagelserne af alle de mundtlige interviews er at finde på den medfølgende USB.  
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opmærksom på i sin markedsføring. Herefter følger selve analysen af informanternes udsagn og 

sammenligningen med den anvendte teori. Forinden foretages en analyse af det uruguayanske 

samfund (jf. kapitel 9), som vil være baseret på ovenstående sekundære data. Alle data skal via 

bearbejdning og fortolkning definere, hvilke dominerende interkulturelle forskelligheder, der vil 

være de største udfordringer for Texas i forbindelse med deres B2B-markedsføring i Uruguay. 

Disse vil efterfølgende blive inddraget som led i IMK-modellen for endeligt at kunne lave konkrete 

forslag til Texas.    

 

2.6 Verifikation af primære data  
 
Når det kommer til kvalitativ empiri, kan resultaterne ikke være objektive eller universelle 

sandheder. Man skal derimod se potentialet i en verifikationsforståelse, som giver mulighed for 

lokale, personlige og sociale former for sandhed (Kvale, 2002:227).    

I forlængelse af ovenstående bør det imidlertid medtages, at nogle af specialets interviews er 

såkaldte eliteinterviews, hvor blandt andet Christiansen og Rosenbrock bestrider magtfulde 

stillinger. Disse er samtidig politiske på grund af deres ansættelse i udenrigstjenesten. I den 

forbindelse pointerer Kvale og Brinkmann, at det bliver sværere at styre interviewet, da deres 

politiske hensyn medfører, at de kan søge at fremme bestemte synspunkter (Kvale og Brinkmann, 

2009:167).  

 

De tværkulturelle interviews indeholder også udfordringer, fordi de kulturelle faktorer vil påvirke 

interviewsituationen - det vil for eksempel være umuligt at opfatte den nonverbale 

kommunikation, fordi vi ikke sidder overfor hinanden ansigt til ansigt. Dertil kommer de sproglige 

udfordringer, der vil opstå, når to mennesker med hver sit modersmål taler sammen. Selvom 

undertegnede taler flydende spansk, er der stadig risiko for, at nuancer er blevet misforstået. 

Endeligt kommer de tekniske omstændigheder, som kan give forsinkelser på grund af dårlig 

internetforbindelse.  

 

I forhold til interviewspørgsmål har det været målet at holde dem åbne, da det vurderes, at 

svarene får større dybde, idet informanterne taler om deres oplevelse af kulturen og ikke låses af 

undertegnedes tanker og forhåndsviden. Nogle spørgsmål er startet som ledende ja/nej 
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spørgsmål, men er efterfølgende blevet fuldt op, så informanten har fået mulighed for at svare 

mere åbent. Om brugen af ledende spørgsmål skriver Kvale og Brinkmann også: ”Det afgørende er 

ikke, om interviewspørgsmålene er ledende eller ikke ledende, men hvor de leder hen, og hvorvidt 

de leder til ny, troværdig og værdifuld viden” (Kvale og Brinkmann, 2009:196).  

Hvad angår generaliseringsgrundlaget blandt informanternes udsagn, er det en udfordring, at den 

spørgetekniske kvalitet varierer. Det betyder, at der ikke opnås svar på samme spørgsmål fra alle 

informanter, hvilket gør det sværere at validere interviewene, da der i begrænset omfang kan 

sammenlignes på tværs. Der er kun relativt få udsagn at forholde sig til - også fordi antallet af 

informanter er begrænset. Det har dog ingen betydning ifølge Flyvbjerg, da konkret 

kontekstafhængig viden (det vil sige udsagn fra enkelte eksempler) er mere værdifuld end en 

forgæves søgen efter en universel teori (i Kvale og Brinkmann, 2009:291).  

 

En sidste verifikation omhandler optagelsen af de tre interviews. Ved at optage interviewene 

undgås for eksempel ensidig subjektivitet, hvor der kun lægges mærke til holdninger, der 

understøtter den valgte teori i specialet (Kvale, 2002:209). Som yderligere verifikation blev 

referaterne gennemlæst og godkendt af informanterne, således eventuelle indvendinger blev 

tilføjet og/eller slettet, inden de blev brugt i det videre arbejde med analysen. Dermed brydes det 

asymmetriske magtforhold, hvor undertegnede alene har magten til fortolke viden, fordi der ikke 

skrives noget i opgaven, den enkelte informant ikke kan stå inde for (Kvale og Brinkmann, 

2009:51). Det skal imidlertid tilføjes, at ingen af informanterne havde rettelser til de fremsendte 

referater.  

 

2.7 Metoderefleksioner 

Det ideelle ville være at interviewe, indtil informanterne ikke længere bidrager med ny 

information, men det er for krævende i forhold til opgavens omfang. Det kvalitative 

forskningsinterview med færre informanter giver til gengæld mulighed for at arbejde i dybden 

med analysen og dermed sikre, at validiteten af de konstruerede data er optimal – herunder en 
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sandfærdig udlægning af informanternes oplevelse af virkeligheden, hvilket er gjort gennem 

referat og informanternes godkendelse heraf13. 

En anden refleksion, som medtages i denne sammenhæng, er, at kultur handler om individets 

forståelse af en situation. Denne individuelle forståelse forsøger specialet at omforme til 

håndterbar viden, så den kan bruges til at udforme kommunikationsmateriale til Texas. Det 

betyder, at risikoen for at bidrage med stereotyper/generaliseringer øges, selvom der tages 

afstand fra at forudsætte, hvad informanterne tænker, føler eller ønsker. Derfor har intervieweren 

bestræbt sig på at lytte omhyggeligt og se bort fra sine egne teorier for således at kunne arbejde 

på at få skabt et klart billede af, hvordan kommunikationsmaterialet med fordel kan se ud, baseret 

på informanternes udsagn. 

  

                                         
13

 http://fc.vucaarhus.dk/flexpsykologib/modul2/materialer/Reliabilitet%20og%20validitet.pdf (set den 22.04.2015) 

http://fc.vucaarhus.dk/flexpsykologib/modul2/materialer/Reliabilitet%20og%20validitet.pdf
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3 Casebeskrivelse: Texas 
 
I dette kapitel gennemgås først Texas’ historie samt mission, vision og værdier. Dernæst redegøres 

for virksomhedens produkter og produktplatform. Slutteligt ses der på, hvorfor eksport til Uruguay 

er en del af virksomhedens strategi, og hvordan Texas’ tanker om distributionsveje ser ud.  

 

Historie 

Texas blev grundlagt af sønderjyden og landmandssønnen Andreas Petersen. Historien går mere 

end 50 år tilbage, hvor Danmark var præget af hårdt fysisk og manuelt arbejde. Det var med 

ønsket om netop at lette denne arbejdsbyrde, at Andreas Petersen tog til Texas i USA i 1950. Der 

blev han meget begejstret for motorsaven, som han tog med hjem til Danmark. Ideen blev hurtigt 

solgt til en samarbejdspartner, og Andreas Petersen blev efterfølgende eneforhandler på Fyn. 

Andreas Petersen solgte først og fremmest motorsaven til professionelle skovarbejdere, når disse 

var på job i skovene. Desværre var salget af motorsaven sæsonarbejde, hvilket fik Andreas 

Petersen til at indse, at han måtte have flere produkter i sit sortiment. Løsningen fandt han i 

havemaskiner, som han begyndte at importere fra England. Der var stor efterspørgsel, men 

kvaliteten på maskinerne kunne optimeres. Andreas Petersen indgik derfor en aftale med 

forskellige danske maskinværksteder, som havde kompetencerne til at gøre maskinerne endnu 

bedre – det var på samme tidspunkt, at virksomheden fik navnet Texas. 

  

I dag er Texas et 100 procent familieejet aktieselskab med hovedkontor og detailbutik i Odense – 

medarbejderstaben tæller godt 35 personer. Derudover har virksomheden 15 ansatte hos deres 

kinesiske leverandør og 20 ansatte i Indien. Texas eksporterer desuden til mere end 30 lande 

samtidig med, at de samarbejder med andre udenlandske firmaer indenfor samme branche.  

 

Værdier, mission og vision 

Texas sælger ikke blot maskiner, men ligger også vægt på sin status som familieejet virksomhed 

med en lang årrække af erfaring og know-how. Alle Texas’ maskiner er dansk design, og de er 

udviklet til forbrugeren, fordi det er ham/hende, som skal bruge produktet - derfor er sikkerhed, 

ergonomi, konstant innovation/forbedringer og løbende dialog med forbrugeren også vigtigt. Det 

stiller ligeledes høje krav til medarbejdernes kompetencer og serviceniveau, for at kunden finder 
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frem til det helt rigtige produkt. Når kunden har købt sit produkt, lægger Texas også vægt på at 

følge op på kundens køb og står klar til at udføre reparationer, hvis produktet skulle gå i stykker. 

 

Derfor er Texas’ mission ligeledes at blive anset som en troværdig leverandør af god service og det 

bedste haveudstyr, som gør havearbejdet lettere. Virksomheden har mange års praktisk erfaring 

og går målrettet efter at tilføje solid værdi til deres kunder og samarbejdspartnere over hele 

verden. Kort sagt vil Texas være synonym med komplette løsninger indenfor haveudstyr. Hvad 

angår vision, stræber Texas efter at skabe værdi gennem sit komplette sortiment af løsninger og 

tjenesteydelser. Kunder skal således betjenes på grundlag af ”FIRST”-princippet:   

 

Full presence in strategic markets 

Inspiring designs and innovative technologies that convey safety, convenience and comfort 

Relationships through our network of business partners, unsurpassed in mutual trust and respect  

Superior processes driving simplicity, efficiency and effectiveness 

Team of global-minded talented and empowered employees  

 

Produkter og produktplatform 

Helt konkret er der tale om produkter til hobby og semiprofessionelt brug: Maskiner til jord, græs, 

hæk, trim, renholdelse og træ - herunder, havefræsere, fejemaskiner, sneslynger, efterhængte 

fræsere, plæneklippere, havetraktorer, trimmere, buskryddere, hækkeklippere, brændekløvere, 

motorer, løvsugere, jordbor, generatorer samt en masse ekstra tilbehør, som passer til 

maskinerne. Texas ønsker i forhold til Uruguay at fokusere på salg af havefræsere, da det er i dette 

produkt, virksomheden ser det største potentiale i første omgang.    

 

Selve produktionen af produkterne er todelt, idet Texas selv udfører overfladebehandling, 

montage, indpakning og emballering af egenproducerede fræsere og fejemaskiner. 

Råkomponenter til produktionen bliver derimod leveret af den kinesiske underleverandør. Texas 

opbevarer selv de færdige maskiner og originale reservedele, som passer til både nye og gamle 

maskiner. 
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Som kunde tilbydes man forskellige købsmuligheder; i Texas’ egne fysiske butikker i Odense og 

Svendborg, hos danske Texasforhandlere (for eksempel Bilka, XL-byg og Midtdjurs Traktorlager 

A/S), hos deres udenlandske distributører eller agenter samt onlinekøb på Texas’ egen 

hjemmeside.      

 

Strategi og distributionsveje  

På nuværende tidspunkt har virksomheden ”udtømt” det europæiske marked og for nyligt startet 

en butik op i Indien med henblik på at kunne udbrede sin handel i den østlige del af verden. I en 

nær fremtid finder Texas, at Sydamerika ligeledes kunne være et spændende marked. Regional 

manager hos Texas, Jacob Hesseldal, ser blandt andet et potentiale i at have Uruguay som 

opstartsland: ”Hele Sydamerika er interessant, men det er stort, så derfor er et lille land som 

Uruguay en god idé - og derefter kan Texas eventuelt brede sig til nogle af de andre 

sydamerikanske lande” (Bilag 1).   

 

I forhold til distributionsveje har Texas erfaring med at oprette kontakt til en udenlandsk 

distributør, som på forhånd kender til det lokale område og har et godt netværk. Derfor stiler 

Texas også efter at finde en uruguayansk distributør, som allerede er etableret på markedet, og 

som Texas kan sælge sine produkter til. Texas er også åben overfor den mulighed, at der kan 

påbegyndes et samarbejde med en agent14 eller en person, som starter fra bunden. Sidstnævnte 

kan dog give opstartsproblemer navnlig på grund af manglende erfaring, hvorfor en branchekendt 

ville være at foretrække.   

  

                                         
14

 Forskellen mellem distributør og agent forklares i kapitel 8.  
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4 Teori 
 
Nedenfor følger en præsentation af de udvalgte teorier og undersøgelser, som inddrages i 

specialet. Først en gennemgang af specialets valg af kommunikationsmodel, som skal sætte 

rammerne for fremgangsmåden. Herefter gennemgås kulturbegrebet i kapitel 5 og Hofstedes 

dataundersøgelse i kapitel 6. Til sidst kigges nærmere på anvendelse af PEST-modellen i kapitel 7 

samt Kotlers teori om B2B-markedsføring i kapitel 8.    

  

4.1 Valg af kommunikationsmodel 
 
Når en virksomhed ønsker at eksportere til et nyt marked, er der en række spørgsmål, som skal 

besvares. Ifølge Frandsen (2004:33) kan disse overordnet opstilles i to kategorier:  

 

 Spørgsmål vedrørende afsætning og økonomi (for eksempel tekniske egenskaber ved 

produktet, passende pris, konkurrenter, hvor skal produktet sælges?) 

 Spørgsmål vedrørende markedskommunikation (for eksempel udformning af 

salgsmateriale, sproglige virkemidler, hvilke medier skal benyttes?) 

 

Specialet vil i overensstemmelse med problemformuleringen handle om de spørgsmål, der drejer 

sig om planlægning af markedskommunikation. Undervejs inddrages dog enkelte spørgsmål 

vedrørende afsætning, da disse også er vigtige at skæve til for at opnå en bredere viden om det 

nye eksportmarked. Det gælder blandt andet spørgsmålet: ”Hvordan er situationen på markedet 

for denne gruppe af produkter?” (Frandsen, 2004:33), som inddrages i PEST-analysen, hvor der 

fokuseres på samfundsmæssige forhold, der ligger til grund for besvarelsen af det ovenstående 

spørgsmål.  

 

Når det kommer til planlægning af markedskommunikation, er det nyttigt at benytte sig af 

kommunikationsmodeller ”because they lay out the process, or view of what the process is like, in 

a simple visual way” (Dimbleby et al., 2007:32). Nedenfor præsenteres to af de mest 

fremtrædende paradigmer, som ligger til grund for en række kommunikationsmodeller. 

Efterfølgende argumenteres der for specialets valg af kommunikationsmodel.  
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4.1.1 Transmissionsparadigmet 
 
Det første og ældste af kommunikationsparadigmerne ser kommunikation som en lineær 

transmission, hvor det handler om at sende et budskab fra en afsender til en modtager – heraf 

betegnelsen transmissionsparadigmet (Dimbleby et al., 2007:33 og Frandsen, 2004:34). En klassisk 

repræsentant for paradigmet er Lasswells lineær model ”Who? Says What? In which channel? To 

whom? With what effect?”, hvoraf sidste spørgsmål i modellen understreger vigtigheden af at 

påvirke modtagerens bevidsthed eller adfærd på en specifik måde (Dimbleby et al., 2007:21 og 

Frandsen, 2004:34). Lykkes det ikke, er der tale om en kommunikationsfejl. Hovedformålet for 

afsenderen er derfor at vide, hvordan ind- og afkodning af kommunikationen udføres mest 

effektivt i forhold til modtageren. De modeller og teorier, som har ladet sig inspirere af 

transmissionsparadigmet tager således udgangspunkt i afsenderen, som bestemmer 

udformningen af kommunikationen. De kaldes derfor også for ”kanyleteorier” - afsenderen 

”indsprøjter” kommunikation ind i den passive modtager (Frandsen, 2004:34-35).  

 

4.1.2 Interaktionsparadigmet 
 
Det andet betydningsfulde paradigme inden for kommunikation definerer kommunikation som 

social interaktion, hvor mindst to personer interagerer med hinanden for at skabe og udveksle 

betydning – heraf interaktionsparadigmet (Frandsen, 2004:36). Hvor transmissionsparadigmet har 

afsenderen i centrum, har interaktionsparadigmet fokus på to aktive parter, som hver især 

opfatter, fortolker og sender nye beskeder af sted (Dimbleby et al., 2007:34). Det betyder, at 

kommunikation bliver dynamisk, og at den oprindelige opdeling af afsender og modtager ikke 

længere er nær så relevant.  

 

En anden afgørende forskel på de to paradigmer er, at interaktionsparadigmet ser kommunikation 

som en proces, hvor budskabet først får betydning, når det modtages – fortolkning styres ikke blot 

af den tekst, som kommunikationen indeholder, men også af kontekstuelle faktorer (eksempelvis 

den specifikke situation, organisation, samfund eller kultur)15. Netop dette synspunkt er i 

                                         
15

 http://medieogkommunikationsleksikon.dk/kommunikation/ 

http://medieogkommunikationsleksikon.dk/kommunikation/
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overensstemmelse med socialkonstruktivismen, fordi opfattelsen af de specifikke faktorer jo 

varierer alt efter hvem, der har konstrueret dem.  

 

På trods af transmissionsparadigmets overskuelighed er der en række mangler i forhold til, hvad 

der er nødvendige værktøjer for den internationale markedskommunikationsplanlægning i dag. 

Frandsen (2004:39-40) opstiller eksempelvis tre mangler:  

 

 Udover, at paradigmet er afsender- og effektorienteret opfattes den også som én enkelt 

kommunikativ handling. Det betyder, at der fokuseres på produktionen af teksten, men 

ikke på modtagerens faktiske reception af budskabet. Modtageren reduceres således til en 

form for endestation for den enkelte kommunikationshandling, og fungerer derved som et 

passivt element.  

 

 Et andet emne, der ofte negligeres, er faktorerne kontekst og kultur. Kontekst og kultur er 

centrale faktorer inden for markedskommunikation, og den manglende inddragelse af 

disse aspekter i transmissionsparadigmet kan udmunde i ”kommunikationsfejl”, der 

skyldes forskelle i markedskulturen hos henholdsvis afsender og modtager. 

 

 Endelig, inddrages sproglige og visuelle aspekter sjældent – og hvis de gør, er det en 

overfladisk gennemgang af det, planlæggeren bør være opmærksom på, men ikke hvordan 

denne skal udføre kommunikationen i praksis.  

 

Ovenstående kritikpunkter viser, at transmissionsparadigmet, men faktisk også det traditionelle 

interaktionsparadigme kommer til kort, hvad angår international markedsføring. Derfor inddrages 

og gives der nedenfor en præsentation af Frandsens IMK-model, som har medtænkt ovenstående 

mangler.  

4.2 IMK-modellen 
 
IMK-modellen bygger på grundsynspunkterne i interaktionsparadigmet, og den vil i specialet 

fungere som ramme for, hvilke punkter, der undersøges for at få den bedste forudsætning for at 

kunne udarbejde kommunikationsmaterialet. IMK-modellen skal samtidig sikre det dynamiske 
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perspektiv i den forstand, at brugeren har mulighed for at vende tilbage til et ellers afsluttet punkt 

undervejs i processen, hvis der opnås ny viden og tilføjelser. I figur 1 er IMK-modellen afbilledet, 

mens der nedenfor gives en forklaring på modellens delelementer, og hvornår disse anvendes i 

specialet.     

 

Figur 1: IMK-modellen 

Kilde: Frandsen 2004 

 

Afsender 

”Afsenderen er den kommunikative instans, som er ansvarlig for produktionen af den pågældende 

form for markedskommunikation” (Frandsen, 2004:52). I IMK-modellen opdeles den 

kommunikative instans i to grupper: 

  

 Den person/gruppe, der står bag den sproglige og visuelle udformning af det konkrete 

stykke markedskommunikation – for eksempel et eksternt reklamebureau eller 

kommunikations og/eller marketingsafdelingen i virksomheden.  

 Den person/gruppe, der har taget beslutningen om, at markedskommunikationen skal 

produceres – for eksempel en ekstern konsulent eller ledelsen i virksomheden.  

 

Der skelnes yderligere mellem den tekst-eksterne afsender og den tekst-interne afsender. Den 

tekst-eksterne afsender referere ofte til det første punkt ovenfor og er kendetegnet ved ikke at 
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være sprogligt og/eller visuelt markeret i markedskommunikationen. Den tekstinterne afsender er, 

i modsætning til den tekst-eksterne afsender, sprogligt og/eller visuelt markeret i teksten, og vil 

ofte være selve virksomheden eller en repræsentant for denne (Frandsen, 2004:52). 

 

I forhold til specialet er det naturligvis Texas, som er den tekstinterne afsender, hvorimod 

undertegnet står som den teksteksterne afsender. Forholdene omkring den tekstinterne afsender 

er allerede blevet præsenteret i kapitel 3. Dette er også i overensstemmelse med afsnittet om 

kulturrelativisme, hvor en del af at blive kulturelt bevidst også er at være bevidst om sig selv.  

 

Modtager 

”Modtageren er den kommunikative instans, som er ansvarlig for receptionen af den pågældende 

form for markedskommunikation” (Frandsen, 2004:53). Typisk vil der være tale om den private 

forbruger, den industrielle forbruger eller en beslutningstager.  

 

Ligesom ved afsenderforholdene skelnes der også her mellem den tekst-eksterne modtager og 

tekst-interne modtager. Forskellen på de to typer modtagere er ligeledes tilstedeværelsen af 

sproglig og/eller visuel markering i den aktuelle markedskommunikation. Markeringen af 

modtageren kan på det sproglige niveau være i form af en eksplicit henvendelse til modtageren 

eller en sproglig og/eller visuel iscenesættelse af en repræsentant for forbrugeren (Frandsen, 

2004:53).  

 

Det handler for afsenderen om at sætte sig grundigt ind i modtagerens verden for at blive klogere 

på, hvad der kendetegner modtageren, hvilke behov modtageren har, og hvordan modtagerens 

opmærksomhed kan fanges. Dette er en stor udfordring, fordi modtageren er et eksternt element 

for afsenderen, hvilket vil sige, at afsenderen kun har begrænset mulighed for at præge 

modtageren. Ikke desto mindre kan en dybdegående modtageranalyse give afsenderen et bedre 

billede af modtageren, som kan bruges til at udforme kommunikationsmaterialet. Specialet vil 

undersøge modtagerforholdene i to dele – gennem PEST-analysen (kapitel 7 og 9) og Kotlers teori 

om B2B-markedsføring (kapitel 8 og 10).  
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Tekst (retoriske strategier) 

”Teksten og dens betydning er den kommunikative instans, der er resultatet af afsenderens 

produktion og modtagerens reception” (Frandsen, 2004:54). En tekst er typisk en reklame på tv, en 

brochure, en pressemeddelelse osv. Helt konkret ser Frandsen teksten som det sted i 

kommunikationen, hvor forskellige retoriske strategier16 er bundet mere eller mindre 

konventionelt til bestemte genrer, bestemte medier og bestemte kontekster/kulturer. Teksten kan 

endvidere beskrives meget præcist og organiseres med henblik på at realisere et kommunikativt 

formål (Frandsen, 2004:54).  

 

Referent 

”Referenten er den kommunikative instans, som afsenderen ”taler” om, dvs. refererer til ved hjælp 

af teksten” (Frandsen, 2004:56). Oftest vil afsenderen af et stykke markedskommunikation 

referere til et produkt - en vare eller tjenesteydelse. Et produkt er imidlertid ikke blot en fysisk 

genstand, men også et koncept, som er sammensat af for eksempel produktets kvalitet, pris, 

nytteværdi og ”identitet”. ”Identitet” handler i denne forbindelse om produktets navn eller 

mærke, hvilket er med til at skabe en symbolsk værdi. I forlængelse heraf tillægger Frandsen 

yderligere en definition til referenten, som ”både produkt og mærke samt de denotative og 

konnotative betydninger, der er knyttet til dem” (Frandsen, 2004:56). Den denotative betydning 

handler oprindeligt om et ords kernebetydning, men skal i et salgsperspektiv opfattes som et 

produkts nytteværdi. Nytteværdien vil oftest være den samme i alle kulturer, hvorimod den 

konnotative betydning, der kendetegnes som produktets symbolske værdi, kan variere alt efter 

hvilken kultur, der er tale om. Det er derfor vigtigt at fokusere på de forskellige kulturers 

opfattelser af en referent i forbindelse med markedskommunikation (Frandsen, 2004:56). 

Forholdene omkring referenten genoptages i kapitel 12.  

 

Kode 

”Koden er den ”grammatik” eller det sæt af regler, der angiver, hvordan vi skal (kan) udvælge og 

kombinere tegn med hinanden, når vi kommunikerer” (Frandsen, 2004:56). Fordi koden er bundet 

                                         
16

 De retoriske strategier defineres af Frandsen som den brug af sproglige og/eller ikke-sproglige virkemidler, der 

bidrager til at realisere et stykke markedskommunikations genrebestemmelser (Frandsen, 2004:114).    
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op på en række regler, styrer den produktionen og receptionen af markedskommunikation. Det er 

derfor et element, som analyseres i kapitel 12, da det især påvirker udformningen af interkulturel 

kommunikation. Årsagen hertil er, at der er stor forskel på, hvilken kode forskellige grupper af 

mennesker bruger. Det betyder, at der i nogle tilfælde vil være en fælles kode mellem afsender og 

modtager, mens kodning i andre tilfælde vil være tilpasset enten afsender og modtager (Frandsen, 

2004:56-57). Se også afsnittet om standardisering og differentiering i indledningen.  

 

Kontekst/kultur 

”Konteksten/kulturen er den kommunikative instans, som danner rammen omkring produktionen 

og receptionen af teksten” (Frandsen, 2004:57). Frandsen skelner mellem den situationelle 

kontekst, som beskriver den umiddelbare situation markedskommunikationen foregår i (Hvem, 

hvad, hvor og hvornår?) og kulturen, der på flere forskellige niveauer bestemmer den situationelle 

kontekst (Frandsen, 2004:57). Begreberne kontekst og kultur er tæt forbundet og spiller en 

afgørende rolle for valg af medie, genre og retoriske strategier (Frandsen, 2004:61). Specialets 

tilgang til kulturbegrebet og kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay vil blive behandlet i 

kapitel 5, 6, 10 og 11. Det vil ligeledes være i disse kapitler, at specialet behandler 

problemformuleringens første arbejdsspørgsmål17.   

 

Medier 

”Medier er den kommunikative instans, der står for den fysiske transmission af 

markedskommunikationen” (Frandsen, 2004:57). Dog er medierne ikke kun et simpelt 

transportmiddel for budskabet - de har hver deres måde at påvirke budskabet i 

markedskommunikationen på, hvorfor det er vigtigt at se på de forskellige mediers 

kommunikative karakteristika (Frandsen, 2004:57). Specialet analyserer medievalget i kapitel 12.  

 

 

 

                                         
17

 Arbejdsspørgsmålet som nævnt i afsnit 1.3: Hvilke dominerende forskelle er der mellem dansk og uruguayansk 

kultur?  
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Genre 

”Vi vil ved genre forstå en gruppe af tekster, der har samme kommunikative formål” (Frandsen, 

2004:41). Det kommunikative formål kan findes ved at kigge på genrens diskursfællesskab – 

afsenderens hensigt og modtagerens forventning ved en specifik udformning. Samtidig afgør det 

kommunikative formål, hvilken trækstruktur og hvilke retoriske strategier, der forekommer inden 

for den enkelte genre.  

 

Endelig bruges genrebegrebet, som udgangspunkt for planlægning af den internationale 

markedskommunikation, fordi det bliver en slags bindeled mellem to niveauer, der er nødvendige 

at inddrage; på det ene niveau er det nødvendigt at se på kultur, den situationelle kontekst og 

medier, og på det andet niveau skal man se på den konkrete sproglige og/eller visuelle udformning 

af markedskommunikationen (Frandsen, 2004:57-58). 

 

Indeværende kapitel har givet en præsentation af IMK-modellen, som på grund af sin 

interkulturelle vinkel danner den bedste ramme for specialets analyse. Afsenderforholdene er som 

nævnt beskrevet i kapitel 3, hvorimod modtagerforholdene analyseres i kapitel 9 og 11. Tekst, 

referent, kode, medie og genre vil blive behandlet i kapitel 12, hvor selve udformningen af 

kommunikationsmaterialet vil foregå, mens kontekst og kultur præsenteres i det kommende 

kapitel.  
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5 Kulturteori 
 
Et menneske er sjældent klar over, hvad der kendetegner dets egen kultur. Det er først, når det 

møder en anden kultur, at forskellene og derefter karakteristikken bliver fremtrædende. Gennem 

observation og erfaring begynder man at forstå, at kultur ikke er absolut, men derimod relativ18 

(Jackson, 2014:64). Fordi kulturer er relative har det indflydelse på arbejdet med markedsføring – 

og ikke mindst interkulturel kommunikation, hvor viden om kulturforskelle kan være afgørende for 

succes. Derfor er det vigtigt at være bevidst om kultur.  

 

Kultur er imidlertid et komplekst begreb, og der findes ingen entydig definition af det, fordi det 

ifølge socialkonstruktivismen er konstrueret. I dette speciale vil kultur overordnet blive forstået 

som nationalkultur, hvilket ifølge ”Den Store Danske” betyder, at en kultur er afgrænset af 

geopolitiske opdelinger, hvor befolkningen deler en folkeånd, der kommer til udtryk i nationens 

sprog, historie, karakter, samfundsorganisation, levevis, materielle og åndelige kultur19.   

 

Formålet med dette afsnit er at skitsere kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay ved at 

benytte Hofstedes kulturdimensioner. Forinden præsenteres to tilgange til håndtering af kultur 

(her kaldet for den funktionalistiske- og fortolkende tilgang) for således at kunne placere Hofstede 

i en kulturel ramme og argumentere for valget af hans undersøgelse i overensstemmelse med 

specialets formål.  

 

5.1 Den funktionalistiske tilgang 
 
En funktionalistisk tilgang bygger på positivistisk videnskabsteori, som grundlæggende søger 

universelle årsagssammenhænge, som kan bruges til at forudsige fremtidige handlinger og 

begivenheder (Jensen et al., 1995:18). I forhold til kultur bliver kulturforskelle nemlig set som et 

problem for kommunikation, men et problem, der kan overvindes. Formålet har således været at 

                                         
18

 Wenneberg skriver om ordet relativ i forbindelse med viden: ”Hvis man ikke kan afgøre, hvorvidt viden er sand, kan 

en given viden være så god eller sand, som al anden viden. Hermed er viden og dommen om, hvorvidt den er sand, 

blevet relativeret. Den er ikke absolut sand eller gyldig, men kun lige så god som al mulig anden viden” (Wenneberg, 

2002:42). Det samme skal ses i forhold til kulturer.  
19

 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Etnologi/Etnologiske_termer/nationalkultur (set den 

27.01.2015) 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Etnologi/Etnologiske_termer/nationalkultur
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ruste individet til at undgå kulturchok ved at betragte kultur som en barriere, der kan overvindes 

ved tilegnelse af de rigtige kompetencer (Jensen et al., 1995:19).  

 

Tilgangen er ligeledes kendetegnet ved at være praktisk og forudsigende, fordi man har kunnet 

tage udgangspunkt i håndbøger, der forudsiger, hvordan mennesker fra andre nationalkulturer vil 

reagere (Jensen, 2005:36). Den funktionalistiske tilgang anerkender samtidig indkredsningen af 

generelle adfærdsmønstre og kulturelle karaktertræk ved en nation - det vil sige, at der ikke 

skelnes mellem nation og stat samtidig med, at der tales om ”typisk amerikansk” eller ”typisk tysk” 

(Jensen, 2005:21). Fokus er således på dominerende kontraster mellem nationer fremfor de 

nuancer, som forekommer indenfor et samfunds kultur – eksempelvis i subkulturer. På grund af de 

konkrete modeller og værktøjer er tilgangen anset for at være brugervenlig og kan give en 

forståelsesramme for kulturelle forskelligheder (Askehave et al., 2006:9-10).  

 

Den funktionalistiske tilgang er blandt andet repræsenteret ved Hofstede, som definerer kultur 

med en enkelt sætning: ”Den kollektive programmering, der adskiller medlemmerne af en gruppe 

eller kategori fra medlemmerne af en anden” (Hofstede, 2006:19). Kultur er en skabelon af 

uskrevne regler, der printes ind i hjernen af vores sociale omgangskreds fra den dag, vi bliver født. 

Kultur er derfor tillært og ikke medfødt (Hofstede, 2006:19). 

 

Udfordringen ved den funktionalistiske tilgang er imidlertid, at en person i virkeligheden skaber sin 

egen individuelle kultur ved at tilhøre flere forskellige subkulturer og have mange kulturelle lag: 

Mand/kvinde, religion, socialklasse, stamme, klan, familie, organisation for blot at nævne nogle 

eksempler. Dertil kommer, at mange nationer i dag er multikulturelle samfund, hvorfor det er 

vanskeligt at bestemme en generel og strømlinet nationalkultur (Askehave et al., 2006:15). Ønsker 

man at undersøge en kultur, vil det ideelt set være bedre, hvis en virksomhed/afsender 

undersøger regionale kulturer, hvor det er muligt (Frandsen, 2004:66+72). Det er denne 

problematik, som den fortolkende tilgang forsøger imødekomme.  
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5.2 Den fortolkende tilgang 
 
Den fortolkende tilgang har sit afsæt i hermeneutikken og i modsætning til den funktionalistiske 

tilgangs ønske om universelle lovmæssigheder, er målet ved den fortolkende tilgang at studere 

konkrete kommunikationsprocesser og fortolke, hvad individer giver udtryk for i deres udsagn – og 

dermed om deres syn på verden (Jensen et al., 1995:28+34). Askehave et al. (2006:17-18) tilføjer, 

at erfaringen bedst opnås gennem dialog – og selvom for eksempel et interview aldrig vil være 

udtømmende, giver det trods alt et bedre billede af kulturen end ved udelukkende brug af den 

funktionalistiske tilgang (Jensen et. al, 1995:29). 

 

Askehave stiller spørgsmålstegn ved, hvilken tilgang en virksomhed bør vælge, da begge tilgange 

indeholder fordele og ulemper. Hun argumenterer for, at valget skal findes på ”Den gyldne 

Middelvej”, hvor der trækkes på begge tilgange for at kunne forstå en anden kultur (Askehave et 

al., 2006:28). Det kan for eksempel være fordelagtigt at benytte den funktionalistiske tilgang for at 

få en overordnet baggrundsviden og forforståelse for, hvordan en nationalkultur muligvis hænger 

sammen. Dette skal ses i overensstemmelse med følgende argument:  

 

- ”Når man forsker i kulturforskelle, bør nationalitet bruges med forsigtighed. Alligevel er det ofte 

det eneste mulige kriterium at bruge til en klassificering […] Det er et spørgsmål om, hvad der er 

hensigtsmæssigt […] da det er umådeligt meget lettere at opnå data for nationer end for 

organiske, homogene samfund” (Hofstede, 2006:34). 

 

Hvad angår den fortolkende tilgang skriver Askehave, at det kan være en fordel at opleve den 

situationelle kontekst i en kultur for at få sin egen erfaring. Det skyldes det faktum, at enhver 

kultur er unik, og derfor skal de fortolkes ud fra den adspurgtes præmisser (Jensen et al., 1995:34). 

På den måde kan man blive bedre til at overkomme det generaliserende element ved den 

funktionalistiske tilgang.  

 

På baggrund af ovenstående vil specialet benytte sig af ”Den gyldne Middelvej” og gøre brug af 

både den funktionalistiske- og fortolkende tilgang; Baggrundsviden og forforståelse om Uruguay 

opnås via Hofstedes kulturdimensioner, mens en mere indgående viden om Uruguay opnås via 
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personlige interviews. Sidstnævnte vendes der tilbage til i kapitel 10, hvorimod Hofstedes 

kulturdimensioner præsenteres nedenfor.      
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6 Hofstedes kulturdimensioner 
 
Om Hofstedes formål med sin bog ”Kulturer og organisationer – overlevelse i en 

grænseoverskridende verden” skriver Jensen, at ansatte i en global virksomhed reagerer forskelligt 

på en form for ledelse, og derfor bør virksomheden udvikle ledelse i overensstemmelse med lokale 

kulturer (Jensen, 2005:37). Selv skriver Hofstede, at han gerne vil påvise struktur i 

forskellighederne, hvilket kan tjene som grundlag for gensidig forståelse mellem to nationer 

(Hofstede, 2006:18). Det er dog ikke kun indenfor organisationskulturer, at Hofstedes 

undersøgelse er blevet brugbar; Undersøgelser har nemlig vist sammenhæng mellem Hofstedes 

kulturdimensioner og en nations forbrugeradfærd (Hofstede, 2006:368), hvilket giver et direkte 

link til planlægning af international markedsføring. Hofstedes undersøgelse bliver derfor 

interessant i forhold til specialets formål, fordi kulturelle reaktioner og aspekter er vigtige at 

forholde sig til. Hofstedes kulturdimensioner giver således en forforståelse for andre kulturer og 

danner grobund for den videre analyse af uruguayansk kultur.   

 

Hofstedes kulturdimensioner har imidlertid været udsat for en del kritik gennem årene – 

”standardkritik”, som vil blive nævnt senere i dette kapitel, men som ikke vil have betydning for 

brugen af Hofstede i dette speciale. Det skyldes to afgørende faktorer:  

 

 Kritikken af Hofstede er opstået ud fra det socialkonstruktivistiske synspunkt, at 

kulturbegrebet kan konstrueres på forskellige måder, og derfor vil andre opfattelser af 

kultur – som det for eksempel ses i den fortolkende tilgang – helt naturligt adskille sig fra 

Hofstedes.  

 Hofstede påstår ikke, at resultaterne er sandheden om kultur og kulturforskelle, hvilket 

han blandt andet har bevist ved at opdatere sine data løbende siden 1970’erne, hvor 

undersøgelsen blevet foretaget første gang.  

 

På baggrund af ovenstående punkter afvises ”standardkritikken”. I stedet er det relevant at 

diskutere, om der foreligger et empirisk grundlag for at kunne basere udformning af det ønskede 

kommunikationsmateriale på Hofstedes kulturdimensioner. Denne diskussion udføres umiddelbart 

efter en præsentation af Hofstedes kulturdimensioner.      



40 
 

6.1 Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstedes teori blev udarbejdet i årene 1967-73 i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, 

hvor han undersøgte i nærheden af 60.000 menneskers værdier og holdninger i over 70 lande over 

hele verden (Soares et al., 2006:280). Samtlige adspurgte arbejdede i lokale datterselskaber i IT-

virksomheden IBM, og de blev alle præsenteret for enslydende spørgsmål. Da man havde 

modtaget alle besvarelserne, udregnede man først et gennemsnit for, hvilket svar et land havde 

givet ved hvert spørgsmål. Ud af alle spørgsmålene fandt man frem til fire klynger af spørgsmål, 

som omhandlede samme emne. Ved hver klynge af spørgsmål udvalgte man et bestemt antal 

spørgsmål, som repræsenterede klyngen bedst. De udvalgte spørgsmål fra de fire klynger blev 

brugt i en stikprøve, hvor man igen fandt gennemsnittet af svarene, og derudfra udregnede man 

et lands samlede indekstal (Hofstede, 2006:57).      

 

Overordnet afslørede Hofstedes undersøgelse, at de fire klynger var et eksempel på en række 

fælles problemer, som de adspurgte følte sig udfordrede ved. Forskellen var imidlertid, at de 

valgte at håndtere dem på forskellige måder alt efter, hvilket land de kom fra (Hofstede, 2006:37-

38). I undersøgelsen kaldes klyngerne af problemområder for kulturelle dimensioner, det vil sige 

aspekter af en national kultur, som man sammenligner med andre nationale kulturer. Disse er: 

 

 Magtdistance (fra lille til stor)  

 Kollektivisme versus individualisme 

 Maskulinitet versus femininitet 

 Usikkerhedsundvigelse (fra svag til stærk) 

 

I forbindelse med studier i Asien tilføjede Hofstede endnu en dimension: Langsigts- versus 

kortsigtsorientering20, der harmonerede bedre med kinesiske værdier og traditioner end de 

oprindelige fire dimensioner. (Hofstede, 2006:45-46) Denne dimension vil ikke indgå i specialet, da 

udgangspunktet er konfucianisme, som er mere relevant for asiatiske kulturer.  

                                         
20

 Langsigtsorientering står for at fostre dyder, der orienterer sig imod fremtidige belønninger – i særlig grad 

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

forbundet med fortid og nutid i særdeleshed med respekt for traditionen, ikke at tabe ”ansigt” og at opfylde sociale 

forpligtelser (Hofstede, 2006:226). 
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Den sjette og sidste dimension - eftergivenhed versus begrænsning - blev tilføjet af forskeren 

Misho i 2010 (Hofstede, 2010:291), og den beskriver i hvilken grad et lands medlemmer tillader 

tilfredsstillelse, som knytter sig til at nyde livet og have det sjovt, eller om der er strikte regler for 

samfundets normer, som begrænser tilfredsstillelse (Hofstede, 2010:291). Denne dimension 

medtages heller ikke i denne sammenhæng, fordi specialet kun vil fokusere på det oprindelige 

materiale, som er frembragt af Hofstede. Dertil kommer, at dimensionen stadig er ny, hvorfor den 

påkalder sig nærmere undersøgelse. Endelig korrelerer dimensionen med Hofstedes oprindelige 

fire dimensioner på flere områder, og den er derfor fundet overflødig i denne sammenhæng.      

 

Uruguay og Danmark indgik begge i det oprindelige datamateriale. I figur 2 ses henholdsvis 

Danmarks og Uruguays score i de enkelte dimensioner, som defineres og uddybes efterfølgende. 

Den karakteristik, som vil blive givet af de to lande, kan i helhed kun passe på dem, men ser man 

på de enkelte dimensioner, passer det også på andre kulturer. Det er kombinationen af 

dimensionerne, der gør en kultur speciel (Nørmark, 2011:113).  

 

Figur 2: Danmarks og Uruguays score i Hofstedes fem dimensioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: The Hofstede Centre21 

 

 

 

                                         
21

 Datering af landes resultater varierer, da ikke alle undersøgte lande var med i det oprindelige materiale. Eftersom 

både Uruguay og Danmark var med i de første undersøgelser, er resultaterne fra årene 1967-1973 (http://geert-

hofstede.com/faq.html (set den 27.01.2015)).   

http://geert-hofstede.com/faq.html
http://geert-hofstede.com/faq.html
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Magtdistance 

Der er uligheder i ethvert samfund, og nogle personer vil derfor have mere magt end andre. De 

forskellige magtforhold ses især mellem børn og forældre, elev og lærer, under- og overordnet 

samt borger og myndigheder. Det er dog forskelligt, om et samfund generelt mener, at uligheden 

er god eller dårlig, og hvordan uligheden håndteres. Hofstede definerer magtdistance således: 

”Den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land forventer 

og accepterer, at magten er ulige fordelt” (Hofstede, 2006:61).  

 

Ud fra undersøgelsens besvarelser er der defineret et magtdistanceindeks (MDI), som strækker sig 

fra en skala på ca. 0 for et land med lille magtdistance til ca. 100 for et land med stor 

magtdistance. MDI-tallet er baseret på tre fremtrædende spørgsmål fra klyngen, som omhandler 

modet til at udtrykke uenighed med sin overordnede, underordnedes opfattelse af lederens 

faktiske måde at træffe beslutninger på og den lederstil, som den underordnede foretrækker 

(Hofstede, 2006:57-58).    

 

Med et MDI-tal på 18 er Danmark et meget egalitært land, som sætter pris på lighed og 

selvstændighed. Forklaringen herpå findes i de tre spørgsmål fra klyngen, som viste, at 

medarbejdernes afhængighed af chefen er begrænset, og at direktionen bør være en instans, som 

faciliterer arbejdsopgaverne, så medarbejderen kan tænke selv. Magt i Danmark er 

decentraliseret, og ledere stoler på sine medarbejderes erfaring, hvorfor det også er igennem sin 

praktiske kunnen, at der opnås respekt. Danskere foretrækker enshed og enighed, fordi det skaber 

tillid, når alle er ens (Nørmark, 2011:90). I danske virksomheder er der en uformel og direkte tone, 

hvor medarbejderne forventer at blive involveret i beslutninger22. 

    

Uruguay ligger højere på listen med et MDI-tal på 61. Ud fra besvarelserne af de tre 

klyngespørgsmål er medarbejdere i høj grad afhængige af sin leder (Hofstede, 2006:61). Denne 

afhængighed kan ifølge Hofstede spores helt tilbage til de romanske riger, hvor magtfulde 

centraliserede stater styrede samfund, og folk var villige til at tage imod ordre og lystre love 

                                         
22

 http://geert-hofstede.com/denmark.html (set den 22.01.2015)  

 

http://geert-hofstede.com/denmark.html
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(Hofstede, 2006:82-83, 220). Det betyder, at samfund med høj magtdistance accepterer og føler 

sig tryggere ved hierarki. Hierarki afspejler nemlig noget godt og naturligt, og det ville være 

ubehageligt og mærkeligt, hvis magtforholdet blev udlignet (Nørmark, 2011:79). Derfor forventer 

underordnede ligeledes at blive fortalt, hvilke arbejdsopgaver de har – og udfører dem uden at 

stille spørgsmål (Nørmark, 2011:124). Magten opnås ofte via en tilskrevet status, som man kan 

have i kraft af sin alder, sin position, sit køn, sin familiebaggrund eller sine forbindelser (Nørmark, 

2011:126). Uruguay har til gengæld et bemærkelsesværdig lavere MDI-tal end mange af de andre 

sydamerikanske lande, som landet plejer at blive sammenlignet med (Hofstede, 2006:59).  

 

Der er ingen klare undersøgelser, der viser, at der er forskel i effektiviteten mellem lande med høj 

magtdistance over for lande med lav magtdistance. Landene har hver deres styrke: Kulturer med 

lav magtdistance har underordnede, som kan håndtere opgaver på eget initiativ, hvorimod lande 

med høj magtdistance klarer opgaver godt, hvor der kræves disciplin (Hofstede, 2006:73).     

 

Kollektivisme vs. individualisme 

Denne dimension drejer sig grundlæggende om niveauet af afhængighed af andre 

samfundsmedlemmer - befinder en person sig bedst ved at have et personligt ansvar, eller vægtes 

konsultation med sin gruppe højere? (Nørmark, 2011:159). Hofstede definerer dimensionen 

således: ”Individualisme vedrører samfund, hvor båndene mellem individer er løse: Det forventes, 

at enhver sørger for sig selv og den nærmeste familie. Kollektivisme samfund integrerer mennesker 

fra fødslen i stærke, sammenhængende egengrupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod 

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

 

Ud fra besvarelserne i Hofstedes undersøgelse er der defineret et individualismeindeks (IDV), som 

strækker sig fra en skala på ca. 0 for et land med stor kollektivisme til ca. 100 for et land med stor 

individualisme. IDV-tallet er baseret på 14 fremtrædende spørgsmål fra klyngen, som for den 

individualistiske pol omhandler at have tilstrækkeligt tid til fritid, frihed til at tilrettelægge sit 

arbejde og at få udfordrende opgaver – ting, som understreger medarbejderens uafhængighed af 

virksomhed. I modsætning hertil omhandler den kollektivistiske pol det at have 

uddannelsesmuligheder, at have gode fysiske arbejdsvilkår og at kunne udnytte sine færdigheder 
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og evner i jobbet (Hofstede, 2006:92). Disse fortæller noget om det, virksomheden gør for 

medarbejderen, og understreger således medarbejderens afhængighed af virksomheden (= 

kollektivismen). Her ligger Danmark højt på listen med et IDV-tal på 74, hvorimod Uruguay 

sværmer for det kollektivistiske samfund med et IDV-tal på 36.  

 

Individualistiske samfund anvender samme sæt af værdier overfor alle, og særbehandling 

betragtes som dårlig forretningspraksis og uetisk – for eksempel er familieforbindelser på 

arbejdspladsen ofte uønsket, fordi det kan føre til nepotisme eller interessekonflikter (Hofstede, 

2006:118+115). I modsætning hertil er det ifølge den kollektivistiske tankegang etisk korrekt og 

god forretningspraksis at være loyal og behandle sine venner bedre end andre, ligesom holdninger 

er forudbestemt af det livsvarige gruppemedlemskab (familie eller den udvidede familie). I 

kollektivistiske samfund tænkes ”vi” før ”jeg” med den konsekvens, at ens ageren smitter af på 

hele gruppen. Direkte konfrontation er derfor uhøfligt, fordi det handler om at bevare harmonien i 

det sociale miljø. Der svares sjældent nej, men i stedet ”det kigger vi på”. Ligeledes er ”ja” ikke en 

bekræftelse, men et tegn på, at det blev forstået, hvad der blev sagt (Hofstede, 2006:102).  

 

Maskulinitet vs. femininitet 

Hofstedes tredje dimension omhandler mænd og kvinders kønsroller, og en selvsikker adfærd 

stilles over for den beskedne adfærd. Dimensionen defineres således: ”Et samfund betegnes som 

maskulint, når de sociale kønsroller adskiller sig tydeligt: Mænd forventes at være selvsikre, hårde 

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

bløde og optaget af livskvalitet. Et samfund betegnes feminint, når de sociale kønsroller overlapper 

hinanden: Både mænd og kvinder forventes at være beskedne, bløde og optaget af livskvalitet” 

(Hofstede, 2006:135).  

 

Ud fra besvarelserne i Hofstedes undersøgelse er der defineret et maskulinitetsindeks (MAS), som 

strækker sig fra en skala på ca. 0 for det mest feminine til ca. 100 for det mest maskuline land. 

MAS-tallet er fundet blandt de 14 fjorten spørgsmål, som også gjorde sig gældende for IDV-tallet. 

For den maskuline pol foretrækkes gode indtjeningsmuligheder, anerkendelse, forfremmelser og 

udfordringer på arbejdspladsen. For den feminine pol værdsættes det at have et godt 



45 
 

arbejdsforhold til sin leder, at kunne samarbejde med andre mennesker, at bo i et område, der er 

attraktivt for en selv og familien samt at have tryghed i ansættelsen (Hofstede, 2006:134).  

Dimensionen har tildelt Hofstede stor kritik, fordi han skelner mellem kvinder og mænd, og på 

hans hjemmeside er kønsrollerne også nedtonede ”the fundamental issue here is what motivates 

people, wanting to be the best (masculine) or liking what you do (feminine)”23. Hofstedes egen 

begrundelse for dimensionens berettigelse er, at det er den eneste, hvor der målbart er forskel i 

mænds og kvinders svar (Hofstede, 2006:135). 

 

Maskulinitet og femininitet kan være svære at adskille fra individualitet versus kollektivisme. 

Dimensionerne er imidlertid uafhængige, fordi IDV handler om ”jeg” versus ”vi” – uafhængighed 

eller afhængighed af egengruppen, hvorimod MAS handler om ego versus omtanke for andres 

velbefindende (Hofstede, 2006:139-140).  

 

Både Uruguay og Danmark befinder sig i den feminine halvdel med MAS-tal på henholdsvist 38 og 

16. Det betyder ifølge Hofstedes resultater, at begge lande foretrækker de bløde værdier, og at 

selvsikker opførsel, succes, evner og forsøg på at udmærke sig selv er ildeset. I Danmark tilskrives 

det feminine træk i høj grad janteloven24 (Hofstede, 2006:152). Feminine kulturer ønsker at yde 

omsorg for de svage, hvorfor der er et veludbygget velfærdssystem (Nørmark, 2011:192). Kønnene 

deles om store og små beslutninger, og der tales åbent om problemer. Ledere i feminine samfund 

stræber efter konsensus, og man går efter lighed, solidaritet og et godt arbejdsmiljø. Konflikter 

bliver løst via kompromis og forhandling. Ovenstående har at gøre med den lave magtdistance, 

men også det faktum, at feminine samfund værdsætter at kunne samarbejde med andre25. 

 

Latinamerikanske lande lægger sig generelt op ad hinanden i Hofstedes dimensioner, men i 

maskulinitetsindekset varierer resultaterne meget. Hofstede foreslår selv en noget spekulativ 

                                         
23

 (http://geert-hofstede.com/denmark.html) (set den 22.01.2015) 
24

 Janteloven blev skrevet i 1933 af den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose. Et dominerende bud er: ”Du skal ikke 

tro, du er noget”, og den er et symbol for danskernes værdsættelse af lighed, idet de har det bedst med, at alle er 

mere eller mindre ens, idet ovenstående også kan oversættes som, ”du bliver nødt til at tro, at alle er lige meget 

værd” (Nørmark, 2011:88).  
25

 http://geert-hofstede.com/denmark.html (set den 22.01.2015) 

http://geert-hofstede.com/denmark.html
http://geert-hofstede.com/denmark.html
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forklaring, hvor forskellene kan skyldes arven fra de forskellige indianske civilisationer, hvor 

kønsrollerne allerede dengang var dybt forankrede (Hofstede, 2006:175).  

 

Usikkerhedsundvigelse      

Den fjerde af Hofstedes dimensioner drejer sig om tolerance over for og håndtering af det 

tvetydige og det uforudsigelige – nemlig fremtiden. Skal et samfund forsøge at kontrollere 

fremtiden, eller skal det blot lade tingene ske? Hofstede definerer dimensionen således: ”Den 

udstrækning, hvori medlemmerne af en kultur føler sig truet i usikre og ukendte situationer” 

(Hofstede, 2006:183). 

 

Ud fra besvarelserne i Hofstedes undersøgelse er der defineret et usikkerhedsundvigelsesindeks 

(UUI), som strækker sig fra en skala på ca. 0 for den svageste usikkerhedsundvigelse til ca. 100 for 

det land, der har den stærkeste. Uruguay har et meget højt UUI-tal på 99, mens Danmark ligger i 

den anden ende af skalaen med et UUI-tal på 23. UUI-tallet er baseret på tre fremtrædende 

spørgsmål fra klyngen, som omhandler niveauet af stress på arbejdet, holdningen overfor 

overholdelse af regler, samt hvor længe en adspurgt havde tænkt sig at blive i IBM. 

 

I Uruguay betyder den høje usikkerhedsundvigelse, at folk generelt føler sig truet, er mere usikre 

og nervøse for forandringer. Derfor er der et stort følelsesmæssigt behov for regler, da tryghed 

kommer fra strukturerede omgivelser. Konsekvensen er, at der ”indarbejdes regler eller 

regelorienterede adfærdsmønstre, som er rituelle, selvmodsigende eller ligefrem fejlagtige. […] Det 

paradoksale er, at selvom regler er mindre hellige i lande med svag usikkerhedsundvigelse, følges 

de almindeligvis i højere grad” (Hofstede, 2006:197-198). 

 

For at undgå usikkerheden, men også for at bevare magtdistancen, er der også behov for en stærk 

og autoritær ledelse; klare retningslinjer, religion, der godtgør, hvad der er sandt og falsk samt 

faste traditioner, procedurer og ritualer (Nørmark, 2011:179-180). Fordi Uruguay er kollektivistisk, 

er der ikke blot mange regler, mange af disse er også underforståede i egengrupperne (Hofstede, 

2006:206). I lande med højt UUI-tal formodes det, at myndighederne har større ekspertise således, 

at regler er oppefrakommende og målrettet personer af lavere rang. Omvendt har folk i samfund 
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med lav magtdistance indflydelse på udformningen af reglerne, og derfor bliver de oftere 

overholdt (Hofstede, 2006:206). Danskerne, der scorer lavt i usikkerhedsundvigelse, er fortrolige 

med tvetydige situationer og er positive overfor forandringer. Nysgerrighed er naturligt, og 

sammen med et højt IDV-tal giver det anledning til at være innovativ og kreativ26. 

 

Uruguays høje UUI-tal medfører, at uruguayanere ifølge Hofstede er passionerede, demonstrative 

og viser deres følelser, men opfattes af personer fra samfund med en lav usikkerhedsundvigelse 

som værende travle, rastløse, emotionelle, aggressive og mistænksomme, selvom de rent faktisk 

trives med afslappende hyggestunder i hverdagen (Hofstede, 2006:186-187). 

 

6.2 Perspektiver på Hofstedes kulturdimensioner 

Som nævnt i afsnittets indledning har Hofstedes kulturdimensioner været udsat for en del kritik, 

som overordnet angriber gyldigheden af de resultater, han har fremlagt. De hyppigst anførte 

kritikpunkter er følgende:  

 

 Er data, som er fremkommet i 1970’erne, stadig gældende i 2015? 

Hofstedes rådata blev dannet blandt IBM-medarbejdere i over 50 lande27, hvorfor man kan 

spørge sig selv, om denne gruppe er repræsentativ for nationalkulturer, samt om data er 

forældede.  

 Er kulturdimensionerne for generaliserende/stereotype?  

Hofstede beskriver kulturer med udgangspunkt i et kontinuum, der afspejler 

normalfordelinger (jf. afsnit 6.1), hvorfor beskrivelsen af dansk og uruguayansk kultur 

bliver udtryk for et gennemsnit og dermed en generalisering. 

 Er undersøgelsen ikke for etnocentrisk, eftersom den er baseret på spørgsmål fra en 

vestlig kultur?  

Nødvendigheden af at udvikle en ny dimension med fokus på asiatiske værdier synliggør 

problemet med, at Hofstedes tilgang har været etnocentrisk. Der kan således være 

væsentlige aspekter af en ikke-vestlig kultur, som ikke belyses. 

                                         
26

 http://geert-hofstede.com/denmark.html (set den 22.01.2015) 
27

 Tallet af undersøgte lande er senere steget til 70. 

http://geert-hofstede.com/denmark.html
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 Kan man karakterisere en kultur uden at sige noget om, hvorfor den er, som den er?     

Et af formålene med specialet er at komme tættere på en kultur og væk fra 

generaliserende håndbøger med do’s and don’ts. Hofstede præsenterer, hvad der 

karakteriserer de respektive kulturdimensioner, men når det kommer til en gyldig 

forklaring på, hvorfor en kultur er, som den er, kan Hofstede kun gisne ud fra historiens 

udvikling. 

 

Det er klart, at kulturer kan undersøges på et utal af andre måder end, hvordan Hofstede gjorde, 

fordi det kommer an på, hvilken tilgang (jf. gennemgang af den funktionalistiske og fortolkende 

tilgang) eller setup (for eksempel forhold omkring de adspurgte, forskeren eller 

undersøgelsesland) der vælges. Ovenstående kritikpunkter, som Hofstede er blevet mødt med, er 

således udtryk for disse forskellige undersøgelsesmetoder, og at der bør tages forbehold ved brug 

af hans kulturdimensioner. Det skyldes, at undersøgelsen er baseret på en social konstruktion, 

som aldrig vil kunne afspejle virkeligheden fuldt ud alligevel. Undersøgelsen (samt teorier og 

modeller generelt) indebærer nemlig en forenkling og skematisering af mangfoldighed, og de 

nuancer virkeligheden rummer i et forsøg på at reducere kompleksiteten (Baca et al., 1999:18). 

  

Derfor handler det i denne afhandling ikke om at finde en universal objektiv formel for, hvordan 

uruguayanere og danskere er, men derimod at danne et billede af Uruguay, som giver mulighed 

for at lave strategisk markedsføringskommunikation til et land, som er forskelligt fra Danmark. Det 

antages derfor, at Hofstede ikke beskriver den fulde sandhed, men derimod, at 

kulturdimensionerne er operationaliserbare (lige som den funktionalistiske tilgang foreskriver jf. 

kapitel 5) og kan bruges til at opnå brugbar viden om forhold i det land, som Texas gerne vil sælge 

noget til.  

 

Valget er desuden taget ud fra det faktum, at Hofstedes kulturdimensioner er baseret på et stort 

stykke empirisk datamateriale, som har gjort det muligt at udvikle et pointsystem, der kan 

sammenligne landes kulturtendenser. Det betyder, at det er et forskningsbidrag, som har kunnet 

gå skridtet videre i forhold til tilfældige landeanvisninger, netop fordi Hofstede har haft en 

omfattende kvantitativ undersøgelse som fundament. Selv i ”Den skinbarlige Hofstede”, som har 
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til formål at reflektere kritisk over brugen af Hofstede beskrives det positivt: ”Hofstedes arbejde er 

”et vigtigt skridt på vejen mod en større bevidsthed omkring kulturfaktorernes betydning for 

interkulturelt erhvervssamarbejde, og kan dermed med fordel benyttes som et overordnet 

udgangspunkt for mere specifikke sammenlignende kulturstudier”” (Baca et al. 1999:20). 

 

Selvom der kan være tale om generaliseringer, skal der heller ikke herske tvivl om, at mennesker 

gør det hele tiden for at kunne holde styr på verden (Nørmark, 2011:117). Så længe brugeren er 

klar over, at Hofstedes undersøgelse har begrænsninger og blot er én ud af mange tilgange til 

kulturanalyse, vurderes undersøgelsen til at kunne fremhæve kulturelle aspekter, som er vigtige at 

forholde sig til i et interkulturelt markedsføringsperspektiv.  

 

Dette afsnit har håndteret fremgangsmåden for, hvordan specialet vil undersøge IMK-modellens 

kulturelement. De næste to kapitler vil se på håndteringen af IMK-modellens modtagerforhold.  
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7 Modtagerforhold del 1 - PEST-modellen 
 

Analysen af modtagerforholdene opdeles i to dele – første del beskrives her, hvorimod anden del 

beskrives i kapitel 8. Første del af modtageranalysen, som foregår i kapitel 9, giver en introduktion 

til Uruguay, hvorefter der kigges nærmere på de makroøkonomiske faktorer28, der har betydning 

for Texas’ afsætning i Uruguay. Disse vil blive undersøgt ved hjælp af PEST-modellen, som er en 

nyttig standardmetode til at fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold i 

forbindelse med eksport til et nyt marked29.  

 

Akronymet PEST står for Political (politiske og lovgivningsmæssige forhold for eksempel 

handelshindringer, told, korruption og politisk stabilitet), Economic (samfundsøkonomiske og 

demografiske forhold for eksempel BNP per indbygger, inflation, arbejdsløshed og arbejdsstyrke), 

Social (sociale og kulturelle forhold for eksempel levestandard og forbrugerforhold) og 

Tecnological (teknologiske og miljømæssige forhold for eksempel det teknologiske stadie på 

markedet, brug af e-business eller branchens miljøbelastning). Disse fire kategorier beskriver de 

makroøkonomiske forhold, som kan undersøges. Der findes mange udgaver af PEST-modellen for 

eksempel STEP, som blot er en omskrivning af PEST og PESTLE, som tilføjer Legal 

(lovgivningsmæssige forhold) og Environmental (miljømæssige forhold). Specialet vil bruge 

”basisudgaven”, PEST, da de lovgivningsmæssige forhold er inkluderet under de politiske forhold, 

og fordi Texas’ produkter ikke anses for at kunne påvirke miljøet negativt. 

 

Præmissen for brug af PEST-modellen er, at data og fokusområder, som behandles under de 

respektive kategorier, udvælges på baggrund af den relevans, som de hver især vil kunne have for 

en virksomhed (Hooley et al., 2012:56). Helt konkret er det viden om virksomhed, produkt og 

marked, som vil afgøre, hvad der er relevant. Det betyder samtidig, at de respektive kategorier 

ikke bliver undersøgt udtømmende og, at kvaliteten af analysen afhænger af den person, som 

indsætter data.    

                                         
28

 Makroøkonomi er en betegnelse for de overordnede linjer i en samfundsøkonomi. Det er eksterne forhold, som den 

enkelte virksomhed eller forbruger ikke direkte kan påvirke - blandt andet: Udbud, efterspørgsel, rente, inflation, 

valutakurser, demografi og økonomisk vækst. En regering kan dog justere udviklingen via økonomipolitik. 
29

 http://toolbox.systime.dk/index.php?id=584 (set den 26.01.2015) 

http://toolbox.systime.dk/index.php?id=584
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8 Modtagerforhold del 2 - B2B-markedsføring 
 
Ovenstående afsnit præsenterede, hvordan specialet vil undersøge de makroøkonomiske forhold i 

Uruguay, som kan påvirke Texas i forhold til lancering af produkter i landet. Det er imidlertid også 

vigtigt at se nærmere på nærmiljøet og den gruppe af potentielle kunder, som Texas kan 

henvende sig til. Dette er vigtigt for yderligere at specificere, hvordan den form for kundegruppe 

kan håndteres og dermed også behandle det andet arbejdsspørgsmål i problemformuleringen30. I 

den forbindelse gives en introduktion til B2B-begrebet, hvorefter Kotlers definitioner for, hvordan 

man beskriver markedets købsadfærd, købssituation og købscenter præsenteres og analyseres.  

 

Der skelnes overordnet mellem salg til en privatforbruger (business to consumer, B2C) eller salg til 

en virksomhed31 (business to business, B2B). Der vil her være tale om B2B-markedsføring i et 

internationalt perspektiv, selvom det er den endelige kunde (consumer), der skal overbevises om 

at købe produktet og dermed sørge for, at B2B-markedet kan eksistere. Texas har, som beskrevet i 

casebeskrivelsen, givet udtryk for, at de ideelt set ønsker B2B-salg via en uruguayansk distributør 

eller agent. En distributør er kendetegnet ved at købe en virksomheds produkter for efterfølgende 

at sælge dem videre til en butik. Distributørens fortjeneste på salget ligger i forskellen mellem den 

pris, virksomheden sælger produkterne til og den pris, distributøren sælger produkterne til32. En 

agent er derimod kendetegnet ved at sælge en virksomheds produkter på virksomhedens vegne 

og får provision af det salg, der opnås33. Fordelen ved disse salgskanaler er, at begge vil have et 

lokalt kendskab og lettere adgang til at kommunikere med den endelige forbruger34.  

 

Definition af B2B-begrebet 

B2B-markedet er markedet, hvor virksomheder handler med hinanden – mere detaljeret drejer 

det sig om: ”Markets for products and services, local to international, bought by businesses, 

                                         
30

 Arbejdsspørgsmålet er som nævnt i afsnit 1.3: Hvad kendetegner den potentielle uruguayanske B2B-modtager? 
31

 Virksomheder dækker såvel private virksomheder, institutioner (såsom skoler, hospitaler og foreninger) som 

statslige organisationer (såsom ministerier, kommuner og offentlige virksomheder) (Kotler, 2012:113)  
32

 https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-

agent-og (set den 16.01.15) 
33

 https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-

agent-og (set den 16.01.15) 
34

 Interview med regional manager hos Texas, Jacob Hesseldal 

https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-agent-og
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-agent-og
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-agent-og
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/tjeklister-internationalisering/tjekliste-til-udarbejdelse-af-agent-og
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government bodies, and institutions (such as hospitals) for incorporation (for example ingredient 

materials or components), for consumption (for example, process materials, office supplies, 

consulting services), for use (for example, installations or equipment), or for resale” (Hutt et al., 

2010:4). Ud fra denne definition er der tale om et køb fra en virksomhed, som derefter bruger 

produktet til videresalg. B2B-markedet har desuden en række karaktertræk, som adskiller sig fra 

B2C-markedet:  

 

- Der er tale om færre, men større beløb, større vareantal og skræddersyede tilbud til købere 

(Kotler, 2012:112): 

En distributør giver eksempelvis én bestilling på 20 fræsere hos Texas, hvoraf prisen er forhandlet 

specielt til den specifikke distributør.  

 

- Ofte er der en tættere relation køber og sælger imellem: 

Netværk og relation er af afgørende betydning for en B2B-virksomhed (Hutt et al. 2010:8). I 

praksis betyder relationen, at Texas og distributøren ofte er i telefonisk/elektronisk kontakt 

vedrørende nye bestillinger eller anliggender ved et produkt. Texas besøger også sine distributører 

i udlandet for at vedligeholde samarbejdet.   

 

- Indkøbsmotivet er professionelt, og salget er teknisk betonet: 

Køberen repræsenterer en virksomhed, hvorfor han har en professionel fremtoning og må arbejde 

indenfor virksomhedens givne rammer, da køb foretages for at varetage virksomhedens interesser 

(Kotler, 2012:112). Omvendt skal sælger være teknisk velfunderet i sin markedsføring, fordi køber 

skal bruge produktet enten til produktion eller videresalg (Andersen, 2007:203).  

 

- Der er typisk flere aktører involveret i beslutningstagningen:  

I en virksomhed er det for eksempel sjældent, at en enkelt medarbejder kan købe en ny maskine, 

som har betydning for virksomhedens fremtidige strategi uden at skulle involvere andre kollegaer i 

beslutningsprocessen (Hutt et al., 2010:17). Konsekvensen for sælgeren er flere vedholdende og 

løbende salgsopkald – måske over flere år (Kotler, 2012:112). Involvering beskrives yderligere 

under afsnittet om ”købscenteret”.  
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- Afsætning bestemmes af den private forbrugers efterspørgsel: 

Det skyldes, at en B2B-virksomhed ikke selv - i særlig stor udstrækning – er i stand til at påvirke 

salget til slutforbrugeren. Dette kaldes også for afledt efterspørgsel. (Kotler, 2012:112 + Andersen, 

2007:189)  

 

Der er dog – ligesom ved B2C – stadig behov for at kende til og forstå køberens behov, 

tilgængelige ressourcer, politikker og købsprocedurer for således at have større chance for at blive 

valgt mellem de alternative brands (Kotler, 2012:112). Denne forståelse kan ifølge Kotler opnås 

ved at undersøge de faktorer, der påvirker købsadfærden – herunder købssituation, købsproces og 

købscenter.    

 

Købsadfærd  

 

Købssituation 

En virksomhed kan opdele sine indkøbsopgaver i tre forskellige slags købssituationer – et genkøb, 

et modificeret genkøb eller et nykøb. Genkøb er en gentagelse af tidligere køb, hvorimod et 

modificeret genkøb handler om køb af samme eller næsten samme produkt, men med ny 

leverandør. Nykøb handler om køb af helt nye produkter, hvor køber ikke har erfaring fra et 

tidligere køb (Kotler, 2012:113-114). I specialets tilfælde er der tale om nykøb og til dels et 

modificeret genkøb for den potentielle distributør i Uruguay; Nykøb, fordi denne ikke har handlet 

med Texas’ produkter før, og modificeret genkøb, fordi der i forvejen handles med lignende 

produkter. Købssituationen gør dog processen mere kompleks, fordi faktorer såsom nyhedsgrad, 

informationsbehov og usikkerhed spiller en stor rolle i modsætning til et automatisk rutinekøb, 

hvor distributøren allerede kender proceduren og produktet (Hutt et al., 2010:67). Det betyder, at 

en virksomhed skal kunne tilbyde den potentielle distributør noget nyt, udnytte, at der er 

utilfredshed med en nuværende leverandør eller, at der er et ønske om udvidelse af sortiment 

(Kotler, 2012:113). 
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Købsproces 

Købssituationen kobles ofte sammen med købsprocessen i en såkaldt ”Buy Grid model” 

(Andersen, 2007:196). Denne er illustreret i figur 3, hvor man kan se de forskellige faser, som et 

køb på B2B-markedet typisk gennemløber.  

 

Figur 3: Oversigt over købsproces 

Købsfase  Købstype  

 Nykøb Modificeret Genkøb 

1. Problemerkendelse Ja Måske Nej 

2. Fastlæggelse af generelle 
behov 

Ja Måske Nej 

3. Produktspecifikation Ja Ja Ja 

4. Leverandørsøgning Ja Måske Nej 

5. Tilbudsindhentning og analyse Ja Måske Nej 

6. Vurdering og forhandling af 
tilbud samt valg af leverandør 

Ja Måske Nej 

7. Ordrerutinespecifikation Ja Måske Nej 

8. Kontrol af leverandør og 
leverancer 

Ja Ja Ja 

Kilde: Gengivet på dansk efter Kotler og Keller, 2012:117 

 

Det kan eksempelvis ses, at en virksomhed, som står overfor et nykøb, typisk vil gennemføre alle 

otte købsfaser for at finde frem til det bedst mulige køb. Modellen forudsætter derfor også, at der 

forhandles tilbud med flere leverandører. Andersen (2007:198) skriver, at de 

markedsføringsmæssige konsekvenser af ”Buy Grid modellen” er, at den sælgende virksomhed 

hele tiden skal være opmærksom på, hvilke processer en køber gennemfører. Der stilles nemlig 

varierende krav undervejs i de forskellige faser, og disse skal sælger leve op til.  

 

En købers kriterier har et rationelt udgangspunkt – pris, produktattributter og den rigtige løsning 

er for eksempel vigtige elementer, ligesom leverandører vælges ud fra objektive kriterier 

(Andersen, 2007:203). Det er dog ikke sandsynligt, at et køb kan foregå 100 procent objektivt, men 

bliver påvirket af eksempelvis personlige faktorer – dette beskrives yderligere nedenfor.   

 

Købscentret 

Gruppen af beslutningstagere i en virksomhed kaldes for købscenteret og defineres således: ”All 

those individuals and groups who participate in the purchasing decision-making process, who 

share some common goals and the risks arising from the decisions” (Kotler, 2012:115). Kotler 
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beskriver efterfølgende syv køberroller i købscentret, som kan ses i figur 4. De enkelte roller kan 

være udført af en eller flere ligesom den enkelte person kan varetage flere roller (Kotler, 

2012:115). Dog vil der typisk være flest involverede i forbindelse med nykøb. 

 

Figur 4: Købscenteret 

Initiativtagere Initierer en igangsættelse af købsbeslutningsprocessen. 

Brugere Formulerer de specifikke krav til den produktydelses, som skal leveres. 

Influenter Hjælper med at fastlægge specifikationer og giver informationer, som kan påvirke 
forløbet af købsbeslutningsprocessen. 

Beslutningstagere Træffer beslutning (indstiller) om leverandør og prdukt. 

Godkenderer Har kompetencen til at godkende endeligt. 

Købere Hjælper med at fastlægge specifikationer. Forestår udvælgelsen af leverandører. 
Forhandler med køber hos leverandørerne. 

Gatekeeper/ 
Informationsvogtere 

Påvirker og styrer dele af strømmen af information til de øvrige medlemmer af 
købscentret. 

Kilde: Gengivet på dansk efter Kotler og Keller 2012:115 

 

Andersen (2007:201) tilføjer, at det er vigtigt at analysere købscenteret for at vide, hvilke roller 

der udføres, hvilke valgkriterier rollerne har, og hvem der er den endelige beslutningstager. Kotler 

refererer desuden til Webster (2004), som argumenterer for, at virksomheder er sociale 

konstruktioner, hvorfor det ikke er dem, men individuelle medarbejdere, der handler på B2B-

markedet. Dette indebærer, at det ikke alene er rationelle købsmotiver, der gør sig gældende, 

men også intern magtfordeling eller personlig motivation. Det handler eksempelvis om at være 

mere risikovillig end sine kollegaer eller om at opnå nogle af de belønninger, som virksomheden 

kan give medarbejderen – herunder større anseelse internt i virksomheden eller en lønforhøjelse 

(Kotler, 2012:116).   

 

Afslutningsvis betyder Kotlers karakteristik af B2B-markedet, at Texas skal være i stand til at give 

den nødvendige information, for at køber kan føle sig sikker i sit køb. Derudover bør Texas allerede 

ved første kontakt til den potentielle distributør starte med at opbygge en god kontakt, som kan 

udvikle sig til tillid. Relationen skal vedligeholdes, da det giver bedre grobund for et vedholdende 

samarbejde. I forhold til selve markedsføringen bør Texas fremlægge de objektive fordele ved sine 

produkter, fordi det ifølge Kotler oftest er ud fra det kriterie, at et produkt vælges i B2B-

sammenhænge. På den anden side er det også en fordel for Texas at undersøge, hvem 
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beslutningstagerne i købervirksomheden er; på den måde kan Texas finde frem til de subjektive 

krav og ønsker, som den endelige beslutningstager har.  

Specialet vil i de kommende kapitler tage fat på den egentlige analyse af modtagerforholdene i 

IMK-modellen: Først gennemføres PEST-analysen, og derefter kigges der nærmere på om Kotlers 

markedsføringsteori også fungerer i praksis. Dette gøres i forbindelse med de personlige 

interviews i kapitel 10, som også inddrager Hofstedes dimensioner til at analysere IMK-modellens 

kulturforhold.   
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9 Analyse 
 
Nedenfor følger en kort landepræsentation af Uruguay, hvori eksportforhold og samhandel 

mellem Danmark og Uruguay er inkluderet. Herefter følger den egentlige udfyldelse af PEST-

modellen, som afsluttes med en vurdering af, hvilke strategiske muligheder og udfordringer Texas 

har for at skabe værdi i Uruguay.  

 

9.1 Perspektiver på Uruguay 

Uruguay er Latinamerikas næstmindste land med blot 3,3 millioner indbyggere, hvoraf ca. 1,3 

millioner bor i hovedstaden Montevideo. Historisk set er Uruguay en gammel spansk koloni, som 

fik sin selvstændighed i 1828. Borgerkrig og militærstyre har efterfølgende været en del af landets 

mørke historie, men der har også været lyspunkter såsom indførelse af sociale reformer i starten 

af 1900-tallet, som gjorde Uruguay til en af verdens første velfærdsstater35. Ligesom andre 

sydamerikanske lande (Argentina og Chile for at nævne et par eksempler) blev Uruguay styret af et 

militærregime fra 1973 til 1985, hvorefter en demokratiseringsproces begyndte. Nedenstående 

kilder viser, at følgende karakteristika blandt andet gør sig gældende for Uruguay i dag:  

 

 Et velfungerende demokrati med politisk stabilitet i forhold til andre latinamerikanske 

lande (se afsnit 9.5.1) 

 Et lavt korruptionsniveau (se afsnit 9.5.1) 

 En konjunkturfølsom økonomi, som er afhængig af landbrug, god høst og høje råvarepriser 

(se afsnit 9.5.2) 

 En voksende middelklasse og generel lighed i befolkningen (9.5.3) 

 

 
 

                                         
35

 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Syd-

_og_Mellemamerika/Sydamerikanske_personligheder/Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez (set den 

19.01.2015) 

 

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Syd-_og_Mellemamerika/Sydamerikanske_personligheder/Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Syd-_og_Mellemamerika/Sydamerikanske_personligheder/Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez
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9.2 Erhvervsforhold  

Hvad angår de erhvervsmæssige forhold i Uruguay beskrives det i ”The Global Competitiveness 

Report”36, som hvert år bliver udgivet af World Economic Forum37, hvor konkurrencedygtigt et 

land er i forhold til andre lande. Det er interessant for Texas at vide, fordi resultatet blandt andet 

antyder, hvor godt det går for Uruguay – og dermed, om der er potentiale for afsættelse af deres 

produkter. Resultatet er baseret på præstationerne indenfor følgende kategorier: Institutioner, 

infrastruktur, makroøkonomisk stabilitet, sundhed blandt befolkningen, grunduddannelse, højere 

uddannelse og efteruddannelse, markedseffektivitet, arbejdsmarkedseffektivitet, udvikling af 

finansmarkedet, teknologisk parathed, markedets størrelse, hvor sofistikeret markedet er samt 

niveauet af innovation. Kategorierne er gengivet i figur 5 yderst i diagrammet, og resultaterne 

angives på en rangliste, hvor 1 et det dårligste, og 7 er det bedste.  

   

Figur 5: Uruguays resultater i World Economic Forums rapport” The Global Competitiveness Report” 

 

Kilde: World Economic Forum 2014  

 

Ifølge rapporten rangerer Uruguay som nummer 80 ud af i alt 144 lande for 2014-2015 - i kontrast 

hertil er Danmark nummer 1338. Resultaterne viser også, at Uruguay er mere konkurrencedygtig 

på mange af områderne i forhold til gennemsnittet for Latinamerika og Caribien. Med det sagt er 

                                         
36

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (set den 27.01.2015) 
37

 World Economic Forum er et disskussionsforum, som har til formål at håndtere verdens økonomiske problemer. 
38

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (side 169 + 380, set den 

27.01.2015)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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der stadig en række forhold, som udfordrer den ideelle erhvervsvenlighed i Uruguay. Det kan 

blandt andet ses i figur 6, hvor virksomhedsledere er blevet bedt om at vælge fem af de største 

udfordringer ved at gøre forretning i deres eget land. I Uruguay er de største hindringer for 

erhvervsvenligheden strenge arbejdsmarkedsreguleringer39 og bureaukrati, men også en høj 

skatteprocent, begrænsning på kvalificeret arbejdskraft og utilstrækkelig infrastruktur har 

indflydelse på erhvervslivet. De strenge reguleringer af arbejdskraften er på nuværende tidspunkt 

ikke en hindring for Texas, fordi de ikke påtænker at starte en fabrik i Uruguay. De andre faktorer 

nævnt i figur 6 forklares derimod nærmere i PEST-analysen.   

 

Figur 6: Erhvervsmæssige hindringer for at drive forretning i Uruguay 

 

Kilde: World Economic Forum 201440 

 

9.3 Dansk-uruguayansk samhandel  

Selvom dansk eksport til Uruguay overordnet har vist en positiv stigning siden 2005 (se figur 7) - 

mest markant er stigningen mellem 2012 og 2013, som nærmest er eksploderet med hele 165 

procent - udgør den under én procent (0,166 procent) af den samlede danske eksport i 2013. Det 

viser i første omgang, at eksporten til Uruguay ikke er afgørende for Danmarks økonomi – højest 

sandsynligt, fordi det uruguayanske marked er relativt lille, og derfor kan eksporten og prioriteten 

fra dansk side heller ikke forventes at være højere.  

                                         
39

 Arbejdsmarkedsreguleringer skal her forstås som de bestemmelser, der er aftalt mellem involverede parter indenfor 

hyring og fyring. Bestemmelserne har til formål at beskytte arbejdskraften og sætter derfor en barriere for, hvor 

meget de frie markedskræfter kan dominere. Et eksempel er løn- og ansættelsesvilkår.      
40

 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Uruguay.pdf (side 380, set den 19.01.2015) 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Uruguay.pdf
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Figur 7: Dansk vareimport- og eksport til Uruguay i 1000 kr. 

 

Kilde: Danmarks statistik 201341 

 

Ikke desto mindre viser en sammenligning med de resterende latinamerikanske lande, at Uruguay, 

i 2013, var det fjerde største eksportmarked for Danmark i Latinamerika - kun overgået af Brasilien 

(0,757 procent), Mexico (0,276 procent) og Chile (0,243 procent)42. Det sætter pludseligt de 0,166 

procent i perspektiv, og gør Uruguay til et relativ betydningsfuldt eksportmarked for Danmark i 

Latinamerika.  

 

Tendensen viser da også, at danske virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i de mindre 

økonomier i Latinamerika – heriblandt Uruguay, på grund af den politiske stabilitet, men også på 

grund af en geografisk god placering med adgang til nabolandene og en direkte søfartsrute. Kigges 

der også på, hvilke danske varer, som blev eksporteret til Uruguay i 2013, drejer det sig om en lang 

række produkter fra forskellige brancher (se bilag 3). Det betyder, at den markante eksportstigning 

mellem 2012 og 2013 ikke kun skyldes succes hos én enkelt dansk virksomhed, og at der er 

potentiale for en yderligere stigning af dansk eksport til Uruguay i 2014.  

 

I det følgende afsnit gennemgås PEST-analysen, som vil forklare baggrunden for ovenstående 

statistikker og samtidig give et mere detaljeret indblik i det uruguayanske samfund.  

                                         
41

 KN8Y: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) efter im- og eksport, varer, land og enhed per 27.01.2015: 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366. 
42

 Se bilag 2 for alle resultaterne. 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
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9.4 PEST-modellen 

Ud fra de anvendte kilder (jf. afsnit 2.4.2) ses det i figur 8, hvilke faktorer, der her anses for at 

kunne påvirke Texas’ eksport - hvert afsnit indledes med en begrundelse for inddragelsen.    

  

Figur 8: Oversigt over samfundsfaktorer i forbindelse Texas’ eksportstrategi 

PEST-analyse 

Politiske og juridiske forhold Økonomiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske forhold 

Regeringspolitik og 
bureaukrati 
 
Institutioner og korruption 
 
Handelsaftaler 
 

Økonomisk udvikling 
siden 2001 
 
Uruguayansk 
eksportpolitik 

Udvikling af velfærdspolitik 
 
Dårligt uddannelsessystem 
 
Hus og have 

Internetforbrug 
 
Infrastruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
9.4.1 Politiske og juridiske forhold 

Under politiske og juridiske forhold er der lagt vægt på at finde frem til de største 

handelsbarrierer, som kan udgøre en forhindring for Texas. Det politiske miljø, og hvordan de 

uruguayanske institutioner fungerer, inddrages også for at finde ud af, om disse afviger meget fra 

danske traditioner.     

 

Regeringspolitik og bureaukrati 

Fra marts 2010 til marts 2015 blev Uruguay ledet af det tidligere guerillamedlem43 José Mujica, 

som kommer fra det både progressive og venstreorienterede koalitionsparti Frente Amplio (FA). 

Partiet har været regeringsparti siden 2005, og der er overvejende blevet ført en pro-

markedsøkonomi, hvor staten spiller en afgørende rolle - administrativt bureaukrati står derfor 

højt på listen over forretningsudfordringer. Selvom regeringen anerkender problemet, har den 

ikke været i stand til at gøre op med det44. Dette bør en dansk virksomhed være opmærksom på, 

og den kan forvente, at det kan tage lang tid inden papirarbejdet bliver udført.  

                                         
43

 Guerillagruppen “Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)” var aktive i Uruguay i årene 1966-1973, 

men blev efterfølgende en anstændig del af Frente Amplio.  
44

 http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/vez-mas-burocracia.html (set den 19.01.2015) 

http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/vez-mas-burocracia.html
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I oktober 2014 gennemførte Uruguay præsidentvalg, hvor den tidligere præsident Tabaré Vázquez 

(FA) blev valgt45. Han overtog magten i marts 2015, og ifølge ”The Economist” vil han bibeholde 

den nuværende markedsøkonomi og arbejde for et bedre investeringsklima46.  

 

Institutioner og korruption 

Uruguay har – med få undtagelser - tradition for et velfungerende demokrati, og det opretholdes 

blandt andet ved, at det er obligatorisk at stemme til valg. Samfundet har siden 

demokratiseringsprocessen opbygget solide offentlige og politiske institutioner i forhold til andre 

latinamerikanske lande47. Ligeledes har Uruguay strenge love for at forebygge bestikkelse og 

korruption, og selvom der stadig er eksempler på korruption i det offentlige, bliver reglerne 

håndhævet bedre og bedre48. Ifølge Transparency International har Uruguay da også en lav 

korruptionsrate med en placering som nummer 19 ud af 177 lande49. Velfungerende institutioner 

og lav korruption er en stor fordel for Texas, da det giver en større økonomisk sikkerhed; er 

samfundssystemet i orden, har et land blandt andet større chance for at komme helskindet ud en 

økonomisk krise og bibeholde et solidt marked.   

 

Handelsaftaler 

I forhold til handelsaftaler er Uruguay medlem af Verdenshandelsorganisationen (World Trade 

Organisation, WTO) og MERCOSUR50 - sidstnævnte forhandler med EU om en bilateral 

frihandelsaftale, hvor Danmark også er med. I 1998 underskrev den uruguayanske regering en lov, 

som fremsatte, at landet behandler nationale og udenlandske investeringer ens, at investeringer 

er tilladte uden forhåndsgodkendelse, at regeringen ikke kan afvise investering i landet, og at 

                                         
45

 Tabaré Vázquez var præsidentkandidat for FA, fordi en siddende præsident ikke kan genvælges – der skal gå mindst 

én valgperiode imellem.  
46

 http://country.eiu.com.esc-

web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=1582272742&Country=Uruguay&topic=Summary&subtopic=Highlights (set den 

19.01.2015) 
47

 Uruguay er placeret som nummer 31 ud af 144 lande i World Economic Forums ”The Global Competitiveness 

Report”. 
48

 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm (set den 19.01.2015) 
49

 http://www.transparency.org/country#URY (set den 19.01.2015) 
50

 MERCOSUR (på spansk El Mercado Común del Sur) er en regional handelsblok, der har eksisteret siden 1991. 

Medlemslandene tæller Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay og Venezuela. 

http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=1582272742&Country=Uruguay&topic=Summary&subtopic=Highlights
http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=1582272742&Country=Uruguay&topic=Summary&subtopic=Highlights
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm
http://www.transparency.org/country#URY
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investorer frit kan overføre kapital og overskud fra investeringen51. Moms i Uruguay er 23 procent, 

og der betales normalt både moms og told af en importvare. Nogle varer nyder dog godt af 

skattenedsættelser og er helt fritaget for moms i forbindelse med import og salg. Det gælder for 

eksempel udstyr til landbrug, have og græsplæner, fordi det bliver betragtet som anlægsaktiver52. 

Texas’ produkter hører under denne kategori, og det gør Uruguay til et endnu mere attraktivt 

marked for Texas. 

 

9.4.2 Økonomiske og demografiske forhold 

I dette afsnit er grundlaget for de valgte faktorer først og fremmest at undersøge den økonomiske 

situation i Uruguay for at kunne sige noget om Texas’ potentiale for afsætning i landet, og i hvor 

høj grad en udenlandsk virksomhed kan føle sig tryg på det uruguayanske marked; er økonomien 

dårlig, bør man se sig om efter et andet marked. I forlængelse heraf kigges også på landets 

afhængighed af eksportmarkeder, som kan være afgørende for landets fremtidige økonomi.  

 

Økonomisk udvikling siden 2001 

I juli 2013 blev Uruguay tildelt titlen som højindkomst land med en bruttonationalindkomst per 

capita (BNI53) på 15.180 dollars54 (per 04.12.2014), og landet havde i årene 2006-2013 en årlig 

vækst på 5,5 procent. Fremgangen blev skudt i gang i 2002 i kølvandet på den økonomiske krise i 

Argentina, der blandt andet ramte Uruguay på grund af et markant fald i eksporten til Argentina 

mellem 2001 og 2002 – fra 15 procent af Uruguays samlede eksport til 6 procent55. Den 

Internationale Valutafond (IMF) ydede i den anledning finansiel støtte, men krævede til gengæld 

strukturelle forbedringer, som sammen med gunstige eksterne forhold fik Uruguay tilbage på 

sporet. Landet har siden 2002 udviklet en stabil makroøkonomisk politik, haft den bedste 

økonomiske vækst i årtier og forbedret velfærdssystemet betydeligt; i 2013 var arbejdsløsheden 

nede på historiske 6,3 procent, lønningerne er generelt steget, privatforbruget er steget, 

                                         
51

 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm (set den 19.01.2015) 
52

 http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/vat-gst-essentials/pages/uruguay.aspx (set 

den 19.01.2015) 
53

 BNI angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere. 
54

 http://data.worldbank.org/country/uruguay (set den 04.12.2014) 
55

 Det uruguayanske udenrigsministerium, 2012: 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/afiledownload?1,12,610,O,S,0,11297;S;1;351, (set den 09.05.2015) 

 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/vat-gst-essentials/pages/uruguay.aspx
http://data.worldbank.org/country/uruguay
http://www.mrree.gub.uy/frontend/afiledownload?1,12,610,O,S,0,11297;S;1;351,
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statsgælden er nedbragt, og fattigdomsraten er faldet fra 39,9 procent i 2004 til 11,5 procent i 

2013. Ovenstående faktorer har været med til at sikre, at Uruguay slap forholdsvist billigt igennem 

den økonomiske krise i 2008-2009. Landet havde i 2013 en vækstrate på 4,4 procent, men der 

forventes en nedgang til omkring tre procent i 201456.  

 

Uruguayansk eksportpolitik 

Uruguay er et landbrugsland, hvoraf de primære eksportvarer er frisk og frosset kød, ris, 

soyabønner, uld og skind og papir cellulose. Det gør landet afhængig af gunstige vejrforhold og 

råvarepriser. I forhold til aftagere er det primært Brasilien, Kina, Argentina, Venezuela og USA, 

som landet eksporterer til. Uruguay har indenfor det seneste årti bredt sin eksport til flere lande 

for ikke at være afhængig af få bestemte lande, og det har løftet det økonomiske 

sikkerhedsniveau. Derudover har Uruguay investeret i at forbedre den nationale turisme for at 

”lokke” gæster til landet. Golfferier har især oplevet stigende interesse, og det er interessant i 

forhold til Texas’ udbud af plænemaskiner.  

 

Uruguay er dog stadig meget afhængig af både Argentina og Brasilien, hvilket er et svaghedstegn. 

Andre udfordringer, som Uruguay står overfor, er fastholdelse af fremgang; væksten påvirkes 

negativt dels af faldende konjunkturer dels af en begrænset menneskelig kapital, dårlig 

infrastruktur og finansiering. 

 

9.4.3 Sociale og kulturelle forhold 

Dette afsnit har til hensigt yderligere at beskrive, hvordan den økonomiske situation i Uruguay 

påvirker landets befolkning i forhold til privatforbrug og hobbyer – specielt, hvad angår interessen 

for have og haveredskaber. Uddannelsesniveauet inddrages også, fordi det hænger sammen med 

den økonomiske udsigt på den lange bane.    

 

Udvikling af velfærdspolitik 

I forlængelse af den økonomiske vækst har Uruguay fokuseret på at forbedre problemerne med 

fattigdom og ulighed i samfundet. Det er blandt andet blevet gjort ved at føre en politik med en 

                                         
56

 http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview (set den 19.01.2015) 

http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview
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relativ høj skatteprocent, som financierer velfærdsydelser til befolkningen - for eksempel ligger 

den personlige indkomstskat på 10-30 procent afhængig af indkomstniveauet57. Indsatsen har 

gjort 56 procent af befolkningen til middelklasse, hvilket har medført en stigning i privatforbruget. 

Samtidig hører indkomstfordelingen til den mest lige i Latinamerika – en lige fordeling gælder også 

for adgangen til uddannelse, vand og el58. 

 

Uddannelsessystemet  

Landets uddannelsessystem består af et offentligt og gratis skolesystem, som omfatter en frivillig 

børnehave for 3-5-årige. Derefter ni års skolepligt, som opfyldes i den seksårige primærskole og 

tre år i Ciclo Básico, der omfatter en almen og en erhvervsrettet linje59. Uruguay har stort set ingen 

analfabetisme, men der foreligger store udfordringer for uddannelsessystemet og niveauet – 

mange elever dropper ud af gymnasiet, og PISA-undersøgelserne viser dårlige resultater60. Det 

betyder, at der er mangel på menneskelig kapital, hvilket gør det vanskeligt at højne landets 

præstation i erhvervslivet - denne kan kun udvikles gennem et bedre uddannelsesniveau. Hvis ikke 

der tages hånd om disse problemer, kan det have konsekvenser for Uruguays fremtidige 

præstation og udvikling; økonomien vil gå tilbage, det private forbrug vil falde, og Texas vil ikke 

længere kunne sælge sine varer.  

I forhold til sproglige kompetencer ligger Uruguay lavt på listen over engelskfærdigheder – det er 

specielt den ældre del af befolkningen, som halter efter, hvorimod den yngre del følger det globale 

gennemsnit61. Dette kan blive en udfordring i forbindelse med den kommunikation, der 

nødvendigvis skal være mellem Texas og den uruguayanske distributør.    

 

Hus, have og hobbylandbrug  

Den økonomiske vækst skyldes i høj grad det private forbrug, og i den forbindelse er den stigende 

investering i udsmykning af haver en fordelagtig tendens for Texas. Arbejdet i haven er blevet en 

                                         
57

 http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxation-international-

executives/uruguay/pages/income-tax.aspx (set den 19.01.2015) 
58

 http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview (set den 19.01.2015) 
59

http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Uddannelse_i_
andre_lande/Uruguay_(Uddannelse) (set den 19.01.2015) 
60

 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm (set den 19.01.2015) 
61

 http://www.ef.co.uk/epi/spotlights/latin-america/uruguay/ (set den 19.01.2015) 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxation-international-executives/uruguay/pages/income-tax.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxation-international-executives/uruguay/pages/income-tax.aspx
http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Uddannelse_i_andre_lande/Uruguay_(Uddannelse)
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Uddannelse_i_andre_lande/Uruguay_(Uddannelse)
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2011/157381.htm
http://www.ef.co.uk/epi/spotlights/latin-america/uruguay/
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fritidsfornøjelse blandt uruguayanske husejere, der indretter haven som et ekstra rum62. 

Havearbejdet skal dog foregå på en nem måde, og det stiller krav til det udstyr, der bruges. For 

uruguayanere er holdbarhed, komfort, overordnet kvalitet og pris de største faktorer. Brasilien og 

Kina er her store konkurrenter, men samtidig går uruguayanere også op i brands, hvilket Texas bør 

kunne drage fordel af, hvis virksomheden kan stadfæste sig63. I kapitel 10, hvor informanternes 

udsagn præsenteres, omtales interessen for havearbejde yderligere.    

 

9.4.4 Teknologiske forhold 

De teknologiske forhold i et land har for eksempel betydning for, hvor let eller svært det er at 

kommunikere og sælge sine produkter, og eftersom vi befinder os i en verden, hvor mange ting 

foregår online, kigges der derfor på tendenserne indenfor internethandel. Niveauet af 

infrastruktur inddrages også, da det kan påvirke den praktiske del af distributionen.       

 

Internetforbrug 

Mere end 75 procent af den uruguayanske befolkning er brugere af internettet64. Dette tal 

kommer fra en undersøgelse lavet af virksomheden Grupo Radar og er fra august 2014. 

Undersøgelsen viser samtidig, at 38 procent af internetbrugerne har købt en vare online mindst én 

gang – i 2008 var dette tal nede på 16 procent65. Denne udvikling er en fordel for Texas, da deres 

salg også er baseret på onlinekøb – dog kan en eventuel kulturel barriere holde en uruguayansk 

forhandler tilbage fra at udføre et køb uden at have et mere indgående kendskab til Texas (se 

afsnit 11.4 om usikkerhedsundvigelse).     

 

Infrastruktur 

En god infrastruktur har betydning for, hvor effektivt og hurtigt Texas kan få bragt sine varer ud til 

en forhandler. Transportnettet i Uruguay har imidlertid brug for en opdatering - specielt 

                                         
62

 Kilde: US Commercial Service, 2012: ”Uruguay: Lawn and Garden Equipment Market Overview” – se bilag 9 
63

 Kilde: US Commercial Service, 2012: ”Uruguay: Lawn and Garden Equipment Market Overview” – se bilag 9 
64

 http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-

ejecutivo.pdf (set den 09.05.2015) 
65

 http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-

ejecutivo.pdf (set den 09.05.2015) 

 

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-ejecutivo.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-ejecutivo.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-ejecutivo.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-ejecutivo.pdf
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jernbanenettet får ikke udnyttet sin fulde kapacitet. Regeringen har dog afsat et beløb til at kunne 

forbedre infrastrukturen især veje, jernebaner, havne og internetinfrastrukturen66.      

 

9.5 Makroøkonomiske fordele og ulemper i Uruguay 

På baggrund af ovenstående gennemgang af PEST-analysen laves en samlet vurdering af 

muligheder og udfordringer ved eksport til Uruguay.    

 

Muligheder 

Politisk set har Uruguay gode institutioner, et velfungerende demokrati, en lav korruptionsrate, og 

landet nedbryder barriererne for udenlandsk investering og import mere og mere - det er værd at 

huske på, at de nuværende barrierer er gældende for nationale såvel som udenlandske 

virksomheder, hvorfor ingen har fortrinsret. Derudover er der den gode makroøkonomiske tilstand 

og en positiv vækstrate, som til sammen giver en grundlæggende sikkerhed i forbindelse med 

eksport. Det uruguayanske marked er geografisk godt placeret, og selvom det er relativt lille, er 

der potentiale i landets store middelklasse, fordi privatforbruget er stigende. Have og turisme 

(golfferier) er i den forbindelse betydningsfulde markeder i Uruguay, og eftersom Texas’ produkter 

vil være fritaget for moms giver det positive udsyn.  

I forhold til en mulig strategi vil Uruguay også være et godt ”testmarked”, inden der udvides til 

andre sydamerikanske markeder. Det skyldes, at det uruguayanske marked størrelsesmæssigt ikke 

ligger langt fra det danske; Texas vil bedre kunne forholde sig til det og vænne sig til 

forretningsklimaet uden at tage alt for store chancer.   

 

Udfordringer 

Uruguay har haft økonomisk fremgang siden 2002, men vil regeringen være i stand til at fortsætte 

den positive vækst – herunder stigningen i import fra Danmark? I den forbindelse bliver den helt 

store udfordring uddannelsesområdet, hvor der er brug for en massiv indsats. Omvendt kan det 

diskuteres, hvor stor en forskel uddannelsesforbedringer vil påvirke Texas på nuværende 

                                         
66

 http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=682393452&Country=Uruguay&topic=Economy 

(set den 27.01.2015) 

http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=682393452&Country=Uruguay&topic=Economy
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tidspunkt. Der vil i så fald være tale om en tidshorisont på mange år, hvilket nødvendigvis ikke gør 

Uruguay til et mindre attraktivt marked på den korte bane.   

 

Politisk set skal regeringen også arbejde på at nedbringe bureaukratiet, fordi det påvirker 

udenlandsk investering negativt. Som situationen er nu, bør Texas forberede sig på få sat 

tålmodigheden på prøve – typisk i forbindelse med havnemyndighedernes godkendelse af videre 

fragt ind i landet. 

  

Endeligt har Uruguay bredt sine forretningsforbindelser ud for at mindske sin egen usikkerhed. Det 

betyder, at landet først og fremmest ser til sine forretningsforbindelser i MERCOSUR og derefter i 

Kina. Især det kinesiske marked kan blive en udfordring for Texas, idet der er mange kinesiske 

virksomheder, som kan sælge produkter til en langt lavere pris, end Texas kan. Hvis ikke en 

uruguayaner er bekendt med eller har råd til dansk kvalitetsdesign, bliver Texas nødt til at finde 

andre knapper at trykke på. Det kan for eksempel være fleksibilitet i minimumssalg for at udbrede 

kendskabet til Texas og på den måde få øget salget på sigt eller ved at lempe 

betalingsbetingelserne.  
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10 Erfaringer fra Uruguay 
 
Ud fra de foregående kapitler ses det, at kultur påvirker mange forhold i et land, men at det 

teoretisk set er muligt at ”lære” at forholde sig til en kultur, som ikke er ens egen. I dette kapitel 

bliver informanternes erfaringer med Uruguay og handelsrelationer opsummeret67, for at de i 

næste kapitel kan sammenholdes med den anvendte teori. Kapitlets afsnit er opdelt i temaer, som 

først er baseret på Kotlers markedsføringsteori og dernæst Hofstedes dimensioner. Opdelingen er 

foretaget, for at informanternes udsagn er direkte sammenlignelige med teorien.  

 

10.1 Afdækning af potentiale for Texas i Uruguay   

Rosenbrock hævder, at der i Uruguay er mange huse, som har store haver både på landet og i 

byerne. Samtidig fortæller både Rosenbrock og Schonbrod, at uruguayanerne – især 

middelklassen og overklassen – går op i havearbejde. Rosenbrock nyder selv at slå græs og ordne 

haven, og han beskriver havearbejdet som en slags personlig terapi. Han hævder, at glæden ved 

havearbejde er en generel tendens blandt uruguayanere, hvorfor han også mener, at der er et 

marked for Texas’ produkter i Uruguay. Schonbrod betegner havearbejdet som en traditionel 

aktivitet, de fleste uruguayanere godt kan lide – både mænd og kvinder: ”Havearbejde er en 

rekreativ og fornøjelig aktivitet – det gælder især for kvinderne (…) Jeg ser det ikke som noget 

problem, at en kvinde håndterer en sådan [havemaskine, for eksempel en fræser]”. 

 

10.2 Fremgangsmåde for eksportplanlægning    

Via deres eksporterfaring i udenrigstjenesten nævner Rosenbrock, Schonbrod og Christiansen, at 

en analyse af det uruguayanske marked og potentielle samarbejdspartnere er det første, Texas bør 

lave, hvis virksomheden planlægger eksport til Uruguay. Analyserne vil blandt andet kunne hjælpe 

med at opnå en større forståelse af markedet, hvad angår størrelse, eksportfordele, bestemmelse 

                                         
67

 Erfaringerne opsummeres, da der i selve opgaven ikke er plads til al den information, som er blevet indsamlet 

gennem interviewene. Ønskes hele konteksten fra det enkelte interview, henvises der til bilag 4-8. Af hensyn til 

læsere, som ikke taler/forstår spansk skal det samtidig nævnes, at interviewene med Schonbrod og Scirgalea blev 

afholdt på spansk, hvorfor citater fra samtalen er oversat til dansk. Rosenbrocks citater er bibeholdt på engelsk.   
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af hvor et produkt bør sælges i landet, sandsynligheden for succes, fragtomkostninger og hvilke 

(med)spillere, der findes i landet.  

 

Størrelsen på det uruguayanske marked er i øvrigt noget, som Rosenbrock og Schonbrod lægger 

en del vægt på, eftersom det er et lille marked, hvor Texas’ målgruppe højest sandsynlig er 

reduceret i forhold til nogle af de omkringliggende lande. Omvendt fremhæver de begge, at 

Uruguay med fordel vil kunne fungere som en platform til at komme ud til resten af Sydamerika – 

især til medlemslandene af MERCOSUR, hvor en udenlandsk virksomhed kan opnå 

investeringsfordele i de såkaldte Zonas Francas68. Informanternes udsagn giver således udtryk for 

fordele og ulemper ved at starte et sydamerikansk eksportprojekt i Uruguay – de er klar over 

landets begrænsninger med hensyn til en reduceret målgruppe, men samtidig prøver de at sælge 

landet ved at udnævne det som en god platform for udvidelse på længere sigt.      

 

Rosenbrock hævder også, at Texas opnår den bedste markedsanalyse ved at bruge den danske 

ambassade i Buenos Aires, som dækker Uruguay. Han anbefaler, at en virksomhed søger 

ambassadens bistand, fordi ambassaden vil være i stand til at hjælpe, da de kender markedet og 

ved, hvordan en virksomhed kan få introduceret sit produkt på et nyt marked. Det samme skriver 

Christiansen. Rosenbrock og Christiansens enighed kan imidlertid ses i lyset af deres positioner i 

udenrigstjenesten (jf. afsnit 2.4.1), hvor de vil søge at ”overtale” Texas til købe hjælp fra 

ambassaden, da den reelt set er en virksomhed, som skal tjene penge. Alternativt nævner 

Rosenbrock og Schonbrod dog, at man kan hyre en lokal ekspert, som kan fungere som guide og 

forhandlingspartner – ikke kun i forbindelse med forretninger, men også når det gælder om at 

kunne forstå og udnytte viden om den uruguayanske kultur.      

 

Umiddelbart efter, at der opnås kontakt til en potentiel distributør, bør Texas besøge Uruguay og 

møde de mennesker, som kunne blive samarbejdspartnere – det understreger Rosenbrock, 

Schonbrod, Christiansen og den danske bosiddende. Schonbrod går endda så langt til at sige, at en 
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 Zonas Francas er områder, som i toldmæssig henseende fungerer som “udland”. Produkter, som befinder sig i et 

sådan område, er fritaget for nationale toldregler.  
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forretningsrejse til Uruguay er fundamental. Vigtigheden af en forretningsrejse skal findes i 

uruguayanernes behov for gode relationer, og dette omtales senere i afsnit 10.7. 

     

10.3 Produktforhold – kvalitet, funktionalitet og pris 

Når det kommer til indstillingen overfor nye og fremmede produkter, mener Rosenbrock, at 

uruguayanerne er ret åbne, selvom han også hævder, at de etablerede mærker indenfor 

havemaskiner og udstyr udgør en stor konkurrence til Texas. Hvis man derefter retter blikket mod 

et produkts kvalitet, siger Schonbrod, at der er forskel på, hvor meget uruguayanerne går op i det 

alt afhængig af i hvilken niche, man sælger sit produkt. Ikke overraskende interesserer 

middelklassen og overklassen sig for kvalitet; Indkomsterne og levestandarden er steget indenfor 

de sidste 12-13 år, hvilket har givet uruguayanerne flere penge mellem hænderne, og dem bruger 

de for eksempel på forbrugsvarer. Overklassen vil også gerne betale mere for kvalitet, 

funktionalitet og udseende, som holder i fem år fremfor et white label69 produkt, der kun holder 

et år. Dog understeger Schonbrod og Rosenbrock igen, at det uruguayanske marked er lille, 

hvorfor salget af Texas’ produkter kan risikere at være mindre end i nabolandene.  

 

Pris vejer også tungt, når uruguayanere vil købe en forbrugsvare. Rosenbrock siger: ”Prices are 

very important because we are a medium income society, we pay a lot of taxes as you do in 

Denmark but our salaries are [pause i talestrøm] even though the income rates are one of the 

highest in Latin America, our GDP per capita is 15.000 dollars a year compared to Denmark which 

have more than saying 50.000 dollars a year”. Schonbrod siger også, at størstedelen af den 

uruguayanske befolkning har en medium lav købekraft, hvorfor de vil gå mere efter pris og 

udseende og ikke kvalitet og funktionalitet. Den bosiddende dansker nævner dog, at dette kan 

ændre sig: ”Der er mange, som ikke nødvendigvis investerer i det, som er den bedste kvalitet til at 

starte med. De køber noget fra Kina, det går i stykker, og så udskifter de det [til et 

kvalitetsprodukt]”.  

 

                                         
69

 En white label-løsning er, hvis man lader andre sælge sit produkt med deres eget mærke. Et eksempel kunne være 

Bilkas eget ”Budget”-produkt, som er billigere end et tilsvarende produkt.   
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I forlængelse af ovenstående vil Texas’ produkter således have en fordel, hvis virksomheden 

formår at tilbyde det rette mix, når det drejer sig om produktforhold. Dertil kommer, at Texas kan 

drage nytte af danske produkters renommé i Uruguay. Schonbrod og den danske bosiddende 

nævner, at der er et vist kendskab til Danmark og danske produkter i Uruguay. Schonbrod 

fortæller: ”Normalt forbinder man danske produkter med høj kvalitet, høj teknologi og høje 

priser”. Det betyder samtidig, at en uruguayaner opnår anerkendelse, hvis han eller hun ejer 

danske produkter. En anden detalje, som den bosiddende dansker nævner, er, at der er en vis 

respekt for produkter, som kommer fra USA, Nordeuropa og Europa generelt: ”I Uruguay er der en 

cykelforretning, som hedder ”Grøn”. For at lave noget eksotisk, så bruger man for eksempel noget 

dansk. Jeg lagde mærke til, at virksomheden hedder Texas. Det er egentlig positivt i forhold til, at 

det kunne være noget, der kommer fra USA [men,] man kunne godt forestille sig, at det kunne 

være en god idé at spille på, at det er noget fra Danmark”.   

 

10.4 B2B-markedsføring i Uruguay 

Den danske bosiddende nævner i overensstemmelse med PEST-analysen (jf. afsnit 9.4.3), at 

engelskkundskaberne blandt uruguayanere ikke er specielt gode, selvom der i 

forretningssammenhænge altid vil være en, som taler engelsk. Han fortæller yderligere, at det 

generelt er den yngre generation i middelklassen, som taler engelsk (nogen bedre end andre), 

men understreger, at det er en fordel at kunne tale spansk, hvis man satser på det uruguayanske 

marked.  

 

På markedsføringsområdet er engelsk imidlertid bandlyst: ”Hvis du skal markedsføre noget, skal 

det selvfølgelig være på spansk” (Den bosiddende dansker). Det bunder ikke kun i, at få taler 

engelsk, men også i, at uruguayanere er vant til, at tekster bliver oversat til spansk, fordi det er så 

”stort” et sprog. Den danske bosiddende hævder ligeledes, at Texas med fordel kan gøre brug af 

den uruguayanske dialekt i sin markedsføring: ”Hvis man laver en brochure eller en tv-reklame, 

ville det være bedre, at man lavede det specifikt til Uruguay (…), så ville man føle, at det er skrevet 

direkte til ens egen dialekt”.  
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Scirgalea skriver, at Marel ligger vægt på at være specifikke i sine tekster, når de udarbejder deres 

markedsføringskataloger til det uruguayanske marked – det kunne for eksempel være uddybning 

af den konkrete ydeevne, som en maskine har. Hun forklarer, at uddybningen er nødvendig, 

eftersom kunderne tager salgsteksten bogstaveligt, og den skal derfor være præcis. Derudover 

tænker Marel også meget over, at teksten skal være let at forstå.  

 

10.5 Kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay 

Rosenbrock mener som udgangspunkt ikke, at der er store kulturforskelle mellem Danmark og 

Uruguay, fordi uruguayanerne stammer fra europærer, og deres samfund er baseret på det 

franske system. Han siger, at der selvfølgelig er forskelligheder, hvad angår mad og det daglige liv, 

men ”We are not far away – we dress like you, we live like you so it is more or less the same (…) I 

think you can adapt to the Uruguayan daily life very easily”. Rosenbrock har heller ikke oplevet 

kritiske forskelligheder, som har givet udslag i forhandlingsbarrierer for danske virksomheder.  

Christiansen nævner hierarki og tillidsopbygning, som kulturforskelle (se henholdsvis afsnit 10.6 og 

10.7), men skriver ligesom Rosenbrock, at disse ikke har været forhindringer for danske 

virksomheder – det skyldes imidlertid, at ambassaden på forhånd har gjort opmærksom på disse 

kulturelle aspekter, hvorfor de danske virksomheder har været forberedt. 

 

Scirgalea er imidlertid af en anden opfattelse. Hun skriver, at hun i forbindelse med sit arbejde hos 

Marel er i daglig kontakt med den danske afdeling, og hun oplever forskellighederne på tæt hold. 

De største forskelligheder har for hende drejet sig om, hvordan danskere og uruguayanere 

håndterer tid, forpligtelser og forhandlinger. At kunne forklare og udtrykke disse kulturelle 

forskelligheder overfor den danske afdeling har ligeledes været blandt de største udfordringer. Et 

godt råd til en dansk virksomhed ville ifølge Scirgalea være, at den skal sætte sig godt ind i, 

hvordan forhandlinger foregår i Latinamerika, få en forståelse for landets kulturtræk samt det, at 

svartid er forskellig fra den danske. Den bosiddende dansker giver også udtryk for kulturforskelle: 

”Der er en del forskelligheder på alle mulige måder, og det er et spørgsmål om, hvor man skal 

begynde”. Han slår ned på punktlighed, fordi det opfattes som et mere abstrakt begreb i Uruguay, 

selvom det trods alt kommer an på situationen – der er forskel på at komme for sent til en privat 

fødselsdagsfest og komme for sent til en vigtig jobsamtale.     
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Selvom Rosenbrock ikke har oplevet store kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay, 

understreger han ligesom Schonbrod, at den kulturelle forståelse er fundamental for succes i 

Uruguay. Rosenbrock siger for eksempel: ”To make business I think you have to understand and be 

in the inner part of the Uruguayan society. You have to understand our values”. Christiansen 

erklærer sig enig med Rosenbrock og Schonbrod, men siger forbeholdent: ”Det [kulturforståelse] 

er umiddelbart vigtigere, end de fleste tror i henhold til forventningsafstemning vedrørende 

salgsstrategi, men kulturforståelse kan kun hjælpe et produkt med en allerede differentieret value 

proposition og kan derfor ikke stå alene, hvis der ikke er et marked for produktet”. Ligesom ved 

gennemgangen af transmission– og interaktionsparadigmet i kapitel 4 kommer det her til udtryk, 

hvor vigtigt det er at medregne alle aspekter i sin planlægning: Markedspotentiale, økonomi, 

strategier og kulturforståelse er således ”ligesindede” i forbindelse med eksport.     

 

10.6 Hierarki og brug af formelle titler 

Den bosiddende dansker har umiddelbart ikke oplevet, at titler og brug af titler har den store 

betydning i Uruguay. Han oplever landet som uformelt i forhold til nogle af de andre 

sydamerikanske lande, hvor man ofte er dis med hinanden. Denne anskuelse skal imidlertid ses i 

lyset af, at den bosiddende dansker (i modsætning til Rosenbrock, Schonbrod og Christiansen) ikke 

befinder sig i ambassadesammenhænge forstået på den måde, at interviewet overvejende drejede 

sig om hverdagslivet, og de oplevelse han er stødt på.  

 

Christiansen skriver omvendt, at hierarki, titler og status er mere afgørende for uruguayanerne 

end danskerne, som i højere grad fokuserer på en flad organisationsstruktur. Til forretningsmøder 

er det for eksempel vigtigt, at den danske part, som forhandler og besøger den potentielle 

samarbejdspartner, har en høj officiel position i hierarkiet. Samtidig hævder Christiansen og 

Schonbrod, at det kan være en fordel for den danske virksomhed at samarbejde med den danske 

ambassade, da denne er blåstemplet på forhånd, og det skaber en form for tillid til den danske 

virksomhed.   

 
10.7 Netværk og relationer i forretningssammenhænge 

En god forretningsrelation med en uruguayansk samarbejdspartner starter ifølge Rosenbrock, 

Schonbrod og den bosiddende dansker med et godt netværk. Det gælder om at komme i kontakt 
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med de lokale, fordi de kender markedet og de ”rigtige” mennesker. Den bosiddende dansker 

siger for eksempel, at netværk har stor indflydelse, fordi uruguayanerne bruger hinanden til at 

komme frem i verden: ”Hvis du som virksomhed skal sælge noget, så er det vigtig at kende folk”.  

 
Schonbrod, den bosiddende dansker, Scirgalea og Christiansen fremhæver derefter vigtigheden af 

at opbygge en god relation, skabe tillid og troværdighed overfor den uruguayanske 

samarbejdspartner, inden man går videre til de hardcore forhandlinger. Scirgalea skriver for 

eksempel, at det for uruguayanere er vigtigt at have en personlig forretningsrelation for også at 

kunne have et godt samarbejde. For at opnå en tæt relation bør partnerne ifølge hende mødes 

ansigt til ansigt, inden de kan forsætte den daglige kontakt over e-mail. Den bosiddende dansker 

siger ligeledes, at man i stedet for at gå direkte til sagen ved et forretningsmøde bør mødes under 

mindre formelle rammer for at se, hvem hinanden er. Christiansen skriver, at danskere med fordel 

kan starte med smalltalk, fordi det kan virke som en god icebreaker. På den måde kan man opnå 

en personlig forbindelse, og den uruguayanske samarbejdspartner vil få en fornemmelse af, hvem 

repræsentanterne fra den danske virksomhed er - og det er ifølge den bosiddende dansker vigtigt, 

fordi uruguayanere godt kan fremstå lidt mistænksomme: ”Hvis der er et eller andet, så er det nok 

fordi, der er nogen, som prøver at snyde nogen (…) Det gælder om at overbevise folk om, at det er 

noget, man kan stole på”.  

 

Et andet godt udgangspunkt for opbygning af en forretningsrelation er en ting som Texas’ 

baggrund. Det faktum, at Texas er en familievirksomhed, som har en solid og lang historie bag sig, 

kan være en fordel, når en uruguayansk distributør overvejer et samarbejde med en udenlandsk 

leverandør. Christiansen skriver for eksempel, at der findes flere uruguayanske virksomheder, som 

er familieejede, og det faktum, at en virksomhed har eksisteret siden 1960, kan højne 

troværdigheden. Rosenbrock og Schonbrod er enige heri - familieejede virksomheder er i højere 

kurs, og Schonbrod giver følgende årsag: ”Vi sætter mere pris på de personlige og familiære 

relationer fremfor multinationale firmaer, som er børsnoterede, og hvor ingen ved, hvem ejeren 

er”.     
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10.8 Delkonklusion 

Efter at have kigget på de ovenstående perspektiver er det nu klart, at Texas som det første skal 

lave en markedsundersøgelse af Uruguay. Ifølge informanterne er fordelene ved eksport til 

Uruguay, at der er en overordnet interesse for have og havearbejde i Uruguay samtidig med, at 

Uruguay kan fungere som platform for at få nemmere adgang og kendskab til de andre 

MERCOSUR-lande. Til gengæld skal man huske på, at markedet for haveudstyr er reduceret på 

grund af landets størrelse.   

 

Derudover er det blevet belyst, at uruguayanerne lægger vægt på pris, kvalitet og anerkendelse af 

at have mærkevarer. I forhold til markedsføring er det vigtigt, at den udformes på spansk, og at 

der er en udførlig produktbeskrivelse, fordi denne ofte bliver taget bogstaveligt. 

  

Hvad angår kulturforskelle er der ingen kritiske punkter, som har fået et samarbejde mellem 

Uruguay og Danmark til at gå i stykker. Kulturel forståelse er alligevel vigtig og må ikke negligeres i 

forbindelse med eksportplanlægning. Det handler om at forstå forskellene i tidsopfattelsen, 

brugen af titler samt vigtigheden af at have gode forretningsrelationer. 

 

Endelig skal det understreges, at informanternes udsagn er vigtige, fordi de beskriver personlige 

og kulturelle erfaringer fra Uruguay, hvilket teorien ikke er i stand til. Udsagnene skal således 

bruges til at sammenligne den anvendte teori for at kunne konkludere på den indsamlede viden 

om uruguayansk kultur.  
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11 Sammenhæng mellem anvendt teori og informanternes udsagn 
 
Det er ovenfor blevet præsenteret, at uruguayanere adskiller sig på en række punkter fra 

danskere, men da kultur er tillært og ikke medfødt, er det muligt for danske virksomheder at lære, 

hvordan man opererer efter uruguayanske standarder. Specialets tilgang til kultur (jf. kapitel 5) 

bestræber sig på at følge Askehaves ”Den gyldne Middelvej” for at blive klogere på den 

uruguayanske kultur (Askehave et al., 2006:28), og nedenfor følger derfor en analyse af, i hvor høj 

grad Hofstede, Kotler og informanternes udsagn stemmer overens med hinanden. Der tages 

udelukkende udgangspunkt i det, som er relevant for Texas.  

 

11.1 Magtdistance 

Ingen af informanterne giver udtryk for, hvor højt eller lavt niveauet af hierarki i uruguayanske 

virksomheder er, og det gør det svært at sige noget om, hvorvidt en medarbejder er så afhængig 

af sin leder, som Hofstede tager udgangspunkt i under magtdistance. Christiansen udtaler 

imidlertid, at brugen af hierarki, titler og det at være formelle overfor hinanden i højere grad er til 

stede i Uruguay end i Danmark. Hvad angår tilskrevet status nævner Christiansen ligeledes, at den 

danske virksomhed bør sende medarbejdere med en lignende hierarkisk status, som den 

uruguayaner, danskeren skal besøge og forhandle med – derved viser man respekt overfor 

hinanden, og uruguayaneren vil vide, at danskeren har magt til at forhandle og tage beslutninger 

på virksomhedens vegne. Hvis den danske virksomhed samtidig får hjælp fra en anerkendt 

institution som ambassaden, stiger troværdigheden betragteligt, fordi denne på forhånd er 

blåstemplet.  

 

At kunne medbringe ambassaden til et forretningsmøde skaber ikke kun en blåstempling i en 

uruguayaners øjne – det gælder selvfølgelig også for en dansker. Alligevel tegner ovenstående et 

billede af en mere hierarkisk og formel tilgang til arbejdsmiljø, forretning og forhandlinger end i 

Danmark. Det kan overvejende skyldes, at højere magtdistance altid vil føles voldsom for en 

dansker, fordi danske arbejdspladser ofte har en flad struktur. Omvendt har den bosiddende 

dansker ikke en høj stilling i udenrigstjenesten, og hans udtalelser var derfor mere baseret på hans 

erfaring og oplevelser fra ”hverdagen”. Det kan forklare, hvorfor han oplever, at Uruguay ikke er 

så formelt i forhold til de andre sydamerikanske lande – han ville for eksempel ikke kunne finde på 
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at være dis med en ven eller kærestes forældre. Med den begrundelse kan Uruguay fremstå mere 

egalitært, hvilket stemmer overens med landets magtdistanceindeks, som langt fra befinder sig i 

den ekstreme ende af skalaen.  

 

11.2 Kollektivisme vs. individualisme  

Hvor det i Danmark kan virke naturligt at gå direkte til sagen i forretningssammenhænge fortæller 

informanterne, at det er vigtigt at skaffe sig gode kontakter, opbygge gode relationer til sine 

uruguayanske samarbejdspartnere og starte ud med smalltalk, inden man går til 

forhandlingsbordet. Grundlæggende set er de personlige relationer afgørende i det uruguayanske 

erhvervsliv, fordi et - ifølge Hofstede - kollektivistisk samfund som Uruguay handler med 

mennesker, som man har lært at kende og har tillid til. Danmark, som overvejende er et 

individualistiske samfund, vil omvendt opfatte forretningssamarbejde som handel med en 

virksomhed og finder det derfor mindre nødvendigt at indlede samarbejdet med at opbygge en 

god relation. Behovet for relation er derfor en anden grund til, at Texas bør inddrage en 

mellemmand såsom ambassaden i de første forhandlinger – begge parter vil have det til fælles, at 

de har tillid til ambassaden, indtil de har lært hinanden at kende.   

 

De kollektivistiske tendenser kommer også til udtryk via Schonbrod, Rosenbrock og Christiansen, 

som understreger, at det er en fordel, hvis en virksomhed er familieejet. Det giver automatisk 

troværdighed i en uruguayaners øjne, fordi man ved, hvem ejeren er. Det er dog ikke det samme 

som at kunne bekræfte påstanden i Hofstedes undersøgelse om, at uruguayanere anser det for 

naturlig forretningspraksis udelukkende at foretrække uruguayanske samarbejdspartnere, som 

kommer fra familieejede virksomheder (in-group) frem for at tage en chance med udenlandske 

samarbejdspartnere (out-group), som man endnu ikke har opbygget en relation til. For i praksis 

forholder det sig sandsynligvis anderledes på grund af samfundsøkonomiske forhold. Rosenbrock 

siger for eksempel, at han tror på tovejshandel70, fordi det er den eneste måde, hvorpå Uruguay 

kan modernisere landet og øge dets vækst – det er den stigende eksport og import i Uruguay også 

                                         
70

 Tovejshandel betyder i dette tilfælde, at Uruguay har handel med lande, hvor Uruguay kan importere, men også 

eksportere.  



79 
 

et bevis på. Både Hofstede og informanterne giver således udtryk for, at Uruguay ikke befinder sig 

i den ekstreme ende af kollektivismen, men at den stadig er vigtig at tage højde for.      

 

11.3 Maskulinitet vs. femininitet 

Det kan virke påtaget at ville forbinde Hofstedes maskulinitetsindeks og informanternes udsagn 

om havearbejde. Ikke desto mindre er der en vis anerkendelse af, at havearbejde betyder noget 

for uruguayanerne, eftersom det er normalt at have en have, som man bruger meget tid i. 

Rosenbrock kalder havearbejde for terapi, og Schonbrod siger, at havearbejde er noget, 

uruguayanerne nyder. Det er altså et tegn på, at havearbejde giver livskvalitet, hvilket er et af de 

karakteristika, som hører under Hofstedes træk for feminine samfund – man går op i at have det 

godt. En form for udligning af kønsroller ses også i det faktum, at havearbejde er lige så meget for 

mænd som for kvinder. Schonbrod ser for eksempel ingen mærkværdigheder i, at en kvinde skulle 

kunne håndtere en havemaskine.  

 

Maskuline træk såsom materielle goder giver, ikke overraskende, anerkendelse – det gælder også i 

Uruguay, men eftersom de fleste uruguayanere befinder sig i den nedre 

middelklasse/middelklasse, er prisen ofte vigtigere end kvalitet og luksus. Det betyder ikke, at 

uruguayanere ikke går op i at anskaffe sig dyre forbrugsvarer. Det handler i stedet for om, at 

målgruppen, som har råd til at købe dyre forbrugsvarer, ifølge Rosenbrock og Schonbrod ikke er 

særlig stor, og dermed bliver de maskuline træk nedtonede, når det handler om dyre 

forbrugsvarer.    

 

11.4 Usikkerhedsundvigelse 

Ifølge Hofstede er Uruguay på top fire-listen over lande med den højeste usikkerhedsundvigelse, 

hvilket på papiret stiller høje krav til Texas’ tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale. Ikke 

desto mindre viser informanternes udtalelser kun få indikationer på, at Uruguay er påvirket af 

denne dimension. Ser man bort fra selve forretningssamarbejdet, som i uruguayanernes øjne 

kræver relation og tillid, nævnes behovet for sikkerhedsfølelse kun af Scirgalea og den bosiddende 

dansker. Scirgalea nævner, at Marel går meget op i at uddybe sine tekster i salgsmaterialet, fordi 
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en potentiel kunde tager teksten meget bogstavelig og vil have sikkerhed for det produkt, han 

eller hun køber. Ligeledes er det vigtig at gøre teksten let at forstå, så der ikke opstår 

tvetydigheder. Den bosiddende dansker beretter, at der ikke skal meget til, før uruguayanere 

bliver mistænksomme overfor andre, hvilket kunne tyde på, at de beskytter sig selv mod usikre 

situationer.  

 

Det ”manglende” ytringer om usikkerhedsundvigelse kunne imidlertid have noget med et 

generationsskifte at gøre. Rosenbrock påpeger for eksempel, at uruguayanerne generelt er åbne 

overfor nye produkter, og at internethandlen er stigende. Sidstnævnte kan være et udtryk for, at 

uruguayanerne føler sig tryggere ved elektronisk handel i modsætning til tidligere, hvor man kun 

foretrak traditionelle salgsplatforme såsom fysiske butikker. Den yngre del af befolkningen synes 

også at være villig til at tage chancer i forbindelse med nye forretningsbekendtskaber. 

Christiansens erfaring er også, at uruguayanerne er villige til at påbegynde nye samarbejder – det 

har vel og mærke fungeret gennem ambassaden, hvorfor det positive resultat kan skyldes den 

førnævnte blåstempling.  

 

Hvor Danmark i alle Hofstedes dimensioner befinder sig i ekstremerne, er usikkerhedsundvigelsen 

den eneste dimension, hvor Uruguay også befinder sig ved en yderpol. Det er derfor interessant, 

at det ikke er noget, som informanterne giver udtryk for i forhold til vigtigheden af at lave en 

markedsanalyse, opbygge gode relationer og huske på tilstedeværelsen af hierarki. Det kunne 

skyldes, at Hofstedes resultater rent faktisk ikke er korrekte, men der er også andre muligheder. 

Spørgsmålene, som i de personlige interviews skulle have med usikkerhedsundvigelse at gøre, var 

måske ikke ”korrekte”, det vil sige, at de ikke har handlet om usikkerhedsundvigelse, eller at de 

har haft en forkert indgangsvinkel. Den bosiddende dansker spurgte for eksempel ind til 

spørgsmålet om usikkerhedsundvigelse71, fordi han ikke forstod det, og derefter fortalte han, at 

han ikke havde bidt mærke i noget. En tredje mulighed kunne være, at usikkerhedsundvigelse i 

overensstemmelse med Hofstede er til stede i Uruguay, men at det ikke er noget, som 

                                         
71

 Spørgsmålet lød: ”I hvilken grad oplever du, at uruguayanere har brug for (grundig/specifik) information? Skal de 

have tingene udpenslet?”.  
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informanterne har oplevet. Relation og hierarki er således fremtrædende kulturtræk i Uruguay, 

men det betyder ikke, at tendenserne indenfor usikkerhedsundvigelse ikke findes. 

    

11.5 B2B-markedsføring  

Blandt informanterne er der bred enighed om, at det er nødvendigt at lave en markedsanalyse, så 

Texas får indkredset sin modtagergruppe, inden der påbegyndes et eksportfremstød. Formålet 

med en markedsanalyse stemmer således overens med et af Kotlers karakteristika af B2B-

markedet, hvor det er den private forbruger, som bestemmer den endelige afsætning. Laver Texas 

en markedsanalyse som det første og undersøger behovet blandt forbrugerne, har de et bedre 

udgangspunkt. I den forbindelse gør både Rosenbrock og Schonbrod opmærksom på, at 

segmentet i Uruguay er lille, hvilket stiller krav til Texas om at kunne tilbyde såvel et produkt som 

et brand, der skiller sig ud.    

 

Udfordringen ved at skille sig ud i Uruguay handler imidlertid ikke om markedsføring i traditionel 

forstand, men om at kunne bearbejde den uruguayanske loyalitets-kultur, som udspringer af 

relationer og netværk. Kotler skriver, at et B2B-forhold normalt har en tættere relation end ved 

B2C, men i forhold til Uruguay gør det sig endnu mere gældende på grund af deres kollektivistiske 

adfærd. Det tager tid at opbygge relationer, hvorfor man kan forestille sig, at en uruguayansk 

virksomhed ikke vil kunne skifte leverandør uden videre. Derfor skal Texas huske, at når de 

trænger ind i Uruguay, vil der for uruguayanske virksomheder være tale om enten et modificeret 

nykøb eller et nykøb, hvilket imødekommes ved at sikre, at der hurtigt etableres et tillidsforhold 

samt tiltro til ens virksomhed. Samtidig vil ”Made in Denmark” kunne spille en stor rolle, når Texas 

trænger ind i Uruguay, fordi danske varer ifølge flere af informanterne ofte er et symbol på 

kvalitet, et højt niveau af teknologi og prestige. Det vil ligeledes kunne give den danske 

virksomhed en styrkeposition i kunde-sælger forholdet.   

 

Kotler skriver, at en leverandør overvejende bliver valgt ud fra objektive kriterier, fordi man 

handler på virksomhedens vegne, og derfor er det særligt de økonomiske forhold, som gør sig 

gældende. I Uruguays tilfælde vægtes de subjektive kriterier ifølge Schonbrod også højt, og både 

Schonbrod, Rosenbrock og til dels Christiansen udtaler, at det er bedre at fokusere på relationen 
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frem for at give et direkte tilbud. I stedet for at ty til de metoder, der sædvanligvis anvendes i 

Danmark, bør Texas derfor spille efter de uruguayanske regler og søge at få etableret den første 

kontakt via en mellemmand - det kunne være de danske repræsentationer i Uruguay, der netop er 

til for at hjælpe danske virksomheder ind på markedet. Disse kan ligeledes finde frem til de 

personer i købscentret, som skal ”bearbejdes” for at kunne starte et samarbejde.  

 

I selve købssituationen skriver Kotler, at den sælgende B2B-virksomhed generelt skal være teknisk 

velfunderet i sin markedsføring, fordi køber skal kunne videresælge produktet med samme viden 

som sælger. Ifølge Scirgalea er den tekniske kunnen og grundige detaljer om et produkt da også et 

vigtigt element i Marels markedsføring, men spørgsmålet er imidlertid, om det hænger sammen 

med høj usikkerhedsundvigelse, eller om uddybning af en virksomheds produkter blot er et 

generelt træk indenfor B2B-markedsføring. Under alle omstændigheder er det noget, som Texas 

skal være opmærksom på. 

 

11.6 Delkonklusion 

Ud fra den ovenstående sammenligning af specialets anvendte teorier og informanternes udsagn 

er der en del overensstemmelser, som viser forskellene mellem dansk og uruguayansk kultur. 

Disse besvarer samtidig specialets første arbejdsspørgsmål: Hvilke dominerende forskelle er der 

mellem dansk og uruguayansk kultur? Forskellene viser sig ved højere magtdistance i Uruguay, 

hvor hierarki, titler og status dyrkes. Kollektivisme, hvor der sættes pris på opbygning af relationer 

og smalltalk inden forhandlinger om priser og købsbetingelser. Femininitet, hvad angår livskvalitet 

og udligning af kønsrollerne i forbindelse med havearbejde og endelig, usikkerhedsundvigelse i 

forbindelse med uddybet og konkret tekstindhold samt mistænksomhed i usikre situationer.     

 

Sammenligningen besvarer også arbejdsspørgsmål nummer to: Hvad kendetegner den potentielle 

uruguayanske B2B-modtager? I forhold til Kotler ønsker den uruguayanske B2B-modtager en 

endnu tættere forretningsrelation, hvor det er nødvendigt at mødes ansigt til ansigt. Det betyder 

samtidig, at det kan være svært at overtale en uruguayaner til at skifte en loyal leverandør ud og 

indgå en aftale med et ukendt firma. Familiære virksomheder og ”Made in Denmark” er dog en 

fordel for Texas i den indledende fase, fordi det er værdier, som tiltrækker uruguayanere.     
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Teori såvel som empiri har nu frembragt kulturtræk indenfor uruguayansk forretningskultur og 

B2B-markedsføring, som i næste kapitel vil danne baggrunden for anbefalinger til Texas’ 

kommunikationsmateriale.   

  



84 
 

12 Udformning af differentieret kommunikationsmateriale  

Det står nu helt klart, at både Hofstede, informanterne og til dels Kotler lægger vægt på 

vigtigheden af relationer inden forhandling. Texas kan derfor stå tilbage med spørgsmålet om, 

hvorvidt det i B2B-sammenhænge kan betale sig at satse på dyrt og ”lækkert” 

kommunikationsmateriale, når uruguayanere finder det vigtigt at mødes ansigt til ansigt. Omvendt 

kommer enhver forhandling til det punkt, hvor køber bliver konkret og vil se både tal og tekst – 

gerne ”pakket ind” på en indbydende måde.  

 

I den forbindelse bliver de sidste elementer i IMK-modellen - medie, genre, kode, tekst (retoriske 

strategier) og referent - inddraget, da de omhandler selve udformningen af 

kommunikationsmaterialet. Dette gøres med udgangspunkt i, hvad specialet har opnået af viden 

om kultur og B2B-markedsføring i Uruguay. Derudover inddrages Singh og Pereira, hvis 

fremgangsmåde for udformning af kulturdifferentierede hjemmesider blandt andet udføres med 

udgangspunkt i Hofstedes dimensioner72. Eftersom udformningen søges kulturdifferentieret (jf. 

afsnit 1.2) beskrives det sideløbende, på hvilke punkter forslaget til det uruguayanske marked 

adskiller sig i forhold til, hvis Texas skulle lave et differentieret forslag til det danske marked. På 

den måde vil forskellen bedst komme til udtryk. Kapitlets fokus er således rettet mod den kreative 

del af IMK-modellen, som vil kulminere i to konkrete forslag til Texas. 

   

12.1 Valg af medie og genre 

Hvad angår valg af medie udelukkes elektroniske massemedier såsom avis, radio, tv og sociale 

medier (Frandsen, 2004:98), fordi der i første omgang ikke er tale om at få Texas’ budskab ud til 

flere end en distributør eller agent i Uruguay – brug af disse elektroniske massemedier ville derfor 

være spild af tid og penge. Der må i stedet gøres brug af et medie, som er relevant og fremstår 

troværdigt måde i B2B-sammenhænge. Samtidig skal mediet leve op til de forventninger, som 

modtageren har indenfor det specifikke diskursfællesskab – det vil sige, hvilken struktur, 

                                         
72

 Singh og Pereira tager udgangspunkt i hjemmesider, hvilket ikke er aktuelt for dette speciale. Ikke desto mindre kan 

deres anbefalinger bruges ved andre genre, fordi de tager udgangspunkt i kulturforskelle. Desuden er anbefalingerne 

meget håndterbare: Hvilke farver og symboler bør man bruge/undgå i bestemte kulturer, og hvilke motiver, temaer og 

opsætning bør bruges på billeder og i tekster.     
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sprogbrug og konvention forventes, når man bevæger sig indenfor feltet ”En B2B-virksomhed, der 

sælger havemaskiner til hobbybrug og semiprofessionelle”? Da de elektroniske medier allerede er 

udelukkede, vælges det trykte73 medie, som i form af en e-mail ligeledes kan nå modtageren, der i 

dette tilfælde også befinder sig langt væk.     

 

Den første henvendelse spiller en stor rolle, fordi den har betydning for, om Texas kommer 

igennem nåleøjet og får respons fra modtageren. I den forbindelse vælger Texas ofte at henvende 

sig til en potentiel kunde via en salgsmail for at informere om, hvad virksomheden generelt kan 

tilbyde, men også for at høre hvilke produkter modtageren specifikt kunne være interesseret i – på 

den måde er der noget konkret, som en eventuel forhandling kan foretages ud fra. En sådan 

direkte opfordring til at spørge ind til specifikke produkter kan imidlertid være for direkte/tidligt 

for en uruguayansk modtager, og Texas kan dermed risikere, at salgsmailen bliver smidt direkte i 

skraldespanden. Derfor bør den uruguayanske salgsmail have en indgangsvinkel med et 

relationelt74 og personligt islæt. Vælger Texas at gå udenom de danske repræsentationer i 

Uruguay, som ellers ville stå for kontaktformidlingen mellem de to parter, kan formålet med 

salgsmailen være at fremkalde respons/kontakt, som på sigt kan udvikle sig til et samarbejde. Det 

kan gøres ved at lade den fremstå som en invitation til et uforpligtende møde – selvfølgelig i 

Uruguay, da det er Texas, som henvender sig.  

 

Forudsættes det endvidere, at et forretningsmøde kommer i stand, foreslås det også, at Texas 

laver en virksomhedspræsentation i form af en PowerPoint-præsentation, som kan medbringes til 

Uruguay. Præsentationen vil kunne fungere som et udgangspunkt for samtalen og indeholde 

slides, hvorudfra Texas kan fortælle historien om virksomheden, så modtageren kan lære Texas at 

kende. Da en PowerPoint-præsentation er et produkt, som man taler ud fra, udformes det med 

stikord, så afsenderen ikke mister modtagerens fokus. Det betyder, at det ikke er al information 

som indsættes, fordi det forudsættes, at selve præsentationsgiveren vil uddybe undervejs – det vil 

forslaget derfor også bære præg af. Præsentationen vil lige som salgsmailen ikke have et direkte 

                                         
73

 Ved et ”trykt” medie menes der tekst og billeder, som ofte vil være produceret på computer, og som kan mailes 

eller udskrives på papir og sendes med posten.  
74

 Med relationelt menes en indgangsvinkel, som fokuserer på at lære hinanden at kende med henblik på at opbygge 

et samarbejde.   
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fokus på salg, priser og forhandling, da der endnu ikke er opbygget en relation mellem parterne. I 

en dansk præsentation vil fortællingen om Texas stadig være relevant i forbindelse med branding 

af virksomheden, men Texas kan tillade sig at være direkte med hensyn til priser og 

forretningsbetingelser.    

 

Skulle samarbejdet mellem Texas og en uruguayansk distributør blive en realitet, kan Texas ikke 

komme uden om at skulle lave markedsføring til den private uruguayanske kunde – typisk i form af 

en produktbrochure eller et katalog. Eftersom specialet kun fokuserer på B2B-markedsføring vil et 

sådan forslag ikke blive vist her, men i forhold til analysen af den uruguayanske modtager er det 

dog rimeligt at forudsætte, at mange af de samme fokuspunkter vil gå igen.           

 

12.2 Referent 

Frandsen skriver, at referenten ikke blot er den fræser (denotation), som Texas vælger at satse på i 

Uruguay (Frandsen, 2004:56). Det er også alle de konnotationer, som selve navnet ”Texas” bærer 

med sig. På nuværende tidspunkt er uruguayanerne allerede bekendte med havemaskiner og 

haveudstyr, hvorfor den form for produkter ikke vil være den store overraskelse hverken på 

markedet eller for distributørerne. Derimod er brandet ”Texas” ikke kendt i Uruguay, og det vil 

dermed fremstå som et fremmed produkt i rækken af havemaskiner, der forsøger at trænge ind på 

markedet.      

 

Texas kan imidlertid hjælpe kendskabet til brandet på vej ved at lægge vægt på de faktorer, som 

ifølge Hofstede og informanterne tiltrækker uruguayanerne: At Texas er en dansk familieejet 

virksomhed, som designer, producerer og sælger godt kvalitetsudstyr til haven. Eftersom der i 

Uruguay er et relativt godt kendskab til Danmark og danske produkter, er det også noget, som 

Texas bør formidle og synliggøre i sin kommunikation – det at have ry for god kvalitet og høj 

teknologi skal udnyttes for at kunne konkurrere med eksisterende brands.  

 

12.3 Valg af tekst (retoriske strategier) og kode  

På baggrund af det relativt lave engelskniveau blandt uruguayanere og den bosiddende danskers 

udsagn bør al markedsføring til Uruguay udformes på spansk. Det officielle sprog i Uruguay er 
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castiliansk spansk, men indflydelsen fra italienske emigranter og de omkringliggende lande (særligt 

Argentina og Brasilien) har påvirket den uruguayanske dialekt gennem tiden. En forskel fra 

castiliansk spansk er ifølge den digitale ordbog Real Academia Española75 og den bosiddende 

dansker og brugen af ”vos” i stedet for ”tu” i anden person ental – det vil sige, når en person 

tiltales i ”du-form”. Dette bliver imidlertid ikke relevant i hverken salgsmailen eller 

virksomhedspræsentationen, da de formelle normer skal overholdes i overensstemmelse med 

Hofstedes magtdistance og Christiansens udtalelser om brugen af hierarki og titler i Uruguay. 

Danmark er et overvejende uformelt land, og derfor er tiltaleformen en slående forskel mellem 

dansk og uruguayansk sprogbrug i markedsføring. Der bruges sjældent formelle tiltaleformer på 

dansk, hvorfor det også er helt naturligt, at Texas bruger ”du” og ”dig” på sin hjemmeside.   

 

Forskel i udtale vil der heller ikke blive taget højde for, da der er tale om markedsføring, hvor 

syntaksen – det vil sige den korrekte sammensætning af skrevne ord - ikke ændrer sig på grund af 

forskellige spanske dialekter76. Til gengæld tages der højde for eventuelle formuleringer eller ord, 

som betyder ét i Uruguay, men noget andet i andre spansktalende lande (se afsnit 12.3.2 om 

udformning af virksomhedspræsentationen). I den forbindelse skriver Singh og Pereira også, at 

brugen af lokale termer faktisk kan skabe tryghed blandt modtagere, som kommer fra et samfund 

med høj usikkerhedsundvigelse (Singh og Pereira, 2005:94).        

 

Indhold og budskab organiseres ifølge Frandsen i overensstemmelse med den genre, som er 

bestemt for markedsføringen (Frandsen, 2004:112). I dette tilfælde betyder det, at en salgsmail og 

en virksomhedspræsentation generelt er opstillet efter bestemte trækstrukturer og sproglige 

virkeligmidler, som også passer til diskursen. Strategien for hver genre præsenteres i det følgende 

hver for sig.   

12.3.1 Valg af tekst (retoriske strategier) i salgsmailen 

For salgsmailen handler det helt konkret om at holde den formelle tone ved især at bruge en 

forretningsbetonet indledende og afsluttende hilsen. Derimellem skal teksten kommunikere, hvad 

                                         
75

 http://lema.rae.es/drae/?val=vos 
76

 Udtale og dialekt ville for eksempel være aktuel for tilpasningen, hvis der skulle laves en tv-reklame, hvor 

modtageren lytter til afsenderens budskab.  

http://lema.rae.es/drae/?val=vos
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Texas producerer, hvorfor de skriver til modtageren, og hvad de gerne vil opnå med henvendelsen 

(Frandsen, 2004:178).  

 

Derudover bør selve teksten ifølge Singh og Pereira præsentere virksomhedens vision, fordi det i 

lande med høj magtdistance er normalt at fremhæve lederens virksomhedsfilosofi (Singh og 

Pereira, 2005:119, 56). Denne vinkling ligger i dansk sammenhæng ikke først for, da der ikke findes 

den samme tendens til hierarki og ”tilbedelse” af ledelsen. Her vil man for eksempel fokusere på 

indhold omhandlende individuelle fordele, eller den selvstændighed den enkelte modtager har i 

sine køb.     

 

Retoriske strategier, der kan imødekomme usikkerhedsundvigelse, er ifølge Singh og Pereira 

(2005:94) eksplicitering af Texas som en familieejet virksomhed med en lang historie bag sig, fordi 

det skaber en sikkerhedsfølelse, at virksomheden har eksisteret i mange år, og at den vil blive ved 

med at eksistere. Dette fokus vil samtidig stemme overens med Christiansen, Schonbrod og 

Rosenbrocks udsagn om fordelen ved at være en familiærvirksomhed (Bilag 4, 5 og 7). I lande med 

høj usikkerhedsundvigelse er det også afgørende at have formaliteterne i orden for at give en 

følelse af struktur og orden på tingene. Derfor skal salgsmailen understrege, hvordan modtageren 

helt konkret kan kontakte Texas, og at invitationen til forretningsmødet er uforpligtende. 

Indholdsmæssigt afviger dette dog ikke fra en dansk sammenhæng, da det er obligatorisk i forhold 

til opsætningskrav i salgsmails. Endeligt spiller troen på eksperter (herunder medarbejdere med 

høje stillinger) en stor rolle, og derfor foreslår Singh og Pereira, at henvendelse kommer fra en 

person med en høj stilling i Texas – for eksempel salgschefen fremfor en menig sælger.    

 

Som nævnt under genrevalg skal salgsmailen have fokus på opbygning af relationer på grund af de 

overvejende kollektivistiske tendenser i Uruguay. Det vil salgsmailen gøre ved at udtrykke 

interesse for Uruguay, den uruguayanske havebranche og modtageren, hvilket efterfølgende skal 

opfordre til et uforpligtende møde. På den måde tages der afstand fra en ”lige-på-og-hårdt” 

markedsføring med konkrete tilbud, som helt naturligt kunne forekomme i dansk sammenhæng.     
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12.3.2 Valg af tekst (retoriske strategier) i virksomhedspræsentationen 

Forslaget til en virksomhedspræsentation vil ligeledes fokusere på Texas’ værdier, traditioner og 

historiske baggrund, men på et mere uddybende plan, således modtageren kan lære Texas og 

virksomhedens medarbejdere endnu bedre at kende. Først gøres præsentationen personlig ved at 

give præsentationsgiveren sit eget slide, hvor han/hun kort uddyber sit stillingsforløb i Texas. 

Dernæst tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan startede det hele, hvordan har Texas’ 

markedsposition udviklet sig, hvordan er Texas organisatorisk opbygget, og hvorfor Texas anser sig 

selv for en troværdig virksomhed? (Frandsen, 2004:205).  

 

I modsætning til salgsmailen, som mere eller mindre er bundet af stramme opsætningskrav, giver 

en virksomhedspræsentation mulighed for at være kreativ i forhold til brugen af billeder og farver. 

Billeder af Texas’ ledelse og organisationsdiagram vil derfor blive præsenteret, da den henviser til 

status, som er vigtig i forhold til magtdistance. Det gør det samtidig nemmere for modtageren at 

finde ud af, hvilken position den person, som man har med at gøre, har (Singh og Pereira, 

2005:115-116). Omvendt fylder lighed relativt mere end status i en dansk sammenhæng, og derfor 

vil et overblik over hierarkiet i en virksomhed fylde mindre.  

Derudover skriver Singh og Pereira, at den kollektivistiske og feministiske tilgang kan 

imødekommes ved at vælge stærke farver og billeder, hvor Texas’ produkter bliver vist ”in action” 

– helst i situationer, hvor familien hygger sig/arbejder sammen om havearbejdet (Singh og Pereira, 

2005:78-79, 144)77. I en dansk kontekst vil der på grund af den højere grad af individualisme være 

tendens til at indsætte billeder, som udstråler selvrealisering og selvstændighed.  

 

På grund af B2B-konteksten vil præsentationen tillade sig at være mere teknisk anlagt, idet der 

udover et overblik over Texas’ produktsortiment også vil være en konkret introduktion af den 

fræser, som Texas på nuværende tidspunkt mener, kunne være et potentielt produkt på det 

uruguayanske marked. I samme anledning bruges fagudtryk om Texas’ produkter, som er tilpasset 

den uruguayanske dialekt – en fræser hedder for eksempel moto cultivador78 i Uruguay, hvorimod 

                                         
77

 Billederne i forslag 2 er hentet fra Texas’ eget billedkartotek, hvor der kun findes få billeder med flere personer. Det 

betyder, at forslaget ikke viser de bedst egnede billeder, hvorfor der må tages forbehold for forbedringer.    
78

 http://serva.com.uy/home.html 

http://serva.com.uy/home.html
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den kaldes motocultor79 i Mexico. Det betyder, at den uruguayanske dialekt og den tekniske 

diskurs overholdes, samtidig med at egenskaber hos Texas’ produkter såsom kvalitet og 

funktionalitet også får mulighed for at blive understreget.    

 

Endelig drejer det sig om at sælge Texas som en solid samarbejdspartner og imødekomme 

niveauet af usikkerhedsundvigelse. Singh og Pereira anbefaler blandt andet, at der lægges vægt 

på, at Texas yder professionel kundeservice, fordi en uruguayansk modtager gerne vil forebygge 

usikre situationer, hvor denne ikke ved, hvorfra man kan hente hjælp (Singh og Pereira, 2005:98). 

Det skaber tillid og tryghed at vide, at Texas yder ekspertservice – også efter, at produktet er købt. 

Kundeservice er naturligvis også en vigtig ting for en dansk modtager, men denne kan i teorien 

håndtere usikkerheden bedre og ”bare” lade tingene ske.      

 

Gennemgang af alle elementerne i IMK-modellen vil i det følgende blive omdannet til konkrete 

forslag, som vil være kulturelt tilpasset det uruguayanske B2B-marked.     

 

  

                                         
79

 http://www.agricultura.com.mx/ExpoAgroMexico/Inicio.html 

http://www.agricultura.com.mx/ExpoAgroMexico/Inicio.html
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12.4 Forslag til differentieret udformning 
 

Figur 9: Forslag 1 - salgsmail 
 
 
 

Figur 10: Forslag 2 - virksomhedspræsentation  

Asunto: Interés de inversión danesa en el sector de jardinería uruguayo 

Señores:  
 
Nos tomamos la libertad de presentarles nuestra empresa familiar, Texas. 

Somos una empresa danesa rica en tradiciones dedicada al diseño, fabricación y entrega de maquinaria y 
accesorios de jardinería y paisajismo. Con más de 50 años de experiencia en el mercado, nos hemos 
especializado en la facilitación y el desarrollo profesional de soluciones innovadoras y de calidad para la 
jardinería. Asimismo, dentro de nuestra filosofía, buscamos mantener una relación cercana y abierta con 
nuestros clientes y colaboradores, con el fin de proveerles del mejor servicio disponible.  

Percibiendo el potencial de desarrollo dentro del sector de jardinería uruguayo, estamos interesados en 
conocer más acerca de su mercado y establecer una línea directa de comunicación con su empresa. Pues 
buscamos proponer soluciones que apoyen al crecimiento y desarrollo de la industria en su país. De igual 
manera y creyendo que compartimos un interés en común, queremos realizar una visita –sin compromiso- 
a su empresa para contarles profundamente sobre nuestra empresa.   

Reiterando nuestro interés por colaborar con ustedes, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta 
y proveerles de las consultas necesarias, ya sea a través del correo electrónico: post@texas.dk; teléfono: 
+45 63955555; u conferencia virtual: Skype.  

Igualmente, los invitamos a visitar nuestra página web internacional y nuestro catálogo (anexo) para que 
conozcan más acerca de nuestra empresa.  

Quedamos a la espera de su pronta respuesta, 
Saludos,  
 
Atentamente, 
 
Jesper Friis 
Jefe de comercial y marketing  
Teléfono directo +45 63955555 
Correo electrónico: post@texas.dk  

 
 
 
 

mailto:post@texas.dk
http://www.texas-garden.com/en/;jsessionid=F0B63D9D82C2D5B18E50BF69418BF8C8
mailto:post@texas.dk
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Figur 10: Forslag 2 - virksomhedspræsentation 
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12.5 Delkonklusion  

Kapitlet har analyseret de resterende elementer af IMK-modellen og givet to forslag til 

kommunikationsmateriale. Forslagene til Texas’ kommunikationsmateriale er trykte medier, hvor 

genren henholdsvis er en salgsmail og en virksomhedspræsentation. I et forsøg på at brande Texas 

i Uruguay fokuserer teksten på dels at fortælle om Texas’ produkter dels på at præsentere Texas 

som en dansk familieejet virksomhed, der producerer kvalitet og højteknologi indenfor 

havemaskiner og haveudstyr.  

Både salgsmailen og virksomhedspræsentation er på spansk, fordi det forventes. Salgsmailen 

holder en formel tone og ekspliciterer Texas’ vision for at imødekomme niveauet af magtdistance i 

Uruguay. Usikkerhedsundvigelse undgås ved at understrege Texas’ historiske baggrund og 

kontaktinformationer. Endelig udtrykker salgsmailen vigtigheden af relationer, fordi det i 

uruguayansk optik er et afgørende element for et samarbejde. Virksomhedspræsentationen 

fokuserer også på relationen, men uddyber virksomhedens historie, den organisatoriske 

opbygning, teknologien bag Texas’ fræser og den professionelle service, som kunden tilbydes. Der 

bruges samtidig billeder af medarbejderne og en familie, der arbejder sammen om havearbejdet.       
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13 Konklusion 
 
Indeværende opgave har taget udgangspunkt i danske Texas’ kommunikationsplanlægning i 

forbindelse med eksport til Uruguay. Fokus har været på de kulturelle forskelle mellem Danmark 

og Uruguay i B2B-sammenhæng.   

Specialets analyse af den uruguayanske kultur viser, at der er flere kulturforskelle mellem 

Danmark og Uruguay. I forhold til Hofstedes kulturdimensioner og informanternes udsagn ser man 

helt konkret, at uruguayansk kultur har tendens til:  

 Magtdistance: Relativt mere hierarki, status og brug af formelle titler i 

forretningssammenhænge 

 Kollektivisme: Det er vigtigt at opbygge gode samarbejdsrelationer, inden man kan gå til 

forhandlingsbordet, og det er en fordel, at Texas er familieejet, fordi det udviser mere 

troværdighed end multinationale virksomheder   

 Femininitet: Havearbejde giver livskvalitet, og kønsrollerne er udlignede, hvad angår 

håndtering af havemaskiner  

 Usikkerhedsundvigelse: Uddybning af produkttekster er vigtig, fordi de tages bogstaveligt, 

og der opstår mistænksomhed i usikre situationer  

 

Efterfølgende har analyse af de uruguayanske B2B-forhold vist, at eksportforholdene i Uruguay er 

gode. Blandt andet lav korruptionsrate, lave handelsbarrierer, positiv vækstrate, en voksende 

middelklasse med et stigende privatforbrug og fritagelse for moms indenfor Texas’ 

produktsortiment.  

Hvad angår påvirkning af den potentielle B2B-modtager, bør Texas bearbejde den uruguayanske 

loyalitetskultur, som udspringer af relationer og netværk. Dette er vigtigt, fordi et salg enten vil 

være nykøb eller modificeret nykøb for en uruguayansk distributør, og det er ikke let at skifte 

leverandør uden et dybere kendskab til sælger. Derfor bør Texas bruge en del energi i den 

indledende fase på at lære den uruguayanske modpart at kende. Danske produkter har dog et 

godt ry i Uruguay, fordi de ligestilles med kvalitet og design, og det giver som udgangspunkt Texas 
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en fordel. Når det kommer til beskrivelse af produkter skal teksten være teknisk anlagt, fordi man 

kan gå ud fra, at B2B-modtageren har en vis viden inden for området. 

Grundlaget for den fulde besvarelse af specialets problemformulering - Hvordan kan Texas 

udforme sit kommunikationsmateriale, så det er kulturelt tilpasset det uruguayanske B2B-marked? 

– er den indsamlede viden om uruguayansk kultur og en analyse af, hvordan denne karakteristik 

skal ekspliciteres i Texas’ kommunikation. Der foreslås trykte medier, hvor genren henholdsvis er 

en salgsmail og en virksomhedspræsentation. Begge skal udformes på spansk, fordi det bliver 

forventet. Derudover fokuseres der dels på at forklare den tekniske del om Texas’ produkter dels 

på at præsentere Texas som en troværdig dansk familieejet virksomhed, der producerer kvalitet 

og højteknologi indenfor havemaskiner og haveudstyr.  

Salgsmailen skal holde en formel tone og underskrives af en person med høj stilling i Texas for at 

imødekomme niveauet af magtdistance i Uruguay. Usikkerhedsundvigelse tages der højde for ved 

at være præcis og understrege Texas’ historiske baggrund og deres kontaktinformationer. 

Salgsmailen skal udtrykke vigtigheden af relationer ved at opfordre til et uformelt møde, så der 

undgås et direkte tilbud med priser ved første henvendelse.  

Virksomhedspræsentationen skal også fokusere på relationer, men uddyber samtidig Texas’ 

historie, viser organisations hierarkiske opbygning med billeder af de øverste ledere, beskriver 

teknologien bag Texas’ fræser og den professionelle service, som kunden tilbydes. For yderligere 

at illustrere kollektivismen indsættes billeder af Texas’ medarbejdere og familier, der arbejder 

sammen om havearbejdet.       
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14 Kan den uruguayanske kulturtilpasning generaliseres til danske virksomheder? 
 
De udvalgte emner og problemstillinger inkluderer kun de aspekter, som er relevante at tage i 

betragtning for Texas. Hvorvidt den anviste løsning også vil være optimal for andre danske 

virksomheder i lignende situationer, vil i hvert enkelt tilfælde kræve en analyse af konteksten, de 

økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed for virksomheden. Det er for 

eksempel ikke alle danske virksomheder, som i forhold til markedsføring kan skrive, at de er 

familieejet eller producerer deres egne produkter.  

 

De fundne kulturelle forskelle vil dog være gældende for alle danske virksomheder, hvorfor det 

kan anbefales at læse specialet med fokus på kapitlerne om kulturforskellene, og hvordan disse 

kan ekspliciteres i kommunikationen. Ligeledes er de makroøkonomiske forhold, som er beskrevet 

i kapitel 9, gældende for alle, men der er højest sandsynligt brug for at undersøge flere/andre 

områder, der er mere relevante for den pågældende virksomhed alt efter branche.      

 

Sikkert er det dog, at kultur ikke må negligeres, når det kommer til planlægning af kommunikation 

til et nyt marked. Der vil altid være forskelle mellem lande – også selvom de officielt taler samme 

sprog. Derfor kan en virksomhed heller ikke skære alle sydamerikanske lande over en kam ved for 

eksempel at forvente at møde nøjagtig de samme tendenser som i Uruguay. Kulturanalyse er 

således med til at undgå misforståelser og fiasko på nye eksportmarkeder.     
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Bilag 1: Interview med Jacob Hesseldal 
 
Jacob Hesseldal er regional manager for det centrale Europa hos Texas. 
  
Hvem ejer Texas, og hvor mange medarbejdere har virksomheden?  
Texas er en mellemstor virksomhed med 35 medarbejdere i Odense, 15 i Kina og 15-20 ansatte i 
Indien. Texas er 100 procent familieejet, og bestyrelsen består af familiemedlemmer samt en 
udefrakommende.  
 
Hvem er Texas’ typiske kunder? 
Private, som anser sig selv som hobby/semi-profesionelle. Det gælder også i udlandet. Vi er ikke så 
store på det professionelle marked, men der arbejdes på det – Texas har et agentur af forskellige 
brands, der bevæger sig over i det professionelle.  
 
Hvor mange år har Texas været på det udenlandske marked? 
Siden starten af 80’erne, hvor vi startede på nærmarkeder, i dag sælger vi til ca. 30 lande.  
  
Hvad vil Texas gerne opnå i Uruguay/Sydamerika – hvad er strategien/ønsket på kort/lang sigt?  
Det ville være ideelt at finde en distributør, fordi han/hun har lokalt kendskab og et netværk, og så 
kommer Texas med sine produkter. En distributør plejer at være en, som allerede har en butik, 
men det må også gerne være en, som starter fra bunden, men det vil der være udfordringer ved. 
Det kunne også være et agentur - en enkelt person, som har et kontor. Personen ville for eksempel 
kunne headhuntes via ambassaden, som er branchekendt.  
 
Ønsket er også at brede sig ud til de andre lande, hvis der er mulighed for det. Hele Sydamerika er 
interessant, men det er stort, så derfor er et lille land som Uruguay en god idé. Andre lande er 
måske også mere korrupte.   
   
Hvordan plejer Texas typisk at sælge sine produkter (i Danmark/udlandet)?  
Vi sælger primært via internet og via en forhandler, som har en fysisk butik. Forhandlerne bestiller 
online, hvis det er små dele og distributøren i udlandet sender oftest en e-mail, når det gælder 
maskiner.  
 
Hvad er Texas’ svagheder i forhold til internationalisering? 
Det er svært at sælge relationer, det danske.. Vi skal have det hele med hver gang. Hvorfor skal en 
kunde vælge Texas? Texas skal være specielle, og der skal udvikles nyt hele tiden. Vi skal være 
foran konkurrenterne. Meget handler om pris. Hele Texas’ historie skal med. Andre udfordringer 
er, at de store virksomheder kan kører selv, og derfor kan Texas blive overflødig. Vi skal også lære 
at leve med kopier.    
 
Hvad har Texas generelt behov for at vide, før I starter salg til et andet land? 
Markedstendenser – skabe netværk, søge generelle nyheder, overveje at tage på messer, få 
sparing med konkurrenter og hobbyniveauet med køkkenhave.  
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Bilag 2: Samlet dansk eksport i 2013  
 
Samlet dansk eksport i 2013 (i 1000 dkk): 619.884.744.149 
 

Eksport i 2013 (i 1000 dkk) til: I procent af samlet dansk eksport:   

 

Argentina: 734.663.104  0,118 

Belize: 21.734.938  0,003 

Bolivia: 9.805.348    0,015 

Brasilien: 4.695.990.320   0,757  

Chile: 1.506.868.489   0,243 

Columbia: 512.928.917   0,082 

Costa Rica: 90.257.916    0,014 

Cuba: 85.322.313    0,013 

Ecuador: 125.100.977    0,020 

El Salvador: 41.909.154  0,006  

Fransk Guayana: 0  -   

Guatemala: 53.399.680  0,008 

Guayana: 15.034.417  0,002 

Honduras: 69 326 979  0,011  

Mexico: 1.715.949.971    0,276 

Nicaragua: 10.294.535  0,001 

Panama: 416.650.630  0,067 

Paraguay: 22.506.454    0,003 

Peru: 433.424.228   0,069 

Surinam: 52.595.678   0,008 

Uruguay: 1.029.202.759  0,166 

Venezuela: 395.398.840   0,063 

 
Rangliste i procent:  
1 Brasilien  0,757 
2 Mexico   0,276 
3 Chile  0,243 
4 Uruguay  0,166 
5 Argentina  0,118 
6 Columbia  0,082 
7 Peru  0,069 
8 Panama  0,067 
9 Venezuela  0,063 
10 Ecuador  0,020 
11 Bolivia  0,015 
12 Costa Rica  0,014 
13 Cuba  0,013 
14 Honduras  0,011 

15 Surinam  0,008 
16 Guatemala  0,008 
17 El Salvador  0,006  
18 Paraguay  0,003 
19 Belize  0,003 
20 Guayana  0,002 
21 Nicaragua  0,001 
22 Fransk Guayana  - 

 
 
 
Kilde: Danmarks statistik september 2014, 
SITC2R4Y.  
 



106 
 

Bilag 3: Fordeling af eksportvarer til Uruguay  
 

SITC2R4Y: Værdi af import og eksport (1000 dkk) efter SITC-hovedgrupper, land og im- og eksport.  

Værdi af import (1000 kr.) efter im- og eksport, land, SITC-hovedgrupper og tid 

  2013 

Eksport 
 

Uruguay 
 

Kød og kødvarer 5 494 

Mejeriprodukter og fugleæg 5 058 

Korn og kornvarer 56 434 

Frugt og grøntsager 4 

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier 2 

Diverse næringsmidler i.a.n. 3 092 

Drikkevarer 963 

Tobak og tobaksvarer 12 

Huder, skind og pelsskind, uberedte 12 173 

Gødningsstoffer og mineraler, rå 856 

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. 1 319 

Rå mineralolier og produkter deraf 51 

Animalske olier og fedtstoffer 819 

Vegetabilske olier og fedtstoffer 137 820 

Anim. og veg. Olier m.v., bearbejdede; voks 3 548 

Organiske kemikalier 197 857 

Uorganiske kemikalier 532 

Farve- og garvestoffer 294 

Medicinske og pharmaceutiske produkter 38 575 

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler 1 969 

Plast, ubearbejdet 1 107 

Plast, bearbejdet 136 

Kemiske materialer og produkter i.a.n. 9 691 

Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind 24 139 

Gummi, bearbejdet, i.a.n. 507 

Træ- og korkvarer, undt. Møbler 401 



107 
 

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse 740 

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer 307 

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. 5 000 

Jern og stål 792 

Ikke jernholdige metaller 508 

Metalvarer, i.a.n. 20 387 

Kraftmaskiner og motorer 352 209 

Specialmaskiner til forskellige industrier 27 442 

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 212 323 

Kontormaskiner; autom. databehandlingsudstyr 2 042 

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse 2 938 

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 31 413 

Køretøjer 129 

Andre transportmidler 3 681 

Sanitets-, varme- og belysningsartikler 297 

Møbler 1 177 

Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. 5 

Beklædningsgenstande og -tilbehør 289 

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. 7 516 

Fotografiske og optiske artikler, i.a.n.; ure 144 

Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 5 443 

Varer, ikke klassificeret efter art 3 035 

 
Kilde: Danmarks statistik 2014 
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Bilag 4: Interview med Ernesto Schonbrod 
 
Ernesto Schonbrod er dansk konsul i Uruguay.  
 

 Unas cosas antes de empezar la entrevista 

 Primeramente, quiero decirle muchas gracias por participar en esta entrevista.  

 Por razones prácticas estoy grabando la conversación – ¿espero que esté bien?  

 También quiero decir un poco sobre la intención de la entrevista. La idea es obtener una 
idea del ambiente de negocios en Uruguay y las tradiciones culturales que tienen en su 
país.  

 Luego, voy a usar sus comentarios para hacer un tipo de guía para la empresa danesa, 
Texas que estoy ayudando en mi master 

 Finalmente, me gustaría saber ¿si usted quiere aparecer como anónimo? 
     
Preguntas 
 
¿Si una empresa danesa quiere exportar un producto a Uruguay – cuál es la primera cosa que 
tiene que considerar?  
 
Yo creo que primero tiene que hacer un análisis del mercado para ver si ese producto que la 
empresa quiere exportar al Uruguay tiene un mercado local que justifique realizar dicho relación. 
Eso, si la intención es vender en el mercado uruguayo – también podría ser que se utilice Uruguay 
como una plataforma para poder exportar a otros países de la región y en particular a países del 
Mercosur con los cuales hay algunas ventajas.  
 
¿Para tener éxito en Uruguay qué importante es la comprensión cultural – es decir entender la 
cultura uruguaya? 
 
Creo que fundamental! Si no se entiende la cultura uruguaya yo creo que hay poca posibilidad de 
tener éxito y creo que no solo vale en Uruguay, pero que vale para la mayoría de los mercados. Yo 
pienso que es muy importante conocer, participar y además tener gente local que pueda servir, 
que pueda ser utilizada como interlocutor en no solamente entender la cultura sino en aplicarla 
para poder tener éxito en los negocios.    
 
¿En su opinión – piensa usted que a los uruguayos les importan los productos de calidad 
superior?  
 
Yo creo que hay una diferencia dependiendo del niche del mercado que se apunte. Yo creo al 
uruguayo clase media alta sí le importa la calidad de productos pero que hay también uruguayos 
que económicamente no tienen la posibilidad de optar por productos de más alta calidad y que 
principalmente están enfocadas en el precio – no porque lo prefieren sino porque no tienen la 
posibilidad de enfocarse a otros.  
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(Pero la gente que sí tiene el dinero para comprar productos de alta calidad ¿sí quiere pagar un 
poco más?) Sí. Hay un segmento del mercado que no es muy grande, de gente que tiene dinero y 
le interesa y busca los productos de calidad y diferenciados.   
 
Y hablando de productos – ¿usted cree que al uruguayo le importa más la funcionalidad y la 
conveniencia de un producto que el exterior de un producto?    
 
Yo creo que le importan las dos cosas. Pienso que importa la apariencia exterior y creo que 
también que importa la funcionalidad. Me parece que también depende del segmento del 
mercado al que se apunta. El segmento superior no solamente se va a dejar influenciar por el 
aspecto exterior sino que va a demandar que el producto tenga una buena funcionalidad y si no la 
tiene va a reclamar por él. El sector de menos poder adquisitivo tal vez sea más fácil de dejarse 
llevar por el producto de mejor apariencia exterior y no tanto por la funcionalidad.  
 
(¿Y cómo influye el precio de un producto? ¿Cuenta más que la calidad?) Depende del sector del 
mercado que uno tenga como objetivo. En el sector del mercado de la gente que tiene poder 
adquisitivo medio bajo lo que importa más es el precio y eso diría que es el principal tamaño del 
mercado del Uruguay. Así que en el Uruguay la mayoría de la gente de razones económicas está 
buscando productos por precio. Es cierto también que hay nicho de población que tiene 
posibilidades económicas más mejores ese nicho sí está dispuesto y busca más productos de alta 
calidad y de mejor prestación aunque sea de mayor precio.    
 
¿Cómo se sienten los uruguayos con productos daneses? ¿Saben de los productos daneses?  
 
Sí. El uruguayo tiene un muy alto concepto de Dinamarca y de los daneses. Y normalmente se 
asocia los productos daneses como de alta calidad, alta tecnología y también alto precio. 
(Entonces si una persona compra un producto danés – ¿va a recibir reconocimiento de la 
compra?) Sí.  
 
Texas es una empresa que produce máquinas y accesorios para el jardín – ¿en general cómo se 
sienten los uruguayos con jardinería?    
 
Yo creo el uruguayo medio le gusta mucho la jardinería y es una tradición bastante común de una 
persona de nivel medio y también de nivel alto por supuesto. Además de tener su propia casa, 
tener una casa afuera en un lugar de veraneo donde una de las actividades que se disfruta mucho 
es la jardinería y el cuidado del jardín. (¿Es lo mismo en Montevideo como en el campo?) Sí, en 
lugares donde hay casas es común que tenga jardín. Te diría que sí.     
 
Y hablando de jardinería en Uruguay – ¿usted piensa que sería muy extraño si una mujer 
manejaba  una máquina – por ejemplo una fresadora/cultivador?      
 
Pienso que no. Para los uruguayos – te vuelvo a decir que - la jardinería es una actividad recreativa 
que causa mucho placer y además las mujeres en particular disfrutan de la jardinería. O sea yo no 
veo que haya una dificultad en eso. 
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¿Talar un árbol sería un poco distinto verdad? Talar un árbol enorme ya sería más raro, pero la 
tarea de la jardinería común de plantas, no veo ningún problema que la mujer maneja eso.      
 
¿Cómo pasaría la primera petición a una empresa uruguaya típicamente? Es decir – ¿estaría bien 
mandar una oferta de un producto la primera vez o es más importante pensar en la relación?   
 
Yo creo que es más importante pensar en la relación. Y creo que primero hay que ver con qué tipo 
de empresa se va a trabajar en Uruguay y en qué términos se va a trabajar. Por ejemplo es muy 
distinto si se trabaja a base a una exclusividad o sea encontrar una importador exclusivo que va a 
traer este producto de Dinamarca y lo va a vender y también ver si este importador tiene su 
propia cadena de distribución o va a usar una distribución mayorista en distintos puntos de venta. 
Eso depende de la estructura y la estrategia comercial que tenga la empresa danesa para vender 
su producto en Uruguay.  
 
(¿Entonces un consejo sería visitar a Uruguay primeramente?) Sí. Yo sin duda pienso que sería 
fundamental venir al Uruguay, previa exploración de no solamente el mercado sino también de 
quienes son los principales players o principales importadores y los principales vendedores de 
productos de jardinería en el Uruguay. Una vez que se tenga esta información yo creo que habría 
venir a Uruguay y conocer a los principales actores en este negocio y de ahí definir si la mejor 
estrategia comercial para la empresa es tener una exclusividad con uno o varios importadores que 
pueden traer productos de Dinamarca.       
  
¿Cuando una empresa uruguaya elige un socio extranjero usted piensa que tiene algún 
significado que Texas es una empresa familiar que ha existido durante muchos años?  
 
Sí, sin duda. (¿Por qué piensa que es así?)  Porque el uruguayo tiene mucho en común con el 
danés en el sentido que somos países chicos de poca población, rodeado de países grandes con 
mucha población y damos mucho valor a las relaciones personales y familiares más allá de grandes 
compañías multinacionales que cotizan en la bolsa de valores donde no se sabe bien quien es el 
dueño. Yo creo que el uruguayo valora poder saber quién es el dueño y saber que su interés está 
en desarrollar el negocio porque es suyo - entonces poder acordar los términos con una persona y 
saber que esta persona es la última decisión y quien se va a encargar de que las cosas se hagan 
según comprometido.           
 
Entonces, ¿usted cree que se elige un socio a base de criterios subjetivos u objetivos?  
 
Las dos cosas. Uno tiene que mirar todos los criterios. Puede pasar que por ejemplo uno de los 
actores importantes en el mercado uruguayo no sea una empresa uruguaya – sino una empresa 
extranjera que se instaló en el Uruguay y que hoy comercializa varios productos entre ellos, 
productos de jardinería que pueden venir de distintos origines y de distintos proveedores.  
 
En situaciones de negocios y peticiones en Uruguay – ¿sería una ventaja que la empresa danesa 
puede referir a un nombre autorizado – por ejemplo la embajada?  
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Sí claro! Pero me parece que más que la embajada lo que la empresa danesa tiene que hacer es un 
estudio del mercado - o sea cuántas herramientas de jardinería se importan por año? Quién las 
importa? Cuáles son los origines? Cuáles son los precios promedio? Cómo es la distribución de 
este producto en Uruguay? Cuáles son los canales que más agregan valor? Cuáles son los canales 
que alcanza más distancias o sea me parece que una embajada no va a poder brindar esa 
información porque no es el trabajo de la embajada – salvo que se contrate para ello, verdad? 
Pero más allá de la parte formal o regulatoria me parece que lo más importante es conocer el 
mercado para poder definir si interesa y como ingresar al nicho.      
 
Finalmente, me gustaría saber, ¿cuál sería su mejor consejo para una empresa danesa que 
quiere exportar a Uruguay?  
 
Creo que ya lo dije. Mi consejo es estudiar bien el mercado y comprenderlo antes de lanzarse a 
una aventura.   
 
 
Preguntas finales 
 
¿Qué ha estudiado – cuál es su carrera?  
 
Mi carrera es ingeniería industrial y tengo especialización en gerencia y administración de 
negocios y de empresas.  
 
¿Cuándo tiempo ha trabajado como el cónsul de Dinamarca? 
 
Cinco años. He visitado a Dinamarca muchas veces porque hace 25 años que trabajo por una 
empresa de origen dinamarqués.   
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Bilag 5: Interview med Jonas Bøving Christiansen 
 
Jonas Bøving er eksportrådgiver ved den danske ambassade i Argentina, som også dækker 
Uruguay og Paraguay.  
 

1. Hvad er det første, danske virksomheder skal gøre, hvis de påtænker eksport80 til 
Uruguay?  

a. Udarbejd markedsanalyse 
b. Evt. kontakt ambassaden som bistår med analyser, rådgivning og netværk. 

 
2. Hvad er de største kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay?  

 
a. Hierarki og titler er mere afgørende for Uruguayanerne end danskerne, som i 

højere grad fokuserer på en flad organisationsstruktur. 
b. Uruguayanerne har ofte en tendens til at sætte pris på tillidsopbygning inden der 

tales forretninger, hvor danskere i højere grad går lige til sagen.  
 

3. Har ambassaden oplevet, at disse forskelle har været til hindring for danske 
virksomheder? 

a. Ikke umiddelbart, da de virksomheder ambassaden rådgiver er blevet gjort 
opmærksomme på dette aspekt og umiddelbart virker til at man har taget dette 
med i betragtning ved besøg i Uruguay. 

 
4. I forhold til at opnå succes på det uruguayanske marked - hvor vigtigt er det så at have 

forståelse for kulturen? 
a. Det er umiddelbart vigtigere end de fleste tror i henhold til forventningsafstemning 

vedr. salgsstrategi etc. Men kulturforståelse kan kun hjælpe et produkt med en 
allerede differentieret value proposition til at opnå succes og derfor ikke stå alene, 
hvis der ikke er et marked for produktet.  

 
5. Hvordan oplever ambassaden niveauet af hierarki, respekt for titler og autoriteter 

(generelt på alle niveauer i Uruguay)? På hvilke områder træder de i kraft?   
a. Mhp. danske virksomheder er det i højere grad vigtigt, at personen som forhandler 

og besøger den potentielle samarbejdspartner har en vis hierarkisk position.  
 

6. Hvordan bør den første henvendelse til en virksomhed i Uruguay normalt foregå? Er det 
for eksempel ok at give et konkret tilbud i første salgsbrev? 

 
a. Tillid, troværdighed og status kan være afgørende i opnåelsen af succes. 

Ambassaden har af gode grunde kun fået feedback fra samarbejdspartnere, hvorfor 
denne altid foregår gennem ambassaden.   

 

                                         
80

 Her tænkes udelukkende på eksport - investering i selve landet skal ikke medregnes.   
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7. Ligeledes - hvordan opfører uruguayanere sig typisk i forretningssammenhænge? Går de 
lige til sagen? 

a. Ofte kan danskere med fordel starte med small talk, som kan virke som en ice 
breaker.  

  
8. Hvor vigtig er relationen til en samarbejdspartner for en uruguayaner?   

a. Den personlige relation er vigtig, jf. punkt 2+6 
 

9. Texas er en familievirksomhed, som har eksisteret siden 1960 – hvor stor betydning, tror 
du, det har for den uruguayanske B2B-distributør? 

 
a. Danske produkter har generelt høj troværdighed i Uruguay, men det er svært at 

vurdere dette konkrete eksempel. Dog er flere virksomheder familieejet og det 
faktum, at en virksomhed har eksisteret siden 1960 kan højne troværdigheden. 

 
10. Er det ambassadens erfaring, at uruguayanere er villig til at tage chancer i forbindelse 

med nye og udenlandske samarbejdspartnere? 
a. Vores samarbejdspartnere har været villige til dette, om end flere aspekter er 

vigtige at inkludere i dette så som produktkategori, tendenser etc. som bør 
analyseres inden en konklusion ville kunne drages.  

   
11. Hvordan oplever ambassaden niveauet af bureaukrati i Uruguay – er det en stor 

forhindring for danske virksomheder?  
 

a. Bureaukrati ikke så udbredt som andre lande i regionen. Dette reflekteres også i 
diverse business og transparency index. 

 
12. Hvad ville dit bedste råd være til danske virksomheder, som vil eksportere til Uruguay?  

a. Gå metodisk til værks. 
b. Analyser markedet og potentielle samarbejdspartnere, rejs og mød dem mhp. at 

skabe en personlig relation. 
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Bilag 6: Interview med Paola Scirgalea 
 
Paola Scirgalea er koordinator for logistik og reservedele i Marel Latinoamérica i Montevideo, 
Uruguay. 
 
Según Marel en Uruguay - ¿en cuáles áreas se ven las diferencias culturales entre los daneses y 
los uruguayos?   
En el manejo del tiempo y de los compromisos. 
 
¿Hay unas de las diferencias culturales que, colaborando con daneses, han resultado en retos? 
El manejo de los compromisos. 
 
¿Qué ha sido el mayor reto para Marel en Uruguay en relación con colaboración con daneses?   
Explicar las diferencias en la cultura y en la forma de hacer negocios. 
 
¿Cuál es su experiencia con daneses en situaciones de negocios? ¿Piensa Ud. que su 
procedimiento es un reto?  
Idem 3. 
 
¿Qué importante es una relación cercana entre daneses y uruguayos cuando se habla de una 
buena colaboración?   
Para los daneses no pero para los Uruguayos (Latinos en general) sí.  
 
En su opinión – ¿cómo se puede construir esta relación entre daneses y uruguayos en la mejor 
manera posible?     
Iniciando la relación de forma personal (cara a cara) y luego seguirla a través de los medios de 
comunicación. 
 
¿Es su experiencia que a los daneses les falta comprensión para la cultura uruguaya? Si sí – ¿en 
qué le gustaría que los daneses pongan más atención?    
En la forma que tienen de manejar los negocios los países de Latinoamérica. 
 
¿Cuando Marel elabora por ejemplo un catálogo de venta para clientes uruguayos – en qué se 
enfocan?  
Que las especificaciones sean exactas ya que los clientes las toman al pie de la letra, como por 
ejemplo al mencionar el rendimiento que puede tener un equipo industrial. 
 
¿Qué toman en consideración en cuanto al nivel de información, texto y fotos?  
La facilidad en el entendimiento. 
 
Finalmente, ¿cuál sería su mejor consejo para una empresa danesa que quiere exportar a 
Uruguay? 
Entender la idiosincrasia y los tiempos de repuesta.  El precio. 
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Bilag 7: Interview med Eduardo Rosenbrock 
 
Eduardo Rosenbrock er foreign service minister ved den uruguayanske ambassade i Stockholm, 
Sverige.   
 
What is the first thing, Danish companies need to consider when wanting to invest/export to 
Uruguay? 
 
The best way to get to know the Uruguayan market is through your embassy in Argentina. 
Denmark has an ambassador, a lady, who is living in Buenos Aires and the embassy also covers 
Paraguay and Uruguay. This is my suggestion to you because she can help you better to get your 
product introduced in the Uruguay market.  
 
A very good source to know about the Uruguayan market is to check the webpage of Uruguay21 
www.uruguayxxi.gub.uruguay 
 
First, you need to know how large the Uruguayan market is in order to establish a firm, an 
investment or to export your product. We also have some benefits for foreign firms. E.g. we have 
the Zonas Francas which are free trade zones where you can produce your products with benefits - 
e.g. without paying taxes if you export your products to MERCOSUR. If you want to export to the 
Uruguayan market you have to pay taxes. But it is a good benefit/chances for foreign firms. 
However, you have to comply with some conditions.  
 
Regarding exportation of your product, I think, that Uruguay is open for new products – to new 
tastes. First you have to check with your ambassador to get some good contacts in Uruguay. E.g. 
you can hire an expert and prepare a market research in order to check if your product has a 
chance in the Uruguayan market. Remember that our market is small and once you produce in the 
Zonas Francas you can export to MERCOSUR which is a market of around 150.000.000 million 
people including Brasil, Argentina, Paraguay and Venezuela.  
 
Another factor you have to bear in mind is the transportation costs when you are exporting from 
Denmark to South America and also the insurance. We are just 12 hours away from Uruguay but it 
takes more or less 45 days to send a container from Europe to Uruguay.  
 
If you want to establish an investment in Uruguay you have to be very well informed about the 
trade unions in Uruguay. They are very difficult guys, very pushy and you to be aware and 
informed about that. You can get help with that from an expert in Uruguay or deal directly with 
the ministry of labor. That is a very important thing for foreign investment in Uruguay however; it 
only counts when investing – not when just exporting.       
 
What do you think are the biggest cultural differences between Denmark and Uruguay?  
 
There are not big cultural differences because Uruguay is an exception in Latin America. The 
Uruguayans have European roots and I think we are not far away from each other. 85 percent of 
our people come from Europe – mainly with Italian and French origin. So the cultural system is 

http://www.uruguayxxi.gub.uruguay/
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grounded in the French system. However, we have of course different tastes and customs – e.g 
the food and the daily life. But we are not far away, we dress like you, we live like you so it is more 
or less the same. We have also 8-10 percent of African origin and the rest is mostly white people 
from European origin.    
 
Have you experienced that these differences have become obstacles for Danish companies 
doing business in Uruguay?  
 
Not at all! I think you can adapt to the Uruguayan daily life very easily. The country gives you a 
very safe environment and good cultural opportunities. You can get a very quiet and safe life, nice 
places to visit – just in case you are planning to live in Uruguay or just to go to check first before 
starting your business. So no, I haven’t noticed anything.  
 
How important is the cultural understanding for being successful in Uruguay?  
 
It is very important! To make business I think you have to understand and be in the inner part of 
the Uruguayan society. You have to understand our values and actually we share a lot of values 
between Sweden and Denmark. E.g. we are respecting the human rights, green energy, democracy 
and market economy.    
 
In general, do you think that Danish products stand a chance in Uruguay?  
 
Yes, but you have to bear in mind two things - first quality and then price. Prices are very 
important because we are a medium income society, we pay a lot of taxes as you do in Denmark 
but our salaries are – even though the income rates are one of the highest in Latin America – our 
GDP per capita is 15.000 dollars a year compared to Denmark which have more than saying 50.000 
dollars a year.  
 
The price effects more than quality - even though they are both important - in order to compete 
with the other firms that have already been established in Uruguay for a long time. A traditional 
firm is “Serva” that sells mowing machines and everything for gardens in Uruguay. I’m 56 years old 
and I remember seeing that brand since I was a kid so that brand is very established in the market.   
 
What about within Texas’ product area – do Uruguayans care about gardening? 
 
Yes! I am a very good example as I enjoy mowing grass and take care of my garden and it is a great 
therapy – and I think that is a general tendency among the Uruguayans. There are a lot of areas in 
the country – even in Montevideo, the capital city, in some neighborhoods where there are nice 
houses with huge gardens. Also in the rest of the country e.g Punta del Este if you have heard 
about that. So yes, I think that Texas’ product could have a very good chance to compete with 
others.  
 
Do the Uruguayan people care about quality consumer goods? Will a person be recognized for 
having them?  
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Yes. Uruguay has an equalitarian society but the standard of life has been growing during the last 
12-13 years. Personal income has grown and there is more money in the streets to spend. People 
care more about buying a quality product instead of a white label product and it gives you a 
certain status to have it. But always have in mind that the market is reduced and maybe the need 
that you have to search for is small because we are 3.5 million people and I think that 20-25-30 
percent of those people has a big house with a garden – it is a very reduced market.  
  
And in that connection – do you think that a Uruguayan care more about functionality and 
comfort than the looks of a product? 
 
Yes, very much. We appreciate functionality of the product and the price instead of the look of it. 
We don’t care about the look – we care about that the product is useful for your objectives. We 
would pay extra for functionality and quality in order to get a product that lasts for five years 
instead of one.    
 
When choosing a foreign business partner do you think that it is of any importance for a 
Uruguayan distributor that Texas is a family-owned business and has a long story behind them?   
 
Yes, the background of the company is very important.  
 
What is the possibility that a Uruguayan distributor/the private consumer will buy a foreign 
product online? That is – without having had any contact with the seller beforehand?  
 
Well, sales online have increased during the last years but there is a new law from 2015 saying 
that without paying taxes, the private consumer is allowed to do five purchases yearly for a 
maximum amount of 200 dollars each. So you can spend 1000 dollars per year divided in five 
purchases – no more than that. The law has been made to protect the small business because you 
normally don’t pay taxes when buying goods through the internet.   
 
Is it your impression that Uruguayans are willing to take chances in connection with a new 
business deal?  
 
Yes! We are very eager to start new businesses. We have a new generation of people, business 
entrepreneurs, who are looking for commercial opportunities. But I believe in two ways trade 
because Uruguay lives thanks to that.    
 
For Danish companies who want to export to Uruguay - what would your best advice be?    
 
First, visit the country. Contact your embassy in Argentina and/or have a meeting with us in 
Stockholm. We can provide you with some contacts who you can meet with in Uruguay. Then 
choose the right location for your product. Also, have the legislation very clear on exporting 
products to Uruguay and hire a consultant that can help you with your research and guide you 
through the Uruguayan market - a specialist who gives you an idea of what the chances are for you 
to export your product. Look into the places and areas in which you can work hard! Be insistent 
and keep trying.    
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Final questions:  
 
What is your educational background?  
Studied a diplomacy in international relations in the University of Uruguay 
Have a scholar ship degree in trade promotion from Japan  
 
What is your formal title at the embassy? 
Foreign Service minister  
 
How long have you been working at the embassy? 
Have been in many countries – started in Russia in the 80’s.  
Have been working at the embassy in Stockholm for 2 months – and planning on 2 years more.   
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Bilag 8: Interview med en dansk bosiddende i Montevideo, Uruguay  
 
Danskeren er selvstændig og bosiddende i Montevideo på syvende år.  
 
Kan du fortælle, om du har oplevet kulturforskelle mellem Danmark og Uruguay? Og hvis ja, 
hvilke? 
Det er der i hvert fald - mange forskellige. Uruguay minder lidt om Sydeuropa. De fleste, der bor 
her, er efterkommere af indvandrer fra Sydeuropa - Italien, Spanien, men egentlig også en masse 
andre lande. Det kan man også se på kulturen – ikke, at det er præcist det samme, som hvis man 
tog og blandede italiensk og spansk kultur, men man kan godt se det. Der er en del forskelligheder 
på alle mulige måder, og det er et spørgsmål om, hvor man skal begynde.  
 
Punktlighed er ikke det samme. Lad os sige, at du arrangerer at mødes til en fest eller fødselsdag, 
og man siger, at det starter klokken 20, og så kommer folk klokken 23, hvilket er normalt. Når det 
kommer til forretning, kan der også være noget.. Punktlighed er ikke helt det samme, men det 
kommer an på, hvilken situation det er, for hvis der er et vigtigt møde – en vigtig jobsamtale, så vil 
du nok ikke komme en time for sent. Det kommer an på situationen, men det er et eksempel på, 
hvor der ikke er den samme kultur.    
 
Har du oplevet hierarki i Uruguay? Hvis ja i hvilken grad og på hvilke områder? 
Ja, det er der, men jeg er selvstændig, så jeg har ikke arbejdet for andre uruguayanere. Jeg 
arbejder mest med kunder fra Europa, og fordi jeg laver software, så jeg har ikke helt vildt meget 
med det at gøre. Jeg har bogholdere, som jeg arbejder sammen med, men det er ikke sådan, at jeg 
har arbejdet i en organisation, som er så stor, at der har været så meget hierarki. Jeg ved ikke, om 
det er hierarki.. mere bureaukrati og nogle ting er mere uformelle.  
 
Hvis man kigger på korruptionsindekset - jeg stoler ikke vildt meget på dem, fordi det egentlig er 
korruptionsopfattelse, man baserer det på. Man spørger folk ”Hvor meget korruption synes du, 
der er i Danmark?”, så siger man ”Naarh, der er nærmest ikke noget korruption i Danmark”. Så 
spørger du nogle andre, og så siger de ”Jamen, der er rigtig meget”. Danmark er et af de lande, 
hvor der er mindst korruption, i Uruguay er det ikke det samme, men det er heller ikke det mest 
korrupte land. Folk i Danmark stoler måske mere på fremmed end i Uruguay. Folk kan godt være 
lidt mistænksomme, hvis der er et eller andet, så er det nok fordi, der er nogen, som prøver at 
snyde nogen - det er en generel betragtning. Man kan spørge sig selv, om der er en grund til, at de 
er meget mistænksomme eller hvorfor, der er den kulturelle forskel. Hvis du som virksomhed skal 
ind og sælge noget, så kan det måske være interessant at se på – så er det vigtigt at kende folk. 
Lad os sige, at du kender nogen; at din fætters ven kender en, som er blikkenslager, så er der 
noget kulturelt, som siger, at du skal bruge ham - så skal du bruge nogen, som du kender, eller 
som er i familien, ellers vil de blive fornærmet. Det har jeg hørt nogle sige, det er ikke noget, jeg 
selv har oplevet.           
 
Har du oplevet, at brug af titler og titler i det hele taget betyder noget for uruguayanerne? 
Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Det betyder ikke, at det ikke findes, men man kan sige, at 
Uruguay er et forholdsvis lille land, det er mindre end Danmark, og det er også forholdsvis 
uformelt. Man siger ikke rigtig usted-formen, som man gør i mange andre spansktalende lande. 
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Man siger tu eller vos. Man ville måske gøre det, hvis det var et forretningsmøde med nogle store 
virksomheder, men generelt.. hvis du kommer ind i en butik eller en kiosk ville vi ikke sige usted. 
Det er faktisk ikke så formelt, som i mange andre lande. (Ville du sige De til en kæreste eller vens 
forældre?) Nej.    
 
Hvordan forestiller du dig, at en uruguayaner opfører sig i forretningssammenhænge – går man 
lige til sagen? 
Jeg ville gå ud fra, at hvis man mødes med nogen, man ikke kender.. så kan det nok være en god 
idé at mødes for at se, hvem man er. Men umiddelbart er det min opfattelse, at det ikke er super 
formelt. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men at det i Tyskland ville være mere formelt og 
hierarkisk end i Uruguay.     
 
Er det nemt at få uruguayanske venner? Har du for eksempel fundet en gylden vej til at opnå en 
god relation til en uruguayaner? 
Det er forholdsvist nemt at få venner. Generelt er folk ret åbne i forhold til i Danmark. I Danmark 
er det måske mere typisk, at hvis du har nogle venner, du gik i folkeskole eller gymnasiet med, så 
er det nærmest dem, man holder sig til. Lad os sige, at der kom en person fra udlandet og startede 
på en arbejdsplads, så ville det være lidt sværere for dem at blive venner på samme måde, men 
hvis man tager Uruguay, så er de mere åbne i forhold til, at du kan møde nogen på et tilfældigt 
offentligt sted og komme i snak – og man kan også fastholde kontakten efterfølgende.     
 
Kender du en uruguayansk familie – hvis ja, hvordan oplever du rollefordelingen i forhold til en 
dansk familie? 
Jeg har ikke oplevet den store forskel. 
 
Hvordan vil du vurdere niveauet af engelsk blandt uruguayanerne? Er det en fordel/nødvendigt 
at kunne tale spansk for at kunne begå sig – og endda med uruguayansk dialekt?  
Det er meget forskelligt. Generelt er niveauet ikke specielt højt, men blandt unge mennesker er 
der en del, der taler engelsk. Det afhænger også af, om der er større sociale forskelle i forhold til, 
hvem der går op i skolegang og uddannelse. Blandt unge mennesker fra middelklassen er der 
mange, der kan tale engelsk – nogen bedre end andre.  
 
(Er det nødvendigt at kunne tale spansk?) Det kommer an på, hvem man skal tale med. Det er i 
hvert fald en fordel, hvis man skal lave noget seriøst. Man kan nok godt klare sig ved at have en 
tolk, og hvis du skal snakke med en virksomhed, er der altid nogen, som kan tale engelsk. Det er en 
fordel at kunne tale spansk, og hvis du skal markedsføre noget, så skal det selvfølgelig være på 
spansk. Du kan sammenligne Danmark og Uruguay; Uruguay er også et lille land - der er en del 
ligheder, men de taler et sprog, som ikke er et lille sprog, så de er vant til, at ting bliver oversat til 
spansk. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor du har film, der ikke bliver oversat til engelsk, fordi der 
er så få, der taler dansk i verden - men med spansk, er der mange, der taler det.  
 
En anden ting er oversættelse af tekst. Skal man lave en reklame, så er det en anden dialekt end i 
den nordlige del af Sydamerika – man siger vos i stedet for tu, og der er nogle forskellige ord, som 
er anderledes. (Er det noget, man går meget op i?) Ja, hvis man laver en brochure eller en tv-
reklame, ville det være bedre, at man lavede det specifikt til Uruguay. Men hvis du mødes med 
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nogen og taler med dem, så er det ikke sådan, at de går op i, at du skal tale med en bestemt 
dialekt. Jeg mener mere, at det er noget i forhold til, hvis man skulle lave marketingsmateriale, så 
ville man måske føle, at det var lavet direkte til ens egen dialekt, men det er ikke helt vildt vigtigt.  
 
Folk kan også godt lide ting – lad os sige biler - der er meget respekt for ting, der kommer fra 
Europa eller Nordeuropa. Der findes en hip bar i Argentina, som hedder Unicorn-huset. Den har et 
dansk flag i sit logo, men dem, der har lavet det, har ikke noget med Danmark at gøre. I Uruguay er 
der en cykelforretning, som hedder Grøn. For at lave noget eksotisk, så bruger man for eksempel 
noget dansk. Jeg lagde mærke til, at virksomheden hedder Texas. Det er egentlig positivt i forhold 
til, at det kunne være noget, der kommer fra USA. Man kunne godt forestille sig, at det kunne 
være en god idé at spille på, at det er noget fra Danmark. Det er selvfølgelig ikke lige så kendt som 
Tyskland, men når noget er fra Europa, så er det en positiv ting.  
Kommer der nogen fra Europa, så taler de selvfølgelig ikke spansk med uruguayansk accent, men 
det er der ikke noget galt ved så længe, at man kan tale sammen. Men jeg mener, at det faktisk er 
positivt, at det er eksotisk, når det kommer fra Nordeuropa. (Så de ved godt, hvor Danmark 
ligger?) Nogle gør. De fleste ved godt, at det er et sted i Europa, måske ikke helt hvor. Der er 
mange, der kender det fra, da Danmark slog Uruguay 6-1 i fodbold. Hvis jeg skulle markedsføre 
noget, ville jeg understrege, at det er lavet i Europa. Man kan også se det på nogle bilannoncer, 
hvor de understreger det.. der er nogle mærker for eksempel Folkevogn, de har fabrikker i 
Brasilien, så du kan købe forskellige mærker, som er lavet i Brasilien, men hvis du så har en bil fra 
Tyskland, så ville de skrive, at den er lavet i Tyskland. Der er respekt omkring det, og folk går op i, 
hvor det er lavet. Du kan også købe danske oste i supermarkeder, så nogle folk kender det – jeg 
har købt Danbo, som bliver lavet i Argentina og Uruguay. Folk ved ikke, at Danbo kommer fra 
Danmark, men Danbo er faktisk en af de mest normale oste her. Du kan også købe oste, som er 
lavet i Danmark, men det er ret dyrt på grund af tolden.  
 
(Hvordan har uruguayanerne det med USA?) Det er lidt ambivalent, men det kommer an på, hvad 
det er. For eksempel er Chevrolet og Ford populære bilmærker – ude på landet er det populært at 
have. Der er mange, som kører i pickup trucks, som enten er Ford, Chevrolet eller japansk. Du kan 
godt have folk, som er meget imod amerikansk politik, og andre som synes, at det er positivt. Det 
fleste synes det nok ikke, men det skyldes noget historisk, og hvis du har en bil eller en guitar, som 
er lavet i USA, er det meget bedre, end hvis det var fra Kina. Der er folk, som er imod amerikansk 
udenrigspolitik, men de har ikke noget imod at købe deres produkter. Jeg tror ikke, at det er noget 
negativt at hedde Texas. For mig er det måske bare forvirrende, at det hedder Texas, når det er 
dansk, men om det er et produkt, der kommer fra Europa eller USA er egentlig meget fint – det er 
bedre, end at det kommer fra Kina. Det er også et spørgsmål om prisen, hvilket er anden forskel. 
Der er mange, som ikke nødvendigvis investerer i det, som er den bedste kvalitet til at starte med. 
De køber noget fra Kina, det går i stykker, og så udskifter de det – det er der mange, der gør. Der 
er selvfølgelig også dem, som siger, at de gerne vil have noget, der er ordenligt, og så bruger de 
nogle flere penge.         
 
I hvilken grad oplever du, at uruguayanere har brug for (grundig/specifik) information? Skal de 
have tingene udpenslet? 
Det har jeg ikke oplevet, men jeg forstår ikke helt spørgsmålet. (Kort teoriforklaring, hvori 
spørgsmålene bunder og henvisning til spørgsmål 6). Jeg kan fortælle, at der er mere 
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machokultur her end i Danmark. Der er der i hvert fald på nogle områder – man kan se det i 
forhold til resten af Sydamerika og Italien – dem kan man sammenligne med. Her er det, som det 
var i Danmark for nogle årtier siden, men det er meget forskellig. Der er nogle familier, hvor begge 
forældre går på arbejde, og det er mere normalt at have hushjælp, som kommer hver dag og 
hjælper med at lave mad, vaske op og gøre rent. Det er jobs, som ikke findes så meget i Danmark, 
fordi det ville være meget dyrt at gøre i Danmark. Det med, at det er macho - en ting er, hvordan 
det er i familien, og hvordan man rent praktisk arrangerer ting, men du kan også se, at det er 
meget normalt, at mænd råber på gaden efter kvinder. Nogle ville måske sige, at det ville være 
mærkeligt, hvis man ikke gjorde det. Men der er forskellige subkulturer i landet, og en 
generalisering ville være, at det måske mere er lavere sociale lag, som ville gøre det her med at 
råbe ting efter folk på gaden. 
 
Med udgangspunkt i de artikler, som du har skrevet på din blog - og den viden du ellers har om 
Uruguay, hvad ville et godt råd til Texas være – hvad er vigtig for dem at vide?  
Det her med at stole på folk. Det gælder om at overbevise folk om, at det er noget, man kan stole 
på. Måske det ville være en god idé at snakke med de rigtige mennesker, som er i landet. Nu ved 
jeg ikke, hvordan de har tænkt sig at gribe det an, men hvis man skal lave forretning med nogen, 
er det en god idé at tage herover og mødes med folk i virkeligheden - spise en forretningsfrokost, 
så man kan lære de folk at kende, som man skal arbejde sammen med. Hav en personlig 
forbindelse til folk. Det er svært at sige, men jeg går ikke går ud fra, at de siger: ”Nu vil vi starte 
med at eksportere til Uruguay, og vi gør det hele via e-mail”.. det er vigtigt at mødes med folk, så 
de kender en.   
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Bilag 9: Uruguay: Lawn & Garden Equipment Market Overview   
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