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Rencontre des cultures au sein du monde de l’entreprise  

- De la nécessité d'une adaptation linguistique et culturelle dans les échanges commerciaux 

entre la France et le Danemark. 

Les barrières linguistiques et culturelles qui peuvent apparaître entre les entreprises danoises et 

françaises sont un réel problème. Le but de  cette étude est, dans un premier temps, de savoir si les 

entreprises françaises ont fait l'expérience de différences attribuables à des pratiques culturelles ou 

linguistiques et, dans un deuxième temps, de savoir si la communication et les échanges 

commerciaux entre ces deux pays peuvent encore être renforcés. Ainsi, le mémoire cherche à traiter 

la problématique suivante :  

Les entreprises danoises peuvent-elles améliorer la communication avec les entreprises françaises 

en s'adaptant mieux au niveau linguistique et culturelle? 

Afin de répondre à cette question et de mieux comprendre les enjeux et les problématiques liés à un 

contexte professionnel interculturel, j'ai réalisée deux interviews avec des représentants 

d'entreprises françaises. Ceux-ci pensent que la barrière culturelle peut effectivement jouer un rôle 

important dans la communication avec les Danois. En revanche, la barrière linguistique semble 

poser problème uniquement dans les cas où la communication se passe en français. En conclusion, 

les adaptations linguistiques et culturelles peuvent améliorer les échanges commerciaux entre les 

entreprises danoises et françaises, notamment dans les situations où la communication ne peut pas 

se passer en anglais. Ainsi, les entreprises danoises exportant vers la France devraient intégrer une 

stratégie d'adaptation au sein de l'entreprise afin d'améliorer non seulement la communication avec 

leurs partenaires commerciaux français, mais aussi afin d'améliorer leur chiffre d'affaire en France.  
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1. Indledning 

I løbet af de seneste år er debatten om behovet for fremmedsproglige kompetencer for alvor blusset 

op. Sprogkompetencer er kommet på den politiske dagsorden, ligesom man inden for erhvervslivets 

organisationer har forsøgt, og stadig forsøger, at afdække, hvilke fremmedsproglige kompetencer de 

danske virksomheder reelt har brug for, når de eksporterer til udlandet eller på anden vis interagerer 

med udenlandske virksomheder.  

Svarene spænder bredt, og debatten er kendetegnet ved en på den ene side udbredt 

holdning om, at man med globaliseringen og internationaliseringen af samfundet, såvel 

sprogpolitisk som erhvervsmæssigt, bør opprioritere engelsk og lade øvrige sprog som fx tysk og 

fransk træde i baggrunden1. Andre derimod mener, at man ikke bør satse entydigt på engelsk, men 

snarere bør være i stand til at trække på en multikoloreret sprogpalet og på den måde være med til at 

åbne op for kommunikationsmulighederne og eventuelt møde den udenlandske handelspartner på 

dennes banehalvdel2.  

Lisbeth Verstraete-Hansen, der har undersøgt området, tager problematikken op i en 

artikel, hvor hun netop argumenterer for, at de danske virksomheder kommer længere med et 

alsidigt sprogligt udgangspunkt end ved udelukkende at fokusere på engelsk (Verstraete-Hansen, 

2007). Flere aktuelle undersøgelser understøtter dette synspunkt, heriblandt en EU-rapport fra 2006, 

der etablerer en klar forbindelse mellem alsidige sprogkompetencer og europæisk vækst og 

konkurrenceevne (ELAN, 2006). Dansk Industri (DI) har i samarbejde med Verstraete-Hansen 

ligeledes udarbejdet en omfattende undersøgelse blandt DI’s medlemmer med henblik på at kaste 

lys over, hvor stor en rolle fremmedsproglige kompetencer spiller for danske virksomheder med 

aktivitet i udlandet. Resultaterne viser, at næsten halvdelen af de medvirkende virksomheder har 

oplevet kommunikationsproblemer med virksomheder i andre lande, som kan tilskrives manglende 

sprogfærdigheder. Der er her tale om alt fra mindre misforståelser til, at den pågældende 

virksomhed har mistet ordrer. Således har en tredjedel af virksomhederne oplevet, at 

sprogbarriererne har medført konsekvenser for virksomheden på det internationale marked. Især i 

forbindelse med forhandlingssituationer kniber det med kommunikationen (DI, 2007:4).  

                                                 
1 Hjorth-Andersens rapport Dansk Sprogpolitik: På hvilke sprog skal danskerne tale med udlændinge i 2030? (2004) er 
udtryk for denne opfattelse. 
2 Rapporter af blandt andre Lisbeth Verstraete-Hansen og DI argumenterer for, at alsidige sprogkompetencer er vigtige 
konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv (Verstraete-Hansen, 2008 og DI, 2007). 
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Der er således ingen tvivl om, at sprogkompetencer spiller en afgørende rolle for 

kommunikationen mellem danske og udenlandske virksomheder. Men hvordan forholder det sig, 

hvis man retter opmærksomheden mod de kulturforskelle, der ofte vil gøre sig gældende i en 

international handelskontekst? Hvilken rolle spiller kulturelle forskelle i forhold til, hvor vellykket 

kommunikationen mellem den danske og den udenlandske virksomhed bliver? Udgør 

kulturforskellene en barriere på samme måde, som sproget i visse sammenhænge viser sig at gøre?  

Det er et område, der ikke er blevet undersøgt i lige så høj grad som det sproglige 

aspekt, hvilket man kan undre sig over, eftersom det ikke umiddelbart lader sig gøre at adskille 

sprog og kultur. En dansk virksomhed, der agerer på den internationale scene, må således have 

kendskab til mange uskrevne regler om, hvordan man begår sig i det land, man handler med. 

Hvordan man begår sig til møder, i forhandlingssituationer, tiltaler sine forretningsforbindelser etc. 

er faktorer, der kan variere meget på tværs af landegrænserne. For at kunne handle sammen skal 

man kunne tale sammen, og nøglen til at forstå et lands kultur ligger i dets sprog (DI, 2007:2).  

Flere artikler peger imidlertid på, at danskerne generelt set finder det svært at 

acceptere kulturforskelle. På baggrund af et projekt søsat af OECD med det formål at undersøge, 

hvilke kompetencer europæerne har brug for i fremtiden, viste det sig, at kun 5 % af den danske 

befolkning har en høj interkulturel kompetence. Interkulturel kompetence defineres i denne 

sammenhæng som ”evne til at forstå kulturel kompleksitet og indgå i fordomsfri dialog med andre 

kulturer”, faktorer, som er vigtige for at kunne klare sig i den globaliserede verden, vi er en del af 

(Politiken, 3.3.2006). Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af danskerne er dygtige til at 

kommunikere og skabe effekt hos modtageren, men når det kommer til at forstå folk og forhold, de 

ikke kender, er resultatet knap så positivt. Samme tendens gør sig gældende i en artikel bragt i 

Weekendavisen, hvor den indiske antropolog Gopal Kusum udtaler sig om dansk kultur og 

mentalitet. Det pointeres her, at danskerne generelt opfatter kulturelle forskelle som fejl eller 

forsømmelser, der skal fjernes. ”Danskerne kan lide at ’passe sammen’ med venner, naboer og 

slægtninge, hvilket skaber et stærkt sammenhold, men samtidig gør det svært at komme ind som 

fremmed” (Weekendavisen, 19.7.2002).  

Det ser således ud til, at der for de danske virksomheder er noget at hente, både hvad 

angår sproglig og ikke mindst kulturel tilpasning. Formålet med denne afhandling er derfor at 

undersøge disse forhold nærmere. I forlængelse heraf har opgaven nedenstående problemformering 

som udgangspunkt.  
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1.1. Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Kan danske virksomheder gøre kommunikationen med deres franske samhandelspartnere mere 

hensigtsmæssig ved i højere udstrækning at medtænke og vægte sproglige og kulturelle aspekter? 

 

Jeg har med afsæt i denne problemformulering udarbejdet fire undersøgelsesspørgsmål. Det drejer 

sig om følgende: 

 

• Hvilken rolle spiller netværk og opbygningen af personlige relationer i henholdsvis 

Danmark og Frankrig, og er der tale om et område, der giver anledning til problemer?  

 

• Adskiller danskere og franskmænd sig kulturelt fra hinanden i måden at forholde sig til tid 

på, og er det i så fald et aspekt, der præger kommunikationen de to lande imellem i en 

negativ retning? 

 

• Er der forskel i måden, man kommunikerer på i henholdsvis Danmark og Frankrig, og 

påvirker dette i så fald kommunikationen i negativ retning, når repræsentanter fra de to 

lande interagerer med hinanden? 

 

• Hvor afgørende er det, at danske virksomhedsrepræsentanter er i stand til at kommunikere 

på fransk i samarbejdet med deres franske samhandelspartnere, og er det tilstrækkeligt at 

kunne begå sig på ’restaurantfransk’?  

 

Både problemformulering og undersøgelsesspørgsmål er blevet til på baggrund af de teorier og 

undersøgelser, der udgør afhandlingens teoretiske referenceramme. Det drejer sig om teoretikere, 

der gennem deres forskning har påvist, hvordan lande adskiller sig kulturelt fra hinanden. Jeg 

trækker således på Geert Hofstede, Edward T. Hall, Richard Gesteland, Fons Trompenaars og 

Charles Hampden-Turner3. De opstiller alle en række kulturelle modsætningsforhold, også kaldet 

kulturdimensioner. Da begrebet kulturdimension er et af de centrale begreber i denne afhandling, vil 

jeg i det følgende kort redegøre for, hvordan det bruges og skal forstås i nærværende sammenhæng. 

                                                 
3 Da Trompenaars er hovedforfatter på Riding the waves of culture, som er det værk, jeg orienterer mig efter, vil jeg i 
det følgende kun referere til ham og ikke til Hampden-Turner. 
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1.2. Hvad er en kulturdimension? 

Begrebet kulturdimension introduceres af Hofstede, der på baggrund af en omfattende undersøgelse 

fra 1974 blandt ansatte hos IBM kunne påvise, at forskellige samfund verden over deler fire 

grundlæggende ’problemområder’, som håndteres forskelligt. Disse problemområder udgør 

kulturelle dimensioner, der ifølge Hofstede defineres som ”et aspekt af en kultur, der kan måles i 

forhold til andre kulturer” (Hofstede, 2006: 39)4. De fire kulturdimensioner, som Hofstede således 

kunne påvise på baggrund af sin undersøgelse, og som ligeledes stemte overens med resultater 

fundet i 1954 af de amerikanske forskere Inkeles og Levinson (1969), er følgende: magtdistance 

(fra lille til stor), kollektivisme versus individualisme, femininitet versus maskulinitet og 

usikkerhedsundvigelse (fra svag til stærk) (Hofstede, 2006:39)5. I dette speciale vil jeg dog 

begrænse mig til at se på kollektivisme versus individualisme og usikkerhedsundvigelse, da netop 

disse synes særligt oplagte for en dansk/fransk handelskontekst. 

 På linje med Hofstede har også Hall indkredset et antal nationale kulturforskelle. I 

værket Understanding cultural differences (1990) tager den amerikanske antropolog således 

udgangspunkt i USA, Frankrig og Tyskland, idet han forsøger at redegøre for de kulturforskelle, der 

kommer til udtryk landene imellem – forskelle, der ifølge Hall risikerer at vanskeliggøre 

kommunikationen, når disse lande skal samarbejde eller på anden vis interagere med hinanden. De 

af hans dimensioner, jeg har valgt at inddrage, er high versus low context samt monochronic versus 

polychronic time6.  

 Richard Gesteland og Fons Trompenaars lægger sig i deres tilgang til kulturelle 

problemstillinger tæt op ad Hall, idet de ligeledes har fokus på nationale kulturforskelles betydning 

for interkulturelle samarbejds- og handelsrelationer. Jeg har lagt stor vægt på behandlingen af 

Gestelands dimension deal focus versus relationship focus, mens jeg mere overfladisk har berørt 

Trompenaars’ dimension sequentially versus synchronically organised activities og specific versus 

diffuse cultures.  

                                                 
4 Forskellige spørgeskemaer er blevet udviklet med henblik på at afdække nationale kulturforskelle. De forudsætter 
måling af folks værdier, idet netop værdier udgør det stabile element i kulturen. At drage konklusioner på baggrund af 
folks handlinger er besværligt og flertydigt, men de udviklede spørgeskemaer kan alligevel bidrage med brugbar 
information, idet de indikerer forskelle i svar mellem grupper og kategorier af svarpersoner (Hofstede 2006:36). 
5 Senere fandt Hofstede i samarbejde med canadieren Michael Bond frem til en femte dimension, som fik betegnelsen 
langsigtet versus kortsigtet livsorientering (Hofstede, 2006:46). 
6 Da Hall påpeger, at de skandinaviske lande på mange måder minder kulturelt om Tyskland, og da han også i en vis 
udstrækning kommer ind på, hvordan de nordeuropæiske lande kan karakteriseres, mener jeg, der er belæg for at 
inddrage hans arbejde i denne sammenhæng (Hall, 1990:14). 
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 Af forskellige årsager har jeg valgt ikke at inddrage samtlige kulturdimensioner, der 

introduceres af teoretikerne. Dels ville en sådan redegørelse være for omfattende i forhold til 

rammerne for dette speciale, og dels er det ikke alle kulturdimensioner, der er relevante i 

nærværende sammenhæng, hvor fokus er på en dansk/fransk kontekst. Jeg har derfor udelukkende 

taget højde for kulturdimensioner, hvor Frankrig og Danmark på baggrund af teoretikernes 

observationer kunne siges at adskille sig fra hinanden. Dertil kommer, at jeg har kunnet fokusere 

min udvælgelse i forhold til udtalelser fra ansatte i handelsafdelingen på Den Danske Ambassade i 

Paris. Thomas Ulrik Mortensen, tidligere handelschef, og eksportrådgiver Ann Bouisset har således 

været behjælpelige med at oplyse, hvilke områder de erfaringsmæssigt mener, er særligt 

problematiske, når danske virksomheder indgår i handelsrelationer med franskmændene. 

 Det er umuligt at tegne et skarpt skel over, hvor den ene kulturdimension slutter, og 

den anden begynder, idet de i høj grad overlapper hinanden. Med dette in mente har jeg for 

overskuelighedens skyld alligevel forsøgt at redegøre enkeltvis for de problemstillinger, der knytter 

sig til de fire undersøgelsesspørgsmål. De kulturdimensioner, jeg har valgt at inddrage, konstituerer 

en væsentlig del af afhandlingens teoretiske referenceramme. Mens kapitel 3 vil give en 

introduktion til den måde kulturbegrebet bruges og skal forstås i nærværende sammenhæng, vil 

kapitel 4 således mere indgående behandle de specifikke kulturdimensioner, jeg trækker på i denne 

opgave. Den teoretiske referenceramme vil efterfølgende blive afprøvet i praksis, idet jeg med afsæt 

i to kvalitative interviews vil sammenholde undersøgelsesspørgsmål og teorier med udsagn fra 

franske virksomhedsrepræsentanter. 

En lignende undersøgelse er blevet udarbejdet af den belgiske forsker Sonja 

Vandermeeren. Formålet var her at afdække, hvordan tyske virksomheder vurderer og vægter deres 

danske handelspartneres kompetencer inden for kulturel tilpasning og evne til at kommunikere på 

tysk. Det viste sig, at de tyske virksomhedsrepræsentanter vægtede kulturel tilpasningsevne højere 

end sprogkompetencer hos de danske virksomhedsrepræsentanter (Vandermeeren, 2003); et noget 

overraskende resultat, idet man generelt set har haft mere fokus på sproget, mens der har været en 

tendens til at negligere kulturaspektet. Det viser sig imidlertid, i hvert fald i en tysk/dansk kontekst, 

at den kulturelle dimension har noget at sige, hvilket er en af grundene til, at nærværende 

afhandling stiller skarpt på dette område.  

Det følgende afsnit vil mere indgående behandle overvejelser i forbindelse med valg 

af metode og empiri. 
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2. Metode 

2.1. Undersøgelsens design og empiri 

Som det fremgik af problemformuleringen, interesserer jeg mig i dette speciale for de sproglige og 

interkulturelle aspekter i en dansk/fransk handelskontekst. Jeg vil således ikke forsøge at afdække, 

hvordan kommunikationen generelt kan forbedres mellem en dansk virksomhed og en udenlandsk 

virksomhed, da dette vil variere, afhængig af hvilket land der er tale om. Ydermere vil opgavens 

empiriske grundlag tage afsæt i nogle få franske virksomhedsrepræsentanter og tegner således langt 

fra det fuldstændige billede af sprog- og kulturbarrierer i en dansk/fransk kontekst. Jeg kan med 

andre ord kun forsøge at belyse og forklare en del af de problemstillinger, der kan relateres til 

interkulturelle handelsrelationer Danmark og Frankrig imellem.  

Da der er blevet foretaget en del undersøgelser med henblik på at afdække, hvorvidt 

danske virksomhedsrepræsentanter oplever eller har oplevet kommunikationsvanskeligheder af 

sproglig karakter med blandt andre deres franske handelspartnere, interesserer jeg mig i dette 

speciale for, hvordan franskmændene oplever samhandlen med danskerne. Jeg har altså taget 

udgangspunkt i franske virksomhedsrepræsentanter, der har erfaringer med at skulle kommunikere 

og samarbejde med danske virksomhedsrepræsentanter. Formålet er at afdække, hvor og hvornår 

franskmændene mener, problemerne opstår, og hvorvidt de franske virksomhedsrepræsentanter 

tilskriver problemerne sproglige, kulturelle eller helt andre forhold. Denne indfaldsvinkel har mig 

bekendt ikke tidligere været anvendt ved lignende undersøgelser. Det er en af årsagerne til, at jeg 

har valgt en kvalitativ tilgang i form af dybdegående interviews, idet denne metode i større 

udstrækning end kvantitative metoder giver mulighed for fordybelse, nuancering og 

perspektivering. Ydermere tager afhandlingens emne afsæt i et relativt komplekst område, hvor det 

er en fordel, at interviewpersonerne har mulighed for at nuancere deres svar i højere grad, end det er 

muligt ved fx kvantitative spørgeskemaundersøgelser.  

 

Qualitative methods are typically used either for exploratory studies in which little is known in 

advance, or for studies in which it is important to go into depth as regards the respondents’ less 

tangible precursors or behaviour such as attitudes, feelings and motives. Hence, the more 

complex an issue is, and the more concealed the motives of the respondents are, the more one 

will use qualitative methods instead of quantitative methods such as questionnaires (Rasmussen 

et al., 2006:93). 
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Jeg har således prioriteret at koncentrere mig om nogle få virksomheder frem for at foretage en 

mere kvantitativ undersøgelse med mange virksomheder. Fordelen ved kun at se på to virksomheder 

er, at det har været muligt at komme i dybden med mange facetter af såvel sproglig som kulturel 

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

åbenlyse forklaringer på interviewpersonernes tilkendegivelser og synspunkter. Det betyder dog 

samtidig, at undersøgelsen ikke er repræsentativ, og den kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt de 

to interviewpersoners holdninger til og erfaringer med danskerne er symptomatiske for, hvordan et 

repræsentativt udsnit af franskmændene oplever samarbejdet med danske samhandelspartnere. 

Det har været vigtigt for mig, at specialet og den viden, det frembringer, repræsenterer 

en vis nyhedsværdi og således kan være af relevans for eksisterende eller kommende danske 

virksomheder med aktivitet på det franske marked. Hensigten med undersøgelsen er i forlængelse 

heraf at afdække, hvorvidt sproglig og kulturel tilpasning kan være medvirkende til, at det 

potentiale, det franske marked repræsenterer for dansk erhvervsliv, vil kunne udnyttes i større 

udstrækning, end det er tilfældet i dag.  

 Jeg har med hjælp fra Den Danske Ambassades handelsafdeling i Paris og 

konsulentvirksomheden Condor fået kontakt til og interviewet Roland Frey fra virksomheden 

Refleks samt Patrick Pichot fra GPR Informatique. Begge vil blive præsenteret i analysens 

indledende afsnit. Af hensyn til de danske virksomheder har jeg valgt at anonymisere personer og 

virksomheder, som interviewpersonerne refererer til. Roland Frey, Patrick Pichot og GPR 

Informatique er således de eneste autentiske navne. 

2.2. Udarbejdelse af interviewguiden 

I forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden har jeg i stor udstrækning ladet mig inspirere af 

Vandermeerens undersøgelse fra 2003, jf. afsnit 1.2.  Jeg har således taget udgangspunkt i de 

spørgsmål, hun benyttede i forbindelse med undersøgelsen og har derudover selv suppleret med 

spørgsmål, som forekom relevante i nærværende sammenhæng7. Min undersøgelse trækker således 

på Vandermeerens undersøgelse, men adskiller sig dog ganske betragteligt fra den, hvad angår valg 

af metode og empiri: Hvor Vandermeerens undersøgelse har sit empiriske udgangspunkt i en 

kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 50 virksomheder, er mit projekt kvalitativt funderet 

med fokus på to virksomheder. Hvor Vandermeerens undersøgelse tager udgangspunkt i en tysk 

kontekst, tager min undersøgelse afsæt i en fransk kontekst. Disse forhold har højst sandsynligt haft 

                                                 
7Min interviewguide fremgår af bilag 1, mens Vandermeerens undersøgelsesspørgsmål, der har fungeret som inspiration 
til udarbejdelsen af interviewguiden, fremgår af bilag 2. 
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noget at sige, i forhold til at mine resultater i en vis udstrækning adskiller sig fra Vandermeerens. 

Dette vil jeg vende tilbage til i kapitel 6. 

 I udarbejdelsen af interviewguiden og ikke mindst i forbindelse med afviklingen af 

interviewene har jeg lagt stor vægt på at formulere spørgsmålene så åbne og neutrale som muligt. 

På den måde undgår man det, som Lars Bjerg refererer til som de syv dødssynder8. 

2.3. Behandling af data 

2.3.1. Transskription 

Da interviewene ikke er genstand for en sociolingvistisk analyse, har jeg valgt ikke at transskribere 

interviewene ordret ord for ord med de ofte hyppige gentagelser, der præger den mundtlige 

kommunikationsform. Det betyder, at jeg har omformet interviewet til en mere formel og skriftlig 

stil, ligesom jeg har kondenseret og sammenfattet nogle af de dele, der ikke indeholder så meget 

relevant information. Steiner Kvale understreger, at beslutningerne om transskriberingsstil beror på, 

hvad interviewene skal bruges til. Hvis de, som i dette tilfælde, skal give et almindeligt indtryk af 

interviewpersonernes holdninger, kan det være på sin plads at omformulere og kondensere 

udsagnene, ligesom det også vil være rimeligt i en vis grad at redigere i transskriptionerne (Kvale, 

1997:171). En ordret og detaljeret form, som ville være at foretrække i forbindelse med 

sociolingvistiske eller psykologiske analyser, er derimod ikke nødvendig i nærværende 

sammenhæng.  

2.3.2. Analyse 

Afhandlingen tager afsæt i en deduktiv analyseproces, hvis formål er at besvare et antal 

undersøgelsesspørgsmål formuleret på baggrund af opgavens teoretiske referenceramme. 

Rasmussen et al. pointerer, at analysen af data så vidt muligt skal indeholde tre punkter: direkte 

præsentation, kondensering og fortolkning (Rasmussen et al., 2006:109). I forbindelse med 

deduktive analyseprocesser som i nærværende tilfælde vil alle tre aspekter komme i spil, men især 

fortolkningen vil være til stede, idet resultaterne hele tiden relateres til den teoretiske 

referenceramme.  

 

                                                 
8 De syv dødssynder er: slet ikke at stille et spørgsmål, to spørgsmål på én gang, at tilføje et udsagn efter sit spørgsmål, 

overdrivelse, trigger-ord, ledende spørgsmål og lukkede spørgsmål (Bjerg, 2004:134). 
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By interpretation we mean that the person interpreting does not take what is being said at face 

value. Instead, what is being said is placed in relation to a theory, through which it acquires a 

new significance (Rasmussen et al., 2006:114). 

 

For at kunne udarbejde en god analyse er det dog helt afgørende, at undersøgelsen er designet og 

udarbejdet på en måde, der sikrer resultaternes troværdighed. Det er med andre ord vigtigt, at 

analysens grundlag er i orden, idet den ellers ikke vil kunne fungere som udgangspunkt for 

troværdige resultater. Hvilke faktorer jeg har været opmærksom på i den forbindelse, vil blive 

uddybet i det følgende afsnit, der samtidig afrunder mine overvejelser omkring valg af metode.  

2.4. Undersøgelsens troværdighed 

I forbindelse med kvalitative undersøgelser ligger der et betydeligt større ansvar hos forskeren, hvad 

angår resultaternes troværdighed, end der gør ved mere kvantitative tilgange, idet der inden for 

sidstnævnte eksisterer nogle klare metoder til at måle graden af troværdighed i en undersøgelse 

(Rasmussen et al., 2006:117)9. Transparens og åbenhed er derfor centrale elementer for 

troværdigheden i en kvalitativt funderet undersøgelse. Helt konkret har jeg forsøgt at medtænke 

disse aspekter i form af en præcis problemformulering (jf. afsnit 1.1.) samt klarhed omkring den 

teoretiske referenceramme, undersøgelsen trækker på (se kapitel 3 og 4). Jeg har bestræbt mig på at 

vælge den tilgang, der i mine øjne stiller de bedste rammer til rådighed for på fyldestgørende vis at 

besvare problemformuleringen. I forlængelse heraf har jeg redegjort for fordele og ulemper ved den 

valgte metode med det formål at bidrage til transparensen i opgaven og gøre det muligt at vurdere 

dens troværdighed (Rasmussen et al., 2006:117). 

 Efter således at have gennemgået hvilke aspekter jeg har været opmærksom på i 

forhold til at sikre troværdigheden i denne opgave, vil jeg i det følgende kapitel redegøre for, 

hvordan begrebet kultur bruges og skal forstås i nærværende afhandling. 

 

3. Det kulturteoretiske felt 

Definitionerne, der knytter sig til begrebet kultur, er mange og varierer, afhængig af hvilket fagligt 

teoretisk udgangspunkt begrebet anskues fra. Som tidligere nævnt er det ikke mit ærinde at 

                                                 
9 Rasmussen et al. nævner fem metoder til måling af troværdigheden i kvantitative undersøgelser: Test-retest reliability, 
equivalent-measure reliability, split-sample reliability, internal consistency reliability og scorer reliability (Rasmussen 
et al. 2006:134) 



 16 

behandle kultur som overordnet og abstrakt begreb, men derimod at give det et indhold, der gør det 

muligt at beskrive de forskelle, der kommer til udtryk i internationale handelsrelationer, her i mødet 

mellem danske og franske virksomheder. 

På baggrund af ovenstående vil jeg i det følgende redegøre for to tilgange til kultur, 

den funktionalistiske og den konstruktionistiske. Det, der er vigtigt, er dog ikke så meget selve 

opdelingen i et funktionalistisk eller konstruktionistisk kultursyn – eller en vurdering af dem. Det 

vigtige er derimod bevidstgørelsen omkring de fordele og ulemper, der knytter sig til dem, således 

at tilgangene kan anvendes og kombineres i en form, der er tilpasset specifikke interkulturelle 

kontekster. 

 3.1. Kultur som essens 

Den funktionalistiske eller essentialistiske tilgang til kultur er funderet i en traditionel opfattelse af 

kultur, hvor det antages, at alle mennesker har en bestemt kerne, en form for kulturelt dna, som ikke 

umiddelbart lader sig ændre. Kultur betragtes her som en statisk størrelse, der bevirker, at man i en 

vis udstrækning kan forudsige, hvordan mennesker inden for et bestemt fællesskab vil reagere og 

optræde. Man kan sige, at fokus med dette kultursyn er centreret omkring homogenitet, harmoni og 

samhørighed inden for det pågældende fællesskab (Plum, 2007:60). I forlængelse heraf opleves 

kulturforskelle ofte som barrierer for en gnidningsfri kommunikation, og kulturen bruges som en 

forklaring på de problemer, man måtte konfronteres med i mødet med andre kulturer. Der er med 

andre ord tale om et lineært årsags-virkningsforhold, hvor kulturen er den determinerende faktor for 

menneskers mere eller mindre vellykkede interaktion med andre mennesker (Plum, 2007:61).  

3.2. Kultur som proces 

I modsætning til den funktionalistiske kulturopfattelse sætter kulturteoretikere den 

konstruktionistiske eller komplekse tilgang, der anskuer kultur som en størrelse, der skabes og 

ændres i en levende, dynamisk proces, idet medlemmerne bidrager til den på forskellig måde. Ud 

fra denne betragtning er kultur en social konstruktion og således ikke en fast, statisk størrelse, som 

det er tilfældet inden for det funktionalistiske kultursyn.  

 

Kultur er ikke en ting, men et fællesskab, der skabes, opretholdes og gradvist forandres i vores 

indbyrdes kommunikation. Det er en gruppes konstante forsøg på at definere sig selv og sin 

situation for at skabe mening med det, der sker (Plum, 2007:57).  
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I ovenstående citat forstås kultur således som en variabel størrelse, der påvirkes af dens 

medlemmer, de personer, de interagerer med, og konteksten, de indgår i. Kulturen er til forhandling 

og derfor under stadig forandring10.  

3.3. Forholdet mellem sprog og kultur 

Hvordan man end vælger at anskue kultur, udgøres begrebet af to aspekter.  På den ene side er der 

praksis, der omfatter sproglige og fysiske koder. Det drejer sig fx om ord, hilsemåder og fagter. På 

den anden side er der forståelsesformerne, som går på de mentale forståelsesrammer, der kan siges 

at danne grundlag for praksis. Det er tanker, værdier og følelser, der er i spil her. De to aspekter 

påvirker hinanden gensidigt og kan ikke betragtes som isolerede størrelser (Plum, 2007:59). Dette 

er en central pointe for denne opgave – at man ikke kan adskille sprog og kultur, men må anskue 

dem ud fra erkendelsen af den gensidige påvirkning.  

Vandermeeren understreger ligeledes den tætte forbindelse mellem sprog og kultur:  

 

The command which company representatives should have of a foreign language consists not 

only of the ability to find the appropriate (technical) word, pronounce/spell it correctly, connect 

it with other words in a sentence in order to say or write what they mean but also of an 

awareness of the socio-cultural context of that language  (Vandermeeren, 2003:25). 

 

Når jeg i denne opgave alligevel har valgt at redegøre separat for de to aspekter, er det således i 

højere grad ud fra tanken om, at en vis opdeling og struktur er nødvendig for opgavens 

tilgængelighed. Ideelt set skulle samtlige aspekter, jeg inddrager i opgaven, have været behandlet i 

en konstant vekselvirkning mellem det sproglige og det kulturelle, således at det dynamiske forhold, 

der karakteriserer sprog og kultur, i større udstrækning var blevet synliggjort. 

3.4. Erkendelse af selvforståelse og forforståelser 

Ifølge Plum spiller begreber som selvforståelse og forforståelse en central rolle, hvis man vil handle 

kulturelt intelligent11. Hun argumenterer for, at det kan være hensigtsmæssigt at gøre sig bevidst 

                                                 
10 Den funktionalistiske tilgangs teorier er på mange måder inspireret af den positivistiske tænkning, som gør sig 
gældende inden for naturvidenskaben. Et givent fænomen måles og vejes og placeres inden for nogle bestemte rammer, 
ud fra hvilke det er muligt at forudsige, hvordan et givent fænomen vil opføre sig. Den konstruktionistiske tilgang er 
derimod rodfæstet i den humanistiske tradition, hvor udgangspunktet er individuelle meningsfortolkninger, der går imod 
generaliseringer og fastlagte fortolkningsrammer (Askehave, 2006:8). 
11 Ved kulturel intelligens forstås ”evnen til at handle passende i situationer, hvor kulturforskelle har betydning, og 
evnen til at gøre sig forståelig og etablere et konstruktivt samarbejde på tværs af kulturforskelle” (Plum, 2007:19). 
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såvel omkring sin egen selvforståelse som omkring sine forforståelser af andre mennesker. I ordet 

forforståelse ligger jo netop en erkendelse af, at der er tale om en midlertidig forståelse. Der er med 

andre ord tale om forenklede forståelser, som ikke er den hele sandhed. Ikke desto mindre er der i 

forforståelsen forankret visse forventninger om, hvordan et givent fænomen eller en person vil 

opføre sig (Plum, 2007:59). Forforståelser er ikke nødvendigvis negativt, men de kan vise sig at 

være kontraproduktive for et hensigtsmæssigt og udbytterigt kulturmøde. Lader man sig fastlåse i 

sine forforståelser, kan det være til skade for den kulturelle værdiudveksling, der kan være med til 

at skabe synergi, dynamik og nytænkning. Kulturmødet bliver derved mindre konstruktivt og 

givende, idet man ikke i samme grad er åben for forhandling12.  

Som jeg var inde på i indledningen tyder noget imidlertid på, at danskerne netop 

mangler denne åbenhed, og at de i mødet med andre kulturer ikke handler specielt kulturelt 

intelligent forstået i den ovennævnte betydning. Peter Gundelach, der er professor i sociologi ved 

Københavns Universitet, tager emnet op i artiklen National identitet i en globaliseringstid (2001). 

Han kommer her frem til, at danskerne i højere grad end andre europæiske lande giver udtryk for 

national stolthed, og han påviser samtidig, at tendensen har været stigende gennem de seneste 20 

år13. En central pointe hos Gundelach er, at der er en række eksklusionsmekanismer forbundet med 

nationalfølelse og national stolthed. Når det derfor viser sig, at danskerne generelt giver udtryk for 

en stigende national stolthed, siger det således samtidig noget om, hvordan de forholder sig til 

mennesker, der ikke er en del af det nationale fællesskab, eller som adskiller sig fra det. Det være 

sig både folk bosat i Danmark eller folk fra andre lande14.  

På denne baggrund kunne det se ud til, at der i Danmark er behov for en 

bevidstgørelse omkring dels danskernes egen selvforståelse, dels danskernes forforståelser af 

mennesker, der ikke på samme måde er en del af det nationale fællesskab.   

3.5. Fordele og ulemper ved de to tilgange 

På baggrund af ovenstående er en af fordelene ved at anlægge en mere konstruktionistisk måde at 

anskue kultur på, at chancernes forøges for at nå ind til det positive potentiale, som kulturmødet 

                                                 
12 Som specialets titel også indikerer, ser jeg på mange måder samhandel mellem virksomheder fra forskellige lande 
som et kulturmøde. Det er således på den måde begrebet bruges og skal forstås i nærværende sammenhæng. 
13 Gundelachs artikel medtager kun fem europæiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Holland og Østrig) og siger 
således ikke noget om, hvordan Danmark og danskernes nationale stolthed placerer sig i forhold til de øvrige 
europæiske lande. 
14 Det er vigtigt at pointere, at Gundelach ser på danskernes nationale stolthed i en hjemlig kontekst. Ikke desto mindre 
synes det nærliggende at antage, at danskernes nationale stolthed og de eksklusionsmekanismer, der er forbundet hertil, 
også vil gøre sig gældende i internationale sammenhænge som fx handel og samarbejde på tværs af landegrænser. 
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rummer, og som kan fremme det, som den danske innovationsforsker Susanne Justesen kalder 

innoversity. Begrebet udgøres af fem aspekter, der hver især fungerer som en drivkraft for at 

fremme nytænkning og synergi. De fem faktorer er: kapacitet til at absorbere, nødvendig varietet, 

adgang til større netværk, kreativ destruktion og bredere perspektiv i forhold til problemløsning. 

(Justesen, 2001:10). Især kreativ destruktion forekommer relevant i nærværende sammenhæng, idet 

der heri ligger en erkendelse af, at en destruktion af det vante og velkendte indimellem er 

nødvendig for, at nye tanker og måder at anskue tingene på kan opstå. Igen drejer det sig om at 

forstå, at forskelligartede og nuancerede perspektiver spiller en central rolle i forhold til at fremme 

refleksion og udfordre det vante.  

Den konstruktionistiske tilgang kritiserer det funktionalistiske kultursyn for ikke at 

rumme de samme muligheder for at aktivere kulturmødets positive potentiale. Det anses for 

problematisk og uhensigtsmæssigt at opfatte kultur som et statisk fænomen, der kun vanskeligt er til 

forhandling. Det er tanken om, at ’sådan er det, og det kan man ikke lave om på’, der volder 

problemer. Konstruktionisterne understreger derimod vigtigheden af at gøre sig bevidst omkring 

selv- og forforståelser. Hvis man blot slår sin autopilot til, kan det resultere i det, man vil betegne 

som kultursammenstød. Slår man derimod sin autopilot fra og går lidt mere forsigtigt frem, vil man 

optimere chancerne for at udløse det positive potentiale, der ligger latent i kulturmødet. Man må 

med andre ord være fleksibel og indtage en position, hvor man løbende er indstillet på at korrigere 

sin forforståelse af de mennesker, man interagerer med. Det er vigtigt at være opmærksom på det 

farlige ved at kategorisere folk og skære alle over en kam. Det kan fungere som et udgangspunkt for 

og en forberedelse op til fx et forretningsmøde i udlandet, men herefter må man forholde sig 

fleksibelt til den forforståelse, man har gjort sig, og man må være i stand til at justere billedet, 

efterhånden som kulturmødet skrider frem.  

Også den franske sociolog Dominique Bouchet, der er bosiddende i Danmark, 

understreger vigtigheden af ikke at have en alt for statisk opfattelse af den fremmede kultur:  

 

(…) it is more appropriate to contribute to the training of those who will interact with 

representatives of a foreign culture (…) than to provide them with a so-called objective (and too 

static) description of the foreign culture they are going to deal with. (...) The goal is not to 

provide people with  ‘do’s and don’ts in this or this culture’ but to improve their ways of 

interacting cross-culturally, so that they can better adapt to that diversity and change, which are 

central aspects of today’s market” (http://www.bouchet.dk/as_ccm1/). 
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Når dette er sagt, vil det optimale, som i så mange andre tilfælde, være at trække på indsigter fra 

både den funktionalistiske og den konstruktionistiske tilgang i interaktionen med andre kulturer. 

Man kan imødekomme mange frustrationer og misforståelser ved at have kendskab til og være sig 

bevidst omkring dels sin egen, dels den fremmede kultur. Herigennem vil man nemlig blive 

opmærksom på, på hvilke områder de to kulturer adskiller sig fra hinanden, og på hvilke områder de 

ligner hinanden. Man vil således være bedre rustet til at dechifrere udtalelser, reaktioner, spørgsmål 

osv. fra den person, man kommunikerer med, fordi man har en bedre forudsætning for at forstå 

vedkommende. Har man derimod ingen viden om den fremmede kultur, vil man fejlagtigt tage 

udgangspunkt i sin egen kultur i forsøget på at forstå og forklare modpartens måde at optræde og 

gebærde sig på (Plum, 2007:77).  

De teoretikere, jeg anvender i denne opgave komplementerer den funktionalistiske 

tradition, idet de alle opstiller nogle bestemte karakteristika, der beskriver forskellige kulturer. En 

fortaler for den konstruktionistiske tilgang ville måske se det som et forsøg på at putte folk i kasser 

og dermed som en reduceret mulighed for at kunne forholde sig åbent og fordomsfrit i kulturmødet. 

Omvendt kan man ikke negligere det faktum, at folk fra forskellige kulturer adskiller sig fra 

hinanden, og jeg er overbevist om, at der er mange kvaliteter forbundet med at gøre opmærksom på, 

på hvilke punkter forskellige kulturer adskiller sig fra eller ligner hinanden. Inden jeg således 

indlader mig på de forskelle, der kan påvises mellem Frankrig og Danmark, vil jeg introducere 

Hofstedes kultursyn, som på mange måder reflekteres i de øvrige teoretikere, jeg trækker på.  

3.6. Hofstedes kultursyn 

Et af de centrale begreber hos den hollandske kulturteoretiker Geert Hofstede er det, der på engelsk 

kaldes software of the mind, og som på dansk kan oversættes til mentale programmer eller hjernens 

software (Hofstede, 2006:18). Heri ligger opfattelsen af kultur som et fænomen, der er 

forprogrammeret i menneskers hjerne, og som ikke umiddelbart lader sig omprogrammere. 

Hofstedes kultursyn er således præget af den funktionalistiske tilgang, som blev introduceret i afsnit 

3.1.  

Den mentale ’programmering’ begynder i familien og præges af det miljø, man vokser 

op i, de mennesker, man omgiver sig med, og de fællesskaber, man indgår i. Således kan de mentale 

programmer være ligeså forskellige, som de sociale miljøer, de er resultatet af. I forlængelse heraf 

definerer Hofstede kultur som ”den kollektive mentale programmering, der adskiller medlemmerne 

af en gruppe eller kategori fra medlemmerne af en anden” (Hofstede, 2006:19). Han understreger, at 
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kultur er et tillært, ikke et medfødt fænomen. Man må således skelne mellem kultur og den 

menneskelige natur på den ene side og kultur og den individuelle personlighed på den anden side. 

Det diskuteres imidlertid blandt sociologer, hvor grænsen mellem kultur og natur samt kultur og 

personlighed går, men da denne diskussion ikke er af central værdi for nærværende afhandling, vil 

jeg her blot kort opridse, hvorledes Hofstede afskiller begreberne fra hinanden.  

 Bliver vi i computermetaforikken, kan man sige, at den menneskelige natur udgør 

menneskets ’operativsystem’, som er determinerende for de fysiske og mere overordnede 

psykologiske funktioner som det at være i stand til at føle vrede, angst eller glæde. Der er her tale 

om et fænomen, som alle mennesker har tilfælles, uanset hvor de er født, og hvilke sociale 

relationer de indgår i. Den kulturelle baggrund har således ikke nogen indflydelse på disse 

grundlæggende menneskelige psykologiske funktioner.   

Derimod spiller kulturen en vigtig rolle, i forhold til hvordan følelserne håndteres og 

er således en central brik i puslespillet af reaktionsmønstre og måder at udtrykke følelsesmæssige 

tilstande på. Reaktionsmønstrene vil desuden afspejle den pågældende persons unikke personlighed, 

som er sammensat af træk, der dels er nedarvet gennem generne, dels er en blanding af tillærte 

kulturelle faktorer samt individuelle erfaringer, man ikke nødvendigvis deler med andre fra 

kulturfællesskabet (Hofstede, 2006:19). 

 

Figur 1: Hofstedes opdeling i menneskelig natur, kultur og personlighed (Hofstede, 2006: 20). 

 

Den amerikanske antropolog og forsker i interkulturelle studier Edward T. Hall lægger sig op ad 

Hofstedes kultursyn, idet han fremstiller forholdet mellem kultur og personlighed således: ”Even 

though culture is experienced personally, it is nonetheless a shared system. (...) Because culture is 

experienced personally, very few individuals see it for what it is – a program for behavior.” (Hall, 

1990:XV).  
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Når man beskæftiger sig med kultur, er det, ud over at være sig bevidst omkring 

forholdet mellem natur, kultur og personlighed, nødvendigt at gøre sig klart, hvilket kulturelt niveau 

man bevæger sig på. Eksempler på sådanne kulturelle niveauer er det nationale, det regionale og 

det religiøse, men mange flere kan nemt tilføjes Et menneskes personlighed og den måde, 

vedkommende reagerer på i bestemte situationer, kan ikke kun tilskrives et enkelt lag, men vil være 

sammensat af mange forskellige (Hofstede, 2006:26). I dette speciale vil jeg dog hovedsagligt 

beskæftige sig med de kulturforskelle, der kommer til udtryk på det nationale niveau. I det følgende 

kapitel vil jeg behandle opgavens fire undersøgelsesspørgsmål og redegøre for deres relation til de 

forskellige kulturdimensioner, der udgør en væsentlig del af opgavens teoretiske referenceramme.   

4. Kulturdimensioner som undersøgelsesområde 

4.1. Spørgsmål 1: Betydningen af personlige relationer og netværk 

Hvilken rolle spiller netværk og opbygningen af personlige relationer i henholdsvis Danmark og 

Frankrig, og er der tale om et område, der giver anledning til problemer?  

  

Et af de centrale omdrejningspunkter i Gestelands værk Cross-Cultural Business Behaviour (2002) 

er kulturdimensionen Deal-Focus (DF) versus Relationship-Focus (RF). Enhver kultur vil således 

kunne placeres på et kontinuum, hvor DF og RF udgør hinandens modpoler15. Som begreberne 

indikerer, er der inden for DF-kulturer fokus på det konkrete, og medlemmer af disse kulturer vil 

som følge heraf foretrække en mere direkte facon, hvor man hurtigt kommer til sagen, får 

underskrevet kontrakten og kommer videre. Derimod vil en forudsætning for handel i en RF-kultur 

være, at der, inden kontrakten underskrives, er blevet opbygget en mere personlig relation. 

Gesteland pointerer dog, at en personlig relation i en eller anden udstrækning naturligvis altid vil 

være en forudsætning for, at kommunikation kan finde sted; der er altså tale om et 

gradsspørgsmål16. 

 

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

more people-oriented. Of course, relationships are important in business everywhere. It’s a 

                                                 
15 Gesteland taler ikke om kulturdimensioner på samme måde som Hofstede, men hans måde at opstille forskellige 
modsætningsforhold på minder strukturmæssigt meget om Hofstedes kulturdimensioner, ligesom de indholdsmæssigt 
visse steder overlapper hinanden. Derfor har jeg valgt at holde mig til Hofstedes terminologi. 
16 Med personlig relation mener jeg den kontakt, der finder sted interorganisatorisk mellem virksomheder fra 
forskellige lande. Jeg taler således ikke om den kommunikation, der måtte finde sted internt i virksomhederne. 
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question of degree. But deal-focused people need to know for example that in RF cultures you 

need to develop rapport before talking business (Gesteland, 2002:16). 

 

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

(Gesteland, 2002:18). Det er så afgørende en faktor for den måde, et land anskuer og angriber 

forretninger på; lige fra de indledende faser til kontrakten underskrives.  

Et meget vigtigt aspekt i modsætningsforholdet DF-RF handler om tillid. Møder man 

mennesker, man ikke kender, med tillid eller mistillid? Ifølge Gesteland er især nordeuropæere 

typiske DF-kulturer, der ikke finder det problematisk at gøre forretninger med personer, de ikke 

kender. For franskmændene derimod spiller netværket og opbygningen af personlige relationer en 

helt central rolle i forretningssammenhænge (Gesteland, 2002:247, 289). Tillidsaspektet vender jeg 

tilbage til i afsnit 4.1.2. 

4.1.1. Individualisme versus kollektivisme 

En parallel til Gestelands opdeling i DF og RF er Hofstedes kulturdimension individualisme versus 

kollektivisme. Denne kulturdimension går på, hvordan et samfund generelt set vægter betydningen 

af individet over for gruppen. Hofstede definerer individualisme på følgende vis: ”individualisme 

vedrører samfund, hvor båndene mellem individer er løse: Det forventes, at enhver sørger for sig 

selv og den nærmeste familie”. Heroverfor karakteriserer den anden type ”kollektivistiske samfund, 

hvor mennesker fra fødslen integreres i stærke, sammenhængende egengrupper, der livet igennem 

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

I forbindelse med udarbejdelsen af IBM-undersøgelsen omtalt i afsnit 1.2. kunne 

Hofstede lokalisere, hvor på skalaen over henholdsvis individualistiske og kollektivistiske samfund 

de forskellige lande placerede sig. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der ikke på dette punkt 

den store forskel mellem Danmark og Frankrig, der kun adskiller sig fra hinanden med tre points. 

De to lande er begge eksempler på individualistiske samfund, hvor det enkelte menneske i højere 

grad opfatter sig selv som et individ end som en del af en større gruppe; en observation, der for de 

fleste danskere og franskmænd nok synes rimelig.  

 



 24 

 

Figur 2: Hofstedes individualismeindeks (IDV) for 74 lande og regioner (Hofstede, 2006: 94). 

 

Når jeg alligevel har valgt at tage højde for denne dimension, er det, fordi jeg mener, der er aspekter 

inden for selve dimensionen, hvor Frankrig og Danmark adskiller sig markant; aspekter, der på 

mindre eksplicit vis fokuseres på i Hofstedes fremstilling. Det drejer sig om den betydning, 

forskellige kulturer tillægger personlige relationer, også i en professionel sammenhæng. Har man 

som virksomhedsrepræsentant et større eller mindre behov for personlig kontakt i interaktionen med 

andre virksomheder, og anser man det for mere eller mindre vigtigt at bruge tid og ressourcer på at 

etablere og opbygge personlige relationer, før man indlader sig på de mere forretningsmæssige 
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aspekter? Selv om Frankrig og Danmark ifølge Hofstedes oversigt ikke umiddelbart ser ud til at 

adskille sig på dette punkt, mener jeg, med afsæt i Gestelands teorier, at det er tilfældet. 

Også Hall påpeger, at det for franskmændene er meget vigtigt at opbygge en personlig 

relation til handels- og samarbejdspartnere, mens dette forhold for fx skandinaver slet ikke tillægges 

den samme betydning (Hall, 1990:16). Medarbejdere på Den Danske Ambassade i Paris, som 

dagligt konfronteres med kulturforskelle Danmark og Frankrig imellem, mener ligeledes, at de to 

lande adskiller sig, når det kommer til, hvilken vægt der lægges på opbygningen af de personlige 

relationer17. Man kan altså med Gestelands ord antage, at ”while the French are relationship-

focused they are at the same time a nation of true individualists” (Gesteland, 2002:247). 

Selvom Frankrig og Danmark i Hofstedes optik begge hører under kategorien 

individualistiske samfund, ser det således ud til, at de adskiller sig mere fra hinanden, end det 

fremgår af Hofstedes tabel. Lige på dette punkt må Hofstedes opdeling derfor siges at være noget 

misvisende, idet den simplificerer forhold, der er mere komplekse end som så. En løsning kunne, 

som vi fx ser det hos Trompenaars, være at lave nogle underinddelinger. Således har Trompenaars 

behandlet emnet i to forskellige kulturdimensioner: The group and the individual og feelings and 

relationships (Trompenaars, 1997:50,69).  

4.1.2. Tillid eller mistillid 

Hvorvidt et land tillægger det relationelle aspekt mere eller mindre betydning i 

forretningssammenhænge, hænger, som jeg også var inde på i det foregående, sammen med, om 

man som udgangspunkt møder andre mennesker med tillid eller mistillid. Dette aspekt kan igen 

kædes sammen med og for en del forklares gennem Hofstedes kulturdimension 

usikkerhedsundvigelse. Denne kulturdimension har at gøre med, hvordan mennesker fra forskellige 

samfund håndterer angst og usikkerhed – følelser, der er forbundet med at leve i et risikosamfund18.  

Ifølge Hofstede er følelsen af usikkerhed og måden, den håndteres på, i høj grad 

forankret i den kulturelle samfundsarv og afspejles således i de værdier, som medlemmerne inden 

for et bestemt samfund deler (Hofstede, 2006:181). Usikkerhedsundvigelse defineres af Hofstede 

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

situationer” (Hofstede, 2006:281). Følelsen kommer blandt andet til udtryk gennem stress og i 

behovet for forudsigelighed. Som det fremgår af nedenstående tabel, er Frankrigs pointtal markant 

                                                 
17 Jeg referer her til mine samtaler med Thomas Ulrik Mortensen (1.9.2008) og Ann Bouisset (20.10.2008). 
18 Den tyske sociolog Ulrich Beck pointerer, at risikosamfundet i modsætning til industrisamfundet indebærer en række 
nye faktorer, som tillægges stor betydning: ”Mest afgørende er her evnen til dels at foregribe og udholde farer, dels at 

håndtere dem som person og som politisk menneske” (Beck, 1997:102, originale fremhævelser). 
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højere end Danmarks, idet førstnævnte opnår 86 point, mens sidstnævnte repræsenterer et af 

undersøgelsens laveste pointtal med kun 23. 

 

 

Figur 3: Hofstedes usikkerhedsundvigelsesindeks (UUI) for 74 lande og regioner (Hofstede, 2006:184). 

 

Her er altså tilsyneladende et område, hvor de to lande virkelig adskiller sig. Forklaringerne herpå 

er naturligvis mere komplekse end som så, men en del af svaret kan findes i, at Frankrig står over 

for nogle helt andre samfundsmæssige udfordringer, end det er tilfældet i Danmark, hvor 

velfærdsstaten trods alt fungerer relativt godt. Dette har uvægerligt noget at sige, i forhold til hvor 



 27 

sikker eller usikker man føler sig som borger i de to samfund og i måden, man går til verden på. En 

af konsekvenserne er, at man i et land som Frankrig med en høj grad af usikkerhedsundvigelse er 

mere på vagt over for ukendte forretningspartnere, mens en dansk virksomhedsrepræsentant med en 

lav grad af usikkerhedsundvigelse i større udstrækning vil have tendens til at møde sin 

samhandelspartner med tillid. Dette kan være med til at forklare, at man i Frankrig har brug for at 

opbygge et personligt og tillidsfuldt forhold, hvor man føler, man kan stole på sin 

forretningspartner. For en dansker derimod tillægges dette forhold slet ikke den samme betydning, 

da danskerne generelt set ikke oplever usikkerhedsfaktoren som specielt presserende.  

En undersøgelse foretaget af den internationale forsknings- og konsulentvirksomhed 

Kairos Future underbygger denne teori19. Af undersøgelsen fremgår det, at Frankrigs ungdom stiller 

sig mest pessimistisk i forhold til fremtiden, når man sammenligner dem med unge fra 17 andre 

lande i Europa, Asien og USA. Det fremgår ligeledes, at de unge franskmænd er dem, der føler 

mest mistillid i de interpersonelle relationer, de indgår i: ”Selon le rapport, ils pâtissent d’une des 

sociétés les moins intégrées d’Europe, où le niveau de confiance interpersonnelle est le plus bas” 

(Le Nouvel Observateur, 23.6.2008). De unge i Danmark ser derimod generelt lyst og 

forhåbningsfuldt på fremtiden og er sammen med de øvrige skandinaviske lande blandt de mest 

optimistiske. 

4.2. Spørgsmål 2: Forholdet til tid 

Adskiller danskere og franskmænd sig kulturelt fra hinanden i måden at forholde sig til tid på, og er 

det i så fald et aspekt, der præger kommunikationen de to lande imellem i en negativ retning? 

 

Både Hall, Gesteland og Trompenaars understreger vigtigheden af at være opmærksom på, at 

mange kulturer adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige måder at forholde sig til tid på. De 

er alle af den opfattelse, at det i forbindelse med interkulturel kommunikation og handel på tværs af 

landegrænser kan være en fordel at vide, hvordan den udenlandske forretningspartner forholder sig 

til tid.  

4.2.1. Monochronic time versus polychronic time 

Emnet tages op af Hall, der introducerer kulturdimensionen monochronic time (MT) versus 

polychronic time (PT). Ifølge Hall vil en given kultur være præget af den ene eller den anden måde 

                                                 
19 Undersøgelsen Global Youth er udarbejdet i samarbejde mellem forskellige private og offentlige instanser, heriblandt 
franske Fondapol. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan unge fra forskellige lande i verden ser på og vurderer 
deres fremtidsperspektiver. Hvad drømmer de om, og hvor er de på vej hen? (www.kairosfuture.com). 
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at forholde sig til tid på, og da de to forskellige opfattelser vanskeligt lader sig forene, kan det 

medføre problemer, når kulturer, der adskiller sig på dette punkt, mødes (Hall, 1990:13).  

 Inden for MT-kulturer koncentrerer man sig om én ting ad gangen, mens man inden 

for PT-kulturer gerne multitasker og jonglerer med flere forskellige arbejdsopgaver og gøremål på 

en gang. Tidslinjen i MT-kulturer skal derfor forstås som en lige linje, et kontinuum, hvor personen 

kommer fra A til B. Fokus holdes på én ting ad gangen, og først når ét gøremål er tilendebragt, kan 

et nyt påbegyndes. Denne måde at forholde sig til tid på medfører et udpræget behov for 

skematisering og planlægning - et aspekt, der slet ikke er basis for i samme grad inden for PT-

kulturer, hvor man beskæftiger sig med mange gøremål på en gang og derfor ikke kan planlægge og 

skematisere i samme omfang. Skemalægningen i MT-kulturer kan indimellem minde om et 

nærmest helliggjort program, der slavisk følges, uden at det overvejes, om der kunne være andre, 

mere hensigtsmæssige rækkefølger eller alternative måder at gøre tingene på (Hall, 1990:13). 

 I modsætning til MT-kulturer er tidsbegrebet inden for PT-kulturer meget fleksibelt, 

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

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

frem for at bryde op, fordi man skal være et andet sted på et bestemt tidspunkt. I visse kulturer 

betragtes det ligefrem som direkte uforskammet, hvis en person bryder op og haster videre, før 

mødet eller samtalen er naturligt tilendebragt (Gesteland, 2002:61).  

Også Gesteland tager højde for denne dimension, men hvor Hall taler om 

monochronic time versus polychronic time, bruger Gesteland termerne rigid-time versus fluid-time. 

Gestelands beskrivelse af de to måder at forholde sig til tid på lægger sig tæt op ad Halls 

fremstilling:  

 

In rigid-time societies punctuality is critical, schedules are set in concrete, agendas are fixed and 

business meetings are rarely interrupted. Edward T. Hall invented the term ’monochronic’ for 

these clock-obsessed, schedule-worshiping cultures. In direct contrast are ‘polychronic’ 

cultures, where people place less emphasis on strict punctuality and are not obsessed with 

deadlines. (...) people spend less time worshiping the clock and more time attending to strong 

interpersonal relationships (Gesteland, 2002:57, 59).  
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Hvilke lande de to forfattere klassificerer under de pågældende kategorier, varierer en smule, men 

overordnet er der enighed om, at Danmark og de nordeuropæiske lande tilhører MT-kulturer, mens 

Frankrig og de øvrige middelhavslande er typiske PT-kulturer (Hall, 1990:14)20.   

4.2.2. Risikoen for fejlslutninger 

Baserer man forståelsen af udenlandske forretnings- og samarbejdspartnere på sit eget kulturelle 

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

samarbejde. I forsøget på at belyse dette beskriver Gesteland, hvordan en person fra en MT-kultur 

fejlagtigt kan reagere i mødet med en PT-kultur. Personen oplever måske at skulle vente længe på at 

komme til at tale med den udenlandske handelspartner, selvom der er aftalt et præcist klokkeslæt for 

mødets begyndelse. Ydermere lader den udenlandske repræsentant mødet afbryde af telefonopkald 

og uannoncerede møder. Fordi personen med MT-baggrund ikke kan sætte sig ind i den andens 

kulturelle bevæggrunde for at handle, som vedkommende gør, vil førstnævnte måske slutte, at der 

er tale om en magtdemonstration, som skal udnyttes i en senere forhandlingsproces. Man antager 

således fejlagtigt, at der er en bagtanke, og at den uforskammede opførsel i virkeligheden er en del 

af en nøje gennemtænkt forhandlingsstrategi (Gesteland, 2002:62). Udgangspunktet for en sådan 

fortolkning skal findes i personens egen kulturelle baggrund, hvor det at komme for sent til møder, 

virke uinteresseret etc. netop kunne være led i en forhandlingsstrategi.  

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

udenlandske virksomhed hænger sig i en fastlagt tidsplan og ikke kan se igennem fingre med, at 

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

kun er i stand til at betragte verden gennem et sæt kulturelle briller, sine egne. ”All of us tend to 

interpret the behavior of foreigners in terms of our home culture” (Gesteland, 2002:62). Det er 

derfor ekstremt vigtigt at slå autopiloten fra, som jeg også var inde på i afsnit 3.6, og det er måske 

lige præcis dér, den største udfordring lægger, når kulturer mødes.  

4.2.3. Tidsaspektets indflydelse på mødestruktur 

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

kommer også til udtryk i andre sammenhænge; fx i måden, man strukturerer forretningsmøder på. I 

en MT-kultur vil man således foretrække at have en overskuelig dagsorden, som man følger 

forholdsvis slavisk uden afbrydelser og input, der vedrører andre punkter. Man småsnakker måske 

                                                 
20 Gesteland påpeger desuden, at de to forskellige måder at forholde sig til tid på sagtens kan forekomme inden for det 
samme land. Der kan fx være tale om en opdeling i landets nordlige og sydlige regioner, ligesom der kan være forskelle, 
afhængig af om man befinder sig i landets hovedstad eller i en mindre provinsby (Gesteland, 2002:58). 
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kort indledningsvist, men går relativt hurtigt til at diskutere de punkter, der figurerer på 

dagsordenen. Gesteland pointerer, at man i de skandinaviske lande højst bruger et par minutter på 

den indledningsvise ’hyggesnak’ (Gesteland, 2002:65). 

I en PT-kultur derimod vil man ofte bruge meget længere tid på den uformelle snak, 

inden det egentlige møde går i gang, og hvis der er udarbejdet en dagsorden med flere punkter, ser 

man ikke, at der er noget i vejen for at starte med punkt fem og i øvrigt hoppe frem og tilbage 

mellem de forskellige punkter, som man nu synes, det virker passende i forhold til den 

igangværende dialog. 

4.2.4. Sequentially versus synchronically organised activities 

Trompenaars kommer også ind på tidsaspektets rolle i en interkulturel kontekst. Han introducerer 

modsætningsforholdet sequentially versus synchronically orgnanised activities, som for en stor del 

overlapper med Halls opdeling i henholdsvis MT- og PT–kulturer. Trompenaars understreger, at 

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

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

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

(Trompenaars, 1997:123). Samme kritik gør sig gældende i følgende citat af Hall: ”Still, 

monochronic time is not natural time; in fact, it seems to violate many of humanity’s innate 

rhythms” (Hall, 1990:14). Det drejer sig om, som jeg også var inde på tidligere, at der inden for 

MT-kulturer er en tendens til, at folk bliver så fastlåste i deres skemaer, rækkefølger, dagsordner og 

rutiner, at der ikke er plads til den nytænkning og synergi, som alternative og kreative 

løsningsmodeller kan bidrage til. Det faktum, at de to forfattere, der begge kommer fra MT-

kulturer, således forholder sig kritisk over for træk ved deres egen kultur, er dog et bevis på, at man, 

i et vist omfang, kan slippe ud af det usynlige fængsel, som fænomenet kultur i visse sammenhænge 

kan siges at udgøre.   

4.3. Spørgsmål 3: Implicit eller eksplicit kommunikation 

Er der forskel i måden, man kommunikerer på i henholdsvis Danmark og Frankrig, og påvirker det 

i så fald kommunikationen i negativ retning, når repræsentanter fra de to lande interagerer med 

hinanden? 

 

I dette afsnit vil jeg se på modsætningsforholdet high context versus low context, der som 

begreberne monochronic versus polychronic time introduceres af Hall. Han anvender betegnelsen 
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high context (HC) til at karakterisere en mere implicit kommunikationsform, hvor mange 

informationer er forankret i konteksten og ikke artikuleres eksplicit. Low context (LC) placerer sig i 

den modsatte ende af skalaen og karakteriserer en langt mere eksplicit kommunikation, hvor 

konteksten spiller en mindre rolle for forståelsen af en besked eller et budskab, idet alle 

informationerne artikuleres eksplicit.  

 

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

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

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

vested in the explicit code (Hall, 1990:6).  

 

Ifølge Hall er franskmændene og danskerne meget forskellige på dette punkt, idet førstnævnte er et 

eksempel på en udpræget HC-kultur, mens sidstnævnte er kendetegnet ved en LC-kultur. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i behovet for at give og modtage detaljemættede informationer. 

Således vil en person fra en LC-kultur være tilbøjelig til at orientere sin samtalepartner om alle 

aspekter i en sag, ligesom vedkommende selv vil have et ønske og en forventning om at modtage 

alle relevante oplysninger. Inden for henholdsvis HC- og LC-kulturer er der dog stor forskel på, 

hvad der betragtes som relevante oplysninger, og dette medfører i visse tilfælde en kommunikation 

præget af misforståelser og frustrationer, når repræsentanter fra lande, der adskiller sig på dette 

punkt, mødes.   

 For folk fra LC-kulturer vil det være frustrerende at opleve, at man ikke får 

tilstrækkeligt med oplysninger i forbindelse med en given sag eller begivenhed. Man vil måske føle, 

man ikke kan forberede sig ordentligt, fordi man ikke har de nødvendige informationer for at kunne 

danne sig et overblik. Omvendt vil personer med en HC-kultur finde det belastende og stressende at 

skulle orientere andre om aspekter, der i deres øjne synes uden betydning (Hall, 1990:7).   

  

High-context people are apt to become impatient and irritated when low-context people insist on 

giving them information they don’t need. Conversely, low-context people are at loss when high-

context people do not provide enough information (Hall, 1990:9). 

 

Tæt forbundet med begreberne high og low context er det, Hall betegner som information flow. 

Informationsflowet i en virksomhed eller organisation fortæller noget om, hvor hurtigt og ubesværet 
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informationer bevæger sig rundt. Der kan være tale om et hurtigt og smidigt informationsflow eller 

et mere langsomt og trægt informationsflow. Det drejer sig med andre ord om den rytme og det 

tempo, hvormed informationer deles og spredes internt og eksternt i organisationen. I forlængelse 

heraf pointerer Hall:  

 

In low context countries, such as the United States, Germany, and Switzerland, information is 

highly focused, compartmentalized, and controlled, and, therefore, not apt to flow freely. In 

high context cultures, such as the French, the Japanese, and the Spanish, information spreads 

rapidly and moves almost as if it had a life of its own (Hall, 1990:23).  

4.3.1. Specific versus diffuse cultures 

I forbindelse med Halls opdeling i HC- og LC-kulturer synes det relevant at nævne Trompenaars’ 

opdeling i specific versus diffuse cultures. Denne kulturdimension interesserer sig for, hvor 

grænserne mellem privatsfære og offentlig sfære går. Nordeuropæerne er ifølge Trompenaars 

eksempler på specific cultures, hvor der er klart optrukne linjer mellem forretnings- og privatliv, 

mens grænserne er mere flydende inden for diffuse cultures. Inden for sidstnævnte kultur vil det fx 

være forventeligt, at man i forbindelse med forretningsmøder også berører emner, der inden for 

mere specific cultures normalt tilhører privatsfæren. ”Your business partner may wish to know 

where you went to school, who your friends are, what you think of life, politics, art, literature and 

music. This is not ’a vaste of time’ because such references reveal character and form friendships” 

(Trompenaars, 1997:87).   

 Forholdet mellem specific, LC-kulturer og diffuse, HC-kulturer er illustreret i 

nedenstående figur. I førstnævnte eksempel går man lige til sagen og engagerer sig først 

efterfølgende i opbygningen af de mere personlige relationer. I det andet eksempel er det helt 

afgørende først at etablere den personlige relation for derefter at kunne tale om de mere 

forretningsmæssige aspekter. 
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Figur 4: The specific-diffuse circle (Trompenaars, 1997:91). 

 

Figur 4 illustrerer med al tydelighed det dynamiske forhold, der karakteriserer de forskellige 

kulturdimensioner. De overlapper konstant hinanden, hvilket gør det svært at se isoleret på én 

dimension uden samtidig at inddrage de øvrige. I ovenstående figur fremgår det således, hvordan 

det relationelle aspekt, tidsaspektet og det kommunikative aspekt hænger sammen.   

Efter således at have redegjort for de kulturrelaterede modsætningsforhold, jeg har 

valgt at inddrage i dette speciale, vil jeg i det følgende se på det fjerde og sidste 

undersøgelsesspørgsmål, der har med det sproglige aspekt at gøre. Dette vil jeg gøre ud fra 

antagelsen om, at sprog og kultur er tæt forbundne størrelser, og at man uden kendskab til den ene 

ikke kan forstå den anden. ”To express yourself in another language is a necessary, if not a 

sufficient, condition for understanding another culture” (Trompenaars, 1997:76). 

4.4. Spørgsmål 4: Vigtigheden af at kunne begå sig på fransk 

Hvor afgørende er det, at danske virksomhedsrepræsentanter er i stand til at kommunikere på 

fransk i samarbejdet med deres franske samhandelspartnere, og er det tilstrækkeligt at kunne begå 

sig på ’restaurantfransk’?  

4.4.1. Sælgers ansvar i kommunikationssituationen 

Gesteland er den eneste af de fire kulturteoretikere, jeg trækker på i ovenstående, der integrerer det 

sproglige aspekt i sin fremstilling. Om end området kun berøres flygtigt har han nogle relevante 
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pointer, som man bør tage højde for, når man som udenlandsk virksomhedsrepræsentant overvejer, 

hvilket sprog man skal benytte i kommunikationen med franskmændene. Om forretningssproget i 

Frankrig siger Gesteland: 

 

It is definitely French, despite the fact that so many business people there speek English well. 

While foreign buyers can get by with English or German, export marketers are usually espected 

to speak French. Parisians especially seem to find it physically painful to hear their language 

spoken poorly. Written correspondance should likewise be in french and the key parts of your 

product literature should be translated as well (Gesteland, 2002:247). 

 

Gesteland understreger altså behovet for, at udenlandske virksomheder er i stand til at kommunikere 

på fransk. Dette behov bliver endnu mere presserende, hvis virksomhedens rolle i 

forretningsrelationen er sælger. Der er således forskel på, hvor sprogligt selektiv man kan tillade sig 

at være, afhængig af om man repræsenterer en eksport- eller importvirksomhed. Dette har noget at 

gøre med, at sælger generelt tillægges et større ansvar for kommunikationen end køber i og med, at 

det er sælger, der ønsker, at køber skal investere i et givent produkt. Hvis dette ønske skal 

realiseres, er man som sælger nødt til at gøre sig overvejelser i forhold til, hvem man henvender sig 

til. Man er med andre ord nødt til at tænke modtagerorienteret og tilpasse sit budskab til 

målgruppen. Dette er en af grundstenene i al vellykket kommunikation, hvilket der som sådan ikke 

er noget nyt i. 

4.4.2. Tilpasning eller standardisering 

På baggrund af en undersøgelse fra 2008 foretaget af Verstraete-Hansen, der har til hensigt at 

afdække danske virksomheders opfattelse af deres fremmedsproglige behov og de bagvedliggende 

holdninger til sprog, viste det sig, at danske virksomheder i langt mindre grad end virksomheder fra 

andre lande vælger en tilpasningsstrategi, når de eksporterer til udlandet (Verstraete-Hansen, 

2008:30). Begrebet tilpasningsstrategi tager afsæt i Vandermeerens terminologi, idet hun i 

forbindelse med virksomheders valg af fremmedsproglig strategi opstiller et modsætningsforhold 

mellem standardisering, dvs. engelsk, og tilpasning til det pågældende lands sprog.  

Som nedenstående figur viser, vælger godt 60 % af de danske virksomheder engelsk i 

deres handel med udenlandske virksomheder, og engelsk ser derfor ud til, med Verstraete-Hansens 

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

2008:29). 
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Figur 5: Hvilket sprog anvender danske virksomheder primært i forhold til samhandelspartnere? (Verstraete-

Hansen, 2008:30). 

 

Tendensen til at danske virksomheder i langt de fleste tilfælde vælger engelsk som forretningssprog 

- også i forbindelse med eksport til ikke-engelsksprogede lande - kan siges at gå imod Gestelands 

overbevisning. Han anser således et multilingvistisk beredskab for at være et essentielt springbræt 

til at opnå de interkulturelle kompetencer, enhver aktør på det globale marked i hans øjne bør 

stræbe efter (Gesteland, 2002:10). Han understreger ligeledes, at der inden for international handel 

gælder to gyldne regler, hvoraf den ene netop er, at sælgeren tilpasser sig køberen: ”In International 

Business, the Seller Adapts to the Buyer” (Gesteland, 2002:15). Den anden regel går på, at det i 

international handel forventes, at udsendte virksomhedsrepræsentanter følger lokale skikke og 

måder at gøre tingene på.  

 Verstraete-Hansen påpeger, at de danske virksomheder blandt andet forklarer den 

udbredte tendens til standardisering ved, at det skaber rammerne for en ligeværdig kommunikation, 

hvor begge parter kan siges at ’være på udebane rent sprogligt’. Problemet er blot, som Verstraete-

Hansen også pointerer, at man gennem valget af engelsk som forretningssprog ikke nødvendigvis 

sikrer en ligeværdig og hensigtsmæssig kommunikation. Derimod kan der relativt nemt opstå et 

asymmetrisk magtforhold, idet det sproglige niveau kan variere meget de to parter imellem 

(Verstraete-Hansen, 2008:31). 
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4.4.3. Det sproglige landkort i franske virksomheder 

Som det fremgik af Gesteland-citatet, er franskmændene, på trods af at mange faktisk taler godt 

engelsk, ikke meget for at anvende det engelske sprog. Det er her relevant at vide hvilket sprogligt 

niveau, der er tale om, når Gesteland giver udtryk for, at mange franskmænd er gode til engelsk. 

Hvordan definerer han godt engelsk? Dette spørgsmål bliver ikke besvaret, men på baggrund af en 

fransk undersøgelse fra 2003 og Verstraete-Hansens rapport fra 2008 får man en idé om, hvordan 

godt engelsk skal forstås i en fransk sammenhæng. 

Formålet med den franske undersøgelse var således at kortlægge sprogkompetencerne 

i de franske virksomheder. Det viste sig i den forbindelse, at lidt over halvdelen af de deltagende 

virksomheder (52 %) vurderede, at mindst 10 % af medarbejderstaben havde et godt sprogligt 

niveau på engelsk (Les pratiques linguistiques dans les entreprises françaises travaillant à 

l’international, 2003). Til sammenligning kan man på baggrund af DI’s rapport Mere (end) sprog 

fra 2007 observere, at næsten samtlige adspurgte danske virksomheder mener, at 

engelskkundskaber er repræsenteret i virksomheden (DI, 2007:9). Det er dog ikke, som i den 

franske undersøgelse, ekspliciteret hvor stor en procentdel af virksomhedens medarbejderstab, der 

er i stand til at kommunikere på engelsk. Dog må man konstatere, at engelsk er mere udbredt i de 

danske virksomheder. Ligeledes bør det nævnes, at de virksomheder, der medvirkede i forbindelse 

med den franske undersøgelse, hovedsagligt var eksportvirksomheder, og at de i kraft af deres 

egenskab som sælger kan tænkes at have en anden interesse i at prioritere fremmedsproglige 

kompetencer end virksomheder, hvis ageren på det internationale marked består i 

importvirksomhed. Undersøgelsens resultater kan derfor kun give en idé om, hvordan det forholder 

sig med fremmedsproglige kompetencer i fransk erhvervsliv og kan ikke nødvendigvis siges at være 

dækkende for forretningsrelationer Danmark og Frankrig imellem, hvor førstnævnte er sælger og 

sidstnævnte køber – et forhold, der, som jeg var inde på ovenfor, burde have noget at sige, i forhold 

til om man som dansk virksomhedsrepræsentant vælger en standardiserings- eller 

tilpasningsstrategi. 

 Verstraete-Hansen pointerer i sin rapport, at det at tale flydende engelsk i en fransk 

kontekst i mangel af en klar definition nok bør forstås som engelsk på konversationsniveau 

(Verstraete-Hansen, 2008:39). På baggrund af den franske undersøgelse mener hun, at der er tale 

om et misforhold mellem de franske virksomheders umiddelbare velvillige indstilling til at tale 

engelsk og deres reelle sprogkompetencer. Dette kan være med til at forklare resultaterne fra 

Verstraete-Hansens rapport, hvor danske virksomheder tilsyneladende oplever relativt mange 
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problemer med deres franske handels- og samarbejdspartnere – problemer danskerne blandt andet 

tilskriver franskmændenes manglende engelskkompetencer (Verstraete-Hansen, 2008:39).  

Det kan undre, at et relativt stort antal danske virksomheder er af den holdning, at 

fejlen ligger hos franskmændene, når de oplever kommunikationsmæssige problemer, der kan 

tilskrives sproglige forhold. Man kan overveje, om de danske eksportvirksomheder er sig deres 

kommunikative ansvar bevidst, når de afskriver problemer af sproglig karakter som værende ’de 

andres skyld’. Ud fra et rent formidlings- og marketingsmæssigt synspunkt må denne attitude i 

hvert fald siges at være stærkt uhensigtsmæssig og meget lidt konstruktiv. 

4.4.4. Vandermeerens behovstypologi 

Vandermeeren introducerer en art behovstypologi, der illustrerer virksomhedernes objektive og 

subjektive behov for fremmedsproglige kompetencer. Det objektive behov skal forstås som de 

sproglige og interkulturelle kompetencer, som gør virksomheder fra ét land i stand til at 

kommunikere hensigtsmæssigt og gnidningsfrit med virksomheder fra et andet land. Heroverfor 

figurerer det subjektive behov, som udgøres af virksomhedens egen vurdering af behov for 

sprogkompetencer og kulturel tilpasningsevne (Vandermeeren, 2003:14). Verstraete-Hansen 

pointerer med afsæt i Rahbek-Schmidt, at det er i afstanden mellem det objektive og det subjektive 

behov, at man finder det ikke erkendte behov (Verstraete-Hansen, 2008:6). 

 Med dette in mente synes det derfor rimeligt at antage, at der på baggrund af 

resultaterne af Verstraete-Hansens rapport tegner sig et billede af de danske eksportvirksomheder 

med et relativt stort ikke-erkendt behov. Hvorvidt denne karakteristik ligeledes gør sig gældende for 

de to eksempler på dansk/fransk samarbejde, som denne afhandling tager udgangspunkt i, vil være 

et af de spørgsmål, som analysen vil forsøge at give svar på. 

5. Analyse af to eksempler på dansk-fransk samarbejde 

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

på baggrund af de teorier og undersøgelser, der er blevet fremstillet og diskuteret i ovenstående. På 

trods af at en opdeling af det henholdsvis kulturelle og sproglige aspekt på mange måder ikke er 

mulig, har jeg alligevel, for overskuelighedens skyld, valgt at redegøre for dem enkeltvis i 

præsentationen af analysen. Opbygningen af analysen følger således strukturen i kapitel 4.  
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5.1. Eksportprofil af Frankrig 

Frankrig udgør Danmarks sjettestørste eksportmarked kun overgået af Sverige, Norge, Tyskland, 

England og USA. Figur 6 viser eksporten i tal fra januar 2007 til december 2007. Det fremgår her, 

at eksporten til Frankrig i løbet af 2007 steg med 1,5 % i forhold til 2006. 

 

(Alle oplysninger er i løbende priser) Løbende vækst

Mio. kr. Vækst i forhold 

til jan.-dec. 2006

Vækst i forhold til 

sidste 12 måneder

Mio. kr. Vækst i 

forhold til 

dec. 2006

Frankrig 25.359     1,5% 1,5% 2.080           5,0%

Nederlandene 25.249     -11,4% -11,4% 2.178           23,9%

Tyskland 93.808     2,3% 2,3% 7.941           -1,7%

Storbritannien 44.406     -6,9% -6,9% 3.044           -8,6%

Sverige 81.203     5,3% 5,3% 7.348           11,4%

Norge 33.385     8,9% 8,9% 2.482           9,5%

USA 35.463     -2,1% -2,1% 2.127           -17,5%

Vareeksporten jan.-dec. 2007 Vareeksporten dec. 2007

 

Figur 6: Eksporttal for Danmarks syv største eksportmarkeder i 2007 (Udenrigsministeriet). 

 

Frankrig rummer således mange afsætningsmuligheder for dansk erhvervsliv, ikke mindst inden for 

miljø og vedvarende energi - et område, der er blevet opprioriteret betydeligt i løbet af de seneste 

år, og som spås et særligt vækstpotentiale for de danske virksomheder. Således er efterspørgslen på 

vedvarende energi og energieffektivitetsteknologier aktuelt i fuld ekspansion i Frankrig21.  

Ud over miljø og vedvarende energi vurderer Danmarks Eksportråd desuden, at 

områder som møbeldesign, mode, fødevarer og farmaceutiske produkter repræsenterer et stort 

potentiale for de danske virksomheder (http://www.ambparis.um.dk). Samlet set er den danske 

eksport til Frankrig dog sammensat af mange forskellige produktgrupper, og meget tyder således 

på, at der er et marked for stort set alle produkter.   

Der er i dag godt 200 danske datterselskaber i Frankrig, og de virksomheder, som gør 

en indsats for at sætte sig ind i de franske markedsforhold, har stor succes på det franske marked 

ifølge den danske ambassadør i Paris, Niels Egelund. Han understreger, at Frankrig er et centralt 

eksportmarked for dansk erhvervsliv, men han mener samtidig, at de eksporttal, der fremgår af 

ovenstående figur, ikke helt afspejler det potentiale, som det franske marked udgør for danske 

                                                 
21 Resultatet af den stigende interesse ses blandt andet i et af de seneste initiativer på området, hvor det franske Miljø- 
og Energiråd ADEME stod bag afviklingen af energiugen i november 2008, hvor Danmark var inviteret med som 
æresgæst og således deltog centralt i begivenheden. Dette var et klart signal om, at dansk knowhow er højt estimeret på 
det franske marked, og at Danmark anerkendes for sine løsninger inden for bæredygtig udvikling og vedvarende energi 
(www.future-energy-environment.com og www.ademe-energy-letsmoveon.com). 
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virksomheder. Han pointerer blandt andet, at der stadig kan være sproglige og kulturelle barrierer, 

men at de kan håndteres, hvis virksomhederne tager det ind i deres beregninger og ofrer ressourcer 

på det. Han vurderer, at Frankrig er et interessant marked, som mange flere kunne nyde godt af 

(Eksportfokus, 08.2008:46-51). Og den danske ambassadør er ikke ene om at mene, at dansk 

erhvervsliv kunne eksportere mere til Frankrig, hvis virksomhederne investerede mere i at sætte sig 

ind i fransk sprog og kultur. Således udtaler Jens Kofoed, der er direktør i et fransk datterselskab: 

”Eksporten til Frankrig kunne imidlertid blive langt større, hvis danskerne blot ville forstå og 

acceptere de kulturforskelle, der findes mellem de to lande” (Børsen, 4.3.2002:18).  

5.2. Præsentation af to franske virksomhedsrepræsentanter 

Med henblik på at afdække hvilken rolle sprog- og kulturbarrierer spiller i forbindelse med 

samarbejds- og forretningsrelationer Danmark og Frankrig imellem, har jeg interviewet to franske 

virksomhedsrepræsentanter. Fokus har, som det også fremgik af afsnit 2.1., været at kaste lys over, 

hvordan franskmændene oplever samarbejdet med danskerne, og hvorvidt de franske virksomheder 

mener, at eventuelle problemer kan tilskrives sprog- og kulturrelaterede – eller måske helt andre – 

forhold. Analysen indledes med en kort præsentation af de to interviewpersoner samt et overblik 

over, hvori aktiviteten med de danske virksomhedsrepræsentanter består. Som nævnt i afsnit 2.1. er 

kun Roland Frey, Patrick Pichot samt GPR Informatique autentiske navne. Øvrige navne på 

personer og virksomheder er opdigtede af hensyn til de danske virksomheder. 

5.2.1. Roland Frey, Refleks 

Roland Frey (RF) er ansat af den danske virksomhed Refleks og fungerer som virksomhedens agent 

på det franske marked. Refleks, der har eksisteret siden 1975, og som ud over Frankrig også 

eksporterer til Tyskland og England, falder med sine femten ansatte ind under kategorien små 

virksomheder22. Virksomheden producerer overvågningsspejle til detailhandlen samt 

sikkerhedsspejle til brug i trafikken og har i over ti år samarbejdet med RF, der hovedsageligt tager 

sig af kontakten til de franske kunder. Administrations- og regnskabsrelaterede opgaver går 

derimod gennem konsulentvirksomheden Condor, beliggende i Paris. Iben Tofte, der leder Condor, 

taler flydende fransk og dansk og har således både kontakt til Refleks’ ledelse i Danmark, men har 
                                                 
22 ”Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder defineres ud fra antallet af beskæftigede og omsætningen 
eller den årlige balance. Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og 
som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. Ved små 
virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet 
årlig balance på ikke over 10 mio. EUR. Ved mikrovirksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 
personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR” (Den Europæiske 

Unions Tidende, L 124 af 20.5.2003).  
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også en del kontakt med RF. Ud over Iben Tofte tæller Condor en dansk praktikant, der udskiftes 

hver sjette måned. Praktikanternes franskniveau kan variere meget. Om Refleks’ aktivitet på det 

franske marked udtaler virksomhedens leder, Hanne Jørgensen (HJ): ”Takket være Condor kan 

vores franske sælger nu koncentrere sig om kundebesøg og ikke om administration. Vi har fået 

forøget omsætning i Frankrig!”23. 

Da HJ ikke taler fransk, og RF ikke taler engelsk, foregår al kommunikation de to 

imellem på tysk. RF, der er født og opvokset i den franske region Alsace, taler flydende tysk, mens 

HJ’s sproglige niveau er noget lavere. Idet Condors direktør behersker begge sprog flydende, 

foregår kontakten mellem RF og Condor på fransk, mens kommunikationen Refleks og Condor 

imellem foregår på dansk. 

5.2.2. Patrick Pichot, GPR Informatique 

Patrick Pichot (PP) er stifter og ejer af konsulentvirksomheden GPR Informatique. 

Mikrovirksomheden, der har eksisteret siden 2003, rådgiver forskellige franske kunder i forhold til 

valg af IT-løsninger, ligesom firmaet også selv udvikler produkter, der matcher kundernes behov. 

Ud over PP tæller GPR Informatique en projektleder. Det er dog hovedsageligt PP, der står for 

kontakten til den danske virksomhedsrepræsentant Carsten Spurv (CS), der er salgschef for Neon - 

en dansk virksomhed, der udvikler og forhandler IT-løsninger til kollektiv transport. Neon har 

kontorer i Tyskland, Holland, England, Australien og Nordamerika og hører med sine 40 ansatte 

ligeledes til kategorien små virksomheder24. 

 Samarbejdet mellem PP og Neon består i, at PP forhandler Neons program Autracs, 

og PP fungerer altså, i stil med RF, som danskernes agent på det franske marked. PP og CS mødtes 

tilfældigt på en messe for tre år siden og indledte efterfølgende et samarbejde, der nu har varet i to 

år. Kommunikationen foregår udelukkende på engelsk, da CS’ sprogkompetencer på fransk 

begrænser sig til konversationsniveau. 

5.3. Frankrig – et relationssamfund 

Når jeg i det følgende anvender termer som relationer og relationssamfund, er det dels i forhold til 

de relationer og den kontakt, der opbygges interpersonelt forretningspartnere imellem, og dels i 

forhold til den rolle, som netværket spiller i kommunikationen mellem forskellige handelspartnere. 

Med afsæt i interviewpersonernes udtalelser vil jeg i første omgang se på, hvilken betydning de 

                                                 
23 Udtalelsen figurerer på Condors hjemmeside. 
24 Informationerne er fundet på virksomhedens hjemmeside 
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mere direkte, personlige relationer tillægges i henholdsvis Danmark og Frankrig. Efterfølgende vil 

jeg, ligeledes på baggrund af interviewpersonernes udtalelser, redegøre for værdien af netværk og 

kontaktflader i de to lande. 

5.3.1. Personligt engagement – en langtidsinvestering 

Ann Bouisset, der er ansat som eksportrådgiver på Den Danske Ambassade i Paris, understreger, at 

kodeordet for danske virksomheder med aktivitet på det franske marked er relationer. Hendes 

erfaring er, at franskmændene generelt møder folk, de ikke kender, med mistillid, mens danskerne 

som udgangspunkt møder andre mennesker med tillid. Hvis man vil gøre forretninger med 

franskmændene, er man derfor nødt til først at investere sig i den personlige relation for at kunne 

opbygge den nødvendige tillid, der er en forudsætning for, at handel og samarbejde kan finde sted. 

Denne erfaring, som også deles af Thomas Ulrik Mortensen, tidligere chef for ambassadens 

handelsafdeling, er ligeledes en af teoretikernes hovedpointer, som gennemgået i afsnit 4.1. 

Teoretikerne understreger således alle den betydning, som det relationelle aspekt udgør for folk fra 

relationship focus-kulturer. 

 På baggrund af interviewene med henholdsvis RF og PP viser det sig, at de begge er 

enige i, at det relationelle aspekt fylder meget i en fransk forretningskontekst. Det er dog ikke et 

område, de har personlige erfaringer med har nogen nævneværdig negativ indflydelse på 

kommunikationen med deres danske samhandelspartnere. RF kan dog nævne et par episoder, hvor 

det relationelle aspekt spillede ind, hvilket jeg vil vende tilbage til. 

5.3.2. Forholdet mellem personlighed og kultur 

Både PP og RF nikker altså genkendende til, at Franskmændene generelt set har et stort behov for, 

at der etableres en personlig kontakt. Det er dog ikke noget, hverken PP eller RF oplever som et 

problem, idet deres respektive kontaktpersoner i Danmark er meget udadvendte og lader til at 

engagere sig personligt i relationen, så den ikke udelukkende bygger på forretningsrelaterede 

aspekter. ”Après ça dépend aussi de l’interlocuteur qu’on a. CS a un profil hybride. Il passe ses 

vacances en France, il comprend le français donc... »   (B4, s. 99, l. 12-13)25.  « Et puis avec CS on 

a de bons rapports et qui justement dépassent un peu le cadre des relations contractuelles » (B4, s. 

97, l. 18-19). Nogenlunde samme synspunkt gør sig gældende hos RF, der til spørgsmålet om, 

hvorvidt det relationelle aspekt spiller en central rolle for franskmændene, svarer klart ja, og han 

uddyber samtidig: «en parlant du relationnel, oui. Au niveau de HJ, elle l’a. On discute toujours 

                                                 
25 B henviser til det pågældende bilag, s. henviser til sidetallet, mens l. angiver linjenummeret. 
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d’abord des choses et d’autres (...) mais je pense aussi que c’est parce qu’elle voyage beaucoup » 

(B3, s. 89, l. 19-24).   

 Det ser således ud til, at det faktum, at HJ og CS begge er relativt åbne, rejser meget 

etc. smitter positivt af på forholdet til henholdsvis RF og PP. Man kan med andre ord sige, at HJ og 

CS på dette punkt udviser en interkulturel kompetence og ikke blot har deres autopilot slået til. Det 

relationelle aspekt udgør således, overordnet set, ikke et problem for kommunikationen for de to 

interviewpersoner, idet både HJ og CS, som RF og PP refererer til, lader til at være mennesker, der 

har det personlige aspekt med i deres forretningsrelationer.  

Det synes her relevant at inddrage Hofstedes skelnen mellem personlighed og kultur, 

som jeg redegjorde for i afsnit 3.6. På baggrund af RF og PP’s udtalelser synes det rimeligt at 

antage, at årsagen til, at det relationelle aspekt ikke afføder problemer, blandt andet skal findes i HJ 

og CS’ personligheder og ikke i deres kultur. Dette ræsonnement er ligeledes i tråd med, at både RF 

og PP har oplevet problemer, når det drejede sig om andre danskere end HJ og CS. Man kan således 

argumentere for, at det er personlighedsvariablen, der gør, at kommunikationen på dette punkt 

forløber relativt gnidningsfrit. Parterne er simpelthen på bølgelængde - så meget, at det indimellem 

bliver for hyggeligt for franskmændene. PP pointerer i den forbindelse, at han indimellem kan 

opleve, at det relationelle aspekt kommer til at fylde for meget: « c’était même plutôt dans l’autre 

sens et il y avait des moments où je trouvais justement que cette partie-là durait trop de temps » 

(B4, s. 97, l. 13-14). Ifølge PP kan den indledningsvise hyggesnak med CS altså vare lidt for længe, 

men han indikerer umiddelbart efterfølgende, at det hele tiden er et spørgsmål om balance, og at det 

ikke er noget, der giver anledning til problemer (B4, s. 97, l. 18-19).  

Også RF har oplevet, at det forholdt sig omvendt, og at der blev brugt 

uforholdsmæssigt meget tid på emner, der ikke var af relevans for de mere forretningsmæssige 

aspekter, som han mente burde præge dagsordenen i højere grad: ”on passe quatre jours et pendant 

ces quatre jours, on discute des choses et d’autres alors qu’on ne va pas au concret. Comme ça 

marchait à peu près bien pour eux en France, on discutait entre deux avions alors qu’à Londres on 

avait parlé des clients. Moi, je ne trouve pas ça logique, je veux dire communication zéro » (B3, s. 

81, l. 21-25).  

På baggrund af PP og RF’s udsagn kunne man altså tro, at det var danskerne, der var 

tilbøjelige til at ville etablere et personligt forhold, mens franskmændene i højere grad var 

interesserede i at få afklaret de forretningsmæssige aspekter. En anden tolkning er dog, at der her er 

tale om to personligheder, som på dette punkt adskiller sig fra de fleste andre danskere. Om et 
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menneskes personlighed siger Hofstede: ”Det enkeltes menneskes personlighed er på den anden 

side hans eller hendes unikke personlige sæt mentale programmer, som han eller hun ikke deler med 

noget andet menneske (Hofstede, 2006:20, originale fremhævelser). Både PP og RF nævner, at de 

har mødt andre danskere, der ikke var helt så åbne, udadvendte og personlige i deres relation til 

henholdsvis RF og PP (B3, s. 89, l. 24-29 og B4, s. 99, l. 25-27).   

Efter således at have redegjort for, hvilken værdi interviewpersonerne tillægger 

opbygningen af personlige relationer til de danske virksomhedsrepræsentanter, vil jeg i det følgende 

se på, hvorvidt interviewpersonerne oplever, at netværket spiller en rolle for kommunikationen med 

danskerne. 

 5.3.3. Netværkets rolle 

Selvom danskerne ser ud til at netværke som aldrig før, er der en markant forskel på den betydning, 

netværket tillægges i henholdsvis Frankrig og Danmark. Hvor networking i Danmark stadig 

repræsenterer et vist modefænomen, er der i Frankrig tale om, at betydningen af netværk og 

kontaktflader er integreret i fransk kultur og mentalitet og har været det længe. I forlængelse heraf 

kan der opstå problemer, når de to lande skal samarbejde.  

RF har blandt andet oplevet det i forhold til hans samarbejde med Refleks’ ledelse. 

For ham består problemet i, at danskerne ikke forstår netværkets betydning i Frankrig. Han har 

således flere gange erfaret, at danskerne er parate til at nægte forsendelse af varer til en dårlig 

betaler i Frankrig – en strategi, der i RF’s optik slet ikke er hensigtsmæssig, idet den pågældende 

kunde efterfølgende vil kunne fortælle andre kunder i netværket om den dårlige oplevelse. Dette 

kan hurtigt brede sig som ringe i vandet, og virksomheden risikerer i sidste ende at miste flere 

penge i form af tabte kunder, end hvis den bærer over med den dårlige betaler eller om ikke andet 

vælger en, i RF’s øjne, mere konstruktiv løsning på problemet. Da HJ således forelagde RF sagen 

om den dårlige betaler og gav udtryk for, at Refleks ikke ville fremsende de varer, kunden 

efterfølgende havde bestilt, svarede RF derfor: ”non, à cette personne il faut envoyer la marchandise 

parce que cette personne, il appartient au groupe avec quatre ou cinq autres entreprises qui 

travaillent avec nous, donc si tu faisais ça à une personne, il va dire aux autres de ne plus travailler 

avec Refleks. Et ils vont travailler avec quelqu’un d’autre. Et elle n’arrive pas à comprendre ça. 

Tandis que c’est des trucs tout logiques, c’est tout bête. Et pour lui faire comprendre ça, je passe du 

temps et je m’enerve » (B3, s. 85, l. 3-8).  

På baggrund af ovenstående citat ser det altså ud til, at det relationelle aspekt, der har 

med netværkets betydning at gøre, spiller en rolle for, hvordan kommunikationen opleves af RF. 
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Han giver her klart udtryk for frustrationer, som kan tilskrives en forskellig tilgang til, hvordan man 

håndterer dårligt betalende kunder. Naturligvis kan det interne netværk i en dansk kundekreds også 

være en faktor, man ikke bør negligere, men i en fransk kontekst kan det ifølge RF have alvorlige 

konsekvenser, som man for alt i verden bør undgå. Dette stiller HJ sig uforstående over for, og 

selvom RF forsøger at forklare hende, hvordan det hænger sammen, oplever han ikke, at hun 

imødekommer hans synspunkt eller på anden vis tilpasser sig den franske kontekst. Han gør 

desuden opmærksom på, at han ofte ikke får noget svar, hvis han kommer med en tilbagemelding til 

HJ, efter at han har talt med kunderne og har fået deres version af historien. RF oplever, at hans 

erfaring med og kendskab til, hvordan man håndterer sådanne situationer i Frankrig ikke bliver 

anerkendt. ”Il y a une manque d’ouverture au niveau de la communication” (B3, s. 85, l. 17). 

5.3.4. Andre aspekter af det relationelle 

Ud over ovennævnte eksempel på en situation, hvor det relationelle aspekt kan give anledning til 

problemer, mener RF, at danskerne indimellem kan forekomme uforskammede på grund af deres, i 

hans øjne, frembusende adfærd. Han nævner således et eksempel, hvor Refleks, uden at informere 

RF, ansatte en ny medarbejder, som efterfølgende henvendte sig per mail til RF med en 

forespørgsel. Problemet var, at vedkommende ikke præsenterede sig eller udviste anden form for 

almindelig høflighed i betragtning af, at de to fremover ville komme til at have en del at gøre med 

hinanden. ”Et d’un seul coup, je reçois un mail d’une personne qui me demande de faire quelque 

chose (…). Chez nous en France, la première chose, c’est de dire bonjour, j’explique qui je suis. Je 

n’envoie pas un mail sans expliquer qui je suis (B3, s. 81, l. 32 – B3, s. 82, l. 3). Selvom man kan 

indvende, at en sådan manglende almindelig høflighed også ville have afstedkommet en vis reaktion 

i en dansk kontekst, synes den fejlslagne kommunikation i dette tilfælde at kunne relateres til 

kulturelle forhold. I Danmark ser man således i højere grad kommunikationen som en udveksling 

mellem to repræsentanter for virksomheden, mens man i Frankrig snarere ser det som en 

kommunikation mellem to individer, jf. afsnit 3.2. 

Ud over de gange, hvor RF selv har oplevet, at det relationelle aspekt gav anledning til 

problemer, som beskrevet ovenfor, kan både PP og RF nævne eksempler på andre franskmænd, der 

har erfaringer med, at det relationelle aspekt spiller en rolle for, hvorvidt kommunikationen med de 

danske samhandelspartnere forløber nemt og problemfrit. PP nævner fx Neons tidligere agent på det 

franske marked, PP’s forgænger, hvor man endte med at afbryde samarbejdet. Ifølge PP skyldtes 

det, at de to parter ikke forstod hinanden og derfor ikke var i stand til at kommunikere med 

hinanden: ”c’était justement l’incompréhension, la non-communication entre les deux” (B4, s. 100, 
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l. 21). PP understreger desuden, at hans forgænger, der boede i Sydfrankrig, havde en mere 

sydlandsk mentalitet. Den kulturelle afstand til danskerne var som en konsekvens heraf større, end 

den lader til at være med PP, der tidligere har studeret i USA, og som senere hen også har været 

ansat i amerikanske datterselskaber i Frankrig. Dette er, ifølge PP, en af årsagerne til, at hans 

samarbejde med danskerne forløber relativt let og gnidningsfrit: ”si ça a marché avec moi et les 

Danois, c’est parce que je savais à quoi m’attendre (…) j’en ai rencontré d’autres où justement ça se 

passait moins bien. Avec moi, ça s’est toujours bien passé mais moi, j’ai aussi un état d’ésprit 

hybride. C’est à dire je connais bien la culture anglo-saxonne donc je suis capable de faire la part 

des choses... » (B4, s. 103, l. 8 og B4, s. 99, l. 17-19). PP mener altså, at en vigtig årsag til 

samarbejdets succes kan tilskrives hans indblik i angelsaksisk kultur. Han ved med andre ord, på 

hvilke områder han adskiller sig kulturelt fra danskerne og har dermed et vigtigt grundlag for at 

kunne dechifrere den måde, danskerne gebærder sig på – et grundlag, som hans forgænger 

tydeligvis ikke havde. Det faktum, at PP er i stand til at tale flydende engelsk, har naturligvis også 

noget at sige. Dette vil jeg vende tilbage til i afsnit 5.6.4. 

Som et sidste eksempel på, at det relationelle aspekt spiller en rolle for samarbejdet, 

nævner RF en bekendt, der tidligere var ansat i en fransk virksomhed, og som var ansvarlig for 

handel og samarbejde med de skandinaviske lande. Ifølge vedkommende, som RF refererer til, 

oplevede han de skandinaviske forretningspartnere som kolde, og han fandt dem meget fokuserede 

på de konkrete forretningsaspekter, mens han savnede et personligt engagement: ”(…) et lui, il 

disait que souvent ils sont très froids. Tu arrives, ils te servent même pas un café, tu n’as rien. 

Tandis que autrement tu as toujours un petit café. En France, la première chose est toujours de 

demander si la personne veut un café. Et lui, il disait qu’au Danemark, il ne recevait jamais de café. 

Le problème est que, comme tu dis, tout de suite à l’essentiel » (B3, s. 89, l. 28-29). 

5.3.5. Opsummering 

Selvom hverken RF eller PP oplever det relationelle aspekt som værende nævneværdigt 

problematisk, har RF dog alligevel været ude for, at det kan spille en rolle for kommunikationen. 

Både PP og FR kan desuden nævne eksempler på andre tilfælde, hvor samarbejdet mellem danskere 

og franskmænd ikke var en succes, og hvor franskmændene oplevede danskerne som kolde og 

reserverede. Det forretningsmæssige aspekt fyldte for meget, og der blev ikke ofret tid på at etablere 

en personlig relation. Det, at PP ikke selv har oplevet problemer på dette punkt, skyldes 

sandsynligvis flere forhold. Dels beskriver han CS som et menneske, der af natur er meget 

imødekommende, og som også prioriterer den personlige kontakt, og dels lader det til, at PP for en 



 46 

stor del tilpasser sig kulturelt til danskernes måde at gøre tingene på. Han har indblik i angelsaksisk 

kultur og er sig bevidst om, på hvilke punkter danskerne og franskmændene adskiller sig kulturelt 

fra hinanden.  

RF mener også, at HJ af natur er meget åben og udadvendt, og han oplever ikke det 

relationelle aspekt som årsag til problemer af nævneværdig karakter. Dog har danskernes 

manglende indsigt i netværkets betydning i Frankrig givet anledning til frustrationer, ligesom han 

har oplevet, at danskerne indimellem mangler almindelig høflighed og fokuserer for meget på de 

rent forretningsmæssige aspekter.  

Overordnet kan man altså sige, at de to interviewpersoner nikker genkendende til det, 

som blandt andet Gesteland og Hall var inde på; nemlig at der er et kulturelt skel mellem de 

skandinaviske lande og middelhavslandene, når det handler om, hvilken betydning personlige 

relationer tillægges i en professionel kontekst. Selvom ingen af de to interviewpersoner mener, at 

der er tale om et område, der giver anledning til alvorlige problemer, ser det dog ud til, at man ved 

at prioritere det relationelle aspekt kan forbedre kommunikationen til sine samhandelspartnere og 

undgå misforståelser og unødige frustrationer.  

5.4. Forholdet til tid 

Som det fremgik af afsnit 4.2., kan forholdet til tid spille en vigtig rolle, når virksomheder fra 

forskellige kulturer interagerer med hinanden. Næsten samtlige teoretikere påpegede, at Danmark 

og resten af de skandinaviske lande adskiller sig fra Frankrig og de øvrige middelhavslande ved, at 

førstnævnte kan klassificeres som en monochronic eller sequentially organised kultur, mens 

Frankrig kan kategoriseres som en polychronic eller synchronically organised kultur. 

 I det følgende afsnit vil jeg se på, hvorvidt interviewpersonerne har bemærket en 

kulturel forskel i måden at forholde sig til tid på, og i hvilken udstrækning en sådan forskel i så fald 

opleves som problematisk for samarbejdet med danskerne. 

5.4.1. Tidsspild og ineffektivitet 

Både PP og RF mener, at der er en markant forskel på danskerne og franskmændene, når det 

handler om procedureformer og strukturering af arbejdsopgaver. Der er desuden tale om et område, 

som for begge parters vedkommende afføder en del problemer, idet PP og RF i mange henseender 

opfatter danskernes måde at håndtere tingene på som ineffektiv, ufleksibel og som spild af tid. 

Frustrationerne manifesterer sig både konkret, fx i forhold til, hvor hurtigt og fleksibelt man 
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tilpasser sig kundernes behov, men også på et mere overordnet niveau i forhold til, hvor fleksibel og 

dynamisk måden at gå til tingene og til verden på er. 

RF oplever, at alting tager meget lang tid for danskerne. Han fortæller således, 

hvordan en kunde endelig viste interesse for en spejltype, der havde været meget svær at sælge. Han 

undrede sig derfor over, at danskerne, da der endelig var en potentiel kunde, ikke vendte tilbage 

med prisen på spejlet, som han havde bedt dem om ”Et enfin quelqu’un demande le prix de 2000 

plaques, et je reçois le prix au bout de quinze jours!” (B3, s. 83, l. 3-4). Der går altså to uger, fra RF 

modtager forespørgslen fra den interesserede kunde, til han kan vende tilbage til vedkommende 

med den aktuelle pris. Risikoen for, at kunden er blevet træt af at vente og har fundet en anden 

løsning i mellemtiden, er relativt stor, og den danske virksomhed har altså afstået fra en reel 

salgsmulighed. Et andet eksempel, som RF fremhæver som frustrerende, er, at det tager utrolig lang 

tid for danskerne at udarbejde salgsmateriale som kataloger og lignende, der ifølge RF er afgørende 

for, at en kunde vælger én forhandler frem for en anden. Han siger i den forbindelse: ”et au bout de 

dix ans on a eu un petit catalogue. Et je ne comprends pas, je veux dire c’est des choses très simples 

à mettre en oeuvre (...) et encore une fois pareil, on a mis je ne sais pas combien de temps à avoir 

des prospectus. Donc on a des soucis. » (B3, s. 86, l. 30-31 og B3, s. 87, l. 17-18).  

RF oplever, at danskerne er ineffektive i forhold til franskmændene, og at danskerne 

lægger unødigt meget vægt på at kvalitetssikre produkterne, inden de lanceres på markedet. Dette er 

i hans øjne problematisk, da man på den måde aldrig er i stand til at matche kundernes behov her og 

nu – behov der løbende ændrer sig, og som kræver en vis fleksibilitet og vilje til at sende 

produkterne på markedet, mens behovet stadig er aktuelt. Han forklarer, hvordan arbejdsgangen er 

markant anderledes i en fransk virksomhed: ”Et quand on avait besoin d’une nouveuaté, c’était 

fabriqué rapidement. Et je pense qu’au niveau culturel les Français sont plus démerdes. Il y a des 

choses qu’on ne comprend pas parce qu’on veut passer tout de suite à l’essentiel. Même s’ils se 

trompent – les Français se disent que ce n’est pas grave parce qu’à ce moment là on va de nouveau 

rectifier après. Tandis que le Danois va attendre à ce que tout soit bien fait mais ça ne veut pas dire 

qu’ils ne se trompent pas non plus et il y a déjà eu une perte de temps » (B3, s. 88, l. 9-15). 

Sammenfattende kan man sige, at det danske system, i RF’s øjne, er ineffektivt og trægt, både hvad 

angår produktudviklingen, men også hvad angår de mere marketingsrelaterede opgaver.  

Også PP undrer sig over danskernes stræben efter at kvalitetssikre alting i det 

uendelige. Ifølge ham er der alt for megen tid forbundet med procedurer og fastlagte 

fremgangsmåder, der i sidste ende bliver hæmmende for den synergi og dynamik, der efter hans 
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mening er forankret i franskmændenes mere umiddelbare omstillingsparathed. På samme måde som 

RF pointerer PP, at man ikke kan være på forkant med alt, og at det, lige meget hvor meget man 

forsøger, ikke er muligt at eliminere den usikkerhedsfaktor, der altid vil være til stede i en eller 

anden udstrækning. Det er dog i hans øjne ofte det, man skulle tro, danskerne forsøger på: ”ils ont 

des procès, des façons de travailler qui sont quasi monolotiques et quand il y a un client qui 

demande quelque chose qui n’est pas prévue (...) ils ont beaucoup de mal à changer leur fusil 

d’épaule. Nous, on trouve qu’on perd beaucoup trop de temps en procédure. (...) C’est à dire que 

comme si on essayait de supprimer tout incertitude mais le problème c’est que la vie est tout sauf 

quelque chose de certain. Et donc souvent, on a besoin qu’on s’adapte rapidement à une nouvelle 

situation » (B4, s. 96, l. 1-8). 

På baggrund af interviewpersonernes udtalelser viser det sig altså, at forholdet til tid 

spiller en rolle for, hvordan samarbejdet opleves, og det faktum, at danskerne har en anden måde at 

gøre tingene på, opleves som problematisk, idet den danske facon ikke umiddelbart lader sig 

implementere i en fransk forretningskontekst. I forlængelse heraf ville det være hensigtsmæssigt, at 

de danske virksomheder tilpassede sig det franske marked og i højere grad medtænkte faktorer, der 

gør sig gældende i en fransk kontekst – dels med henblik på at lette kommunikationen med deres 

franske samarbejdspartnere RF og PP, men også med henblik på at øge salget i Frankrig. Her er vi 

igen tilbage til Gestelands vigtigste pointe, når det gælder international handel; nemlig at det er 

sælgeren, der forventes at tilpasse sig køberen - ikke omvendt (Gesteland, 2002:15). 

 5.4.2. Usikkerhedsfaktorens indflydelse 

Hall understreger, at det vigtigste at vide for udenlandske virksomheder, der handler med Frankrig, 

er, at franskmændene og deres måde at agere på i mange henseender er produktet af en polychronic 

kultur. Dette betyder, som nævnt i afsnit 4.2.., at franskmændene har mange bolde i luften på én 

gang. De er således hurtigt i stand til at skifte fokus fra én ting til en anden, hvis der pludselig er en 

hastesag, man er nødt til at forholde sig til, eller hvis telefonen ringer, og man må lægge det fra sig, 

som man sad med. Man kan sige, at det franske system på mange måder er mere smidigt end det 

danske, som omvendt er resultatet af en monochronic kultur, hvor afbrydelser ses som forstyrrende 

elementer, der giver anledning til irritation og forsinkelse (Hall, 1990:88-89). PP og PR giver 

udtryk for, at danskerne på mange måder risikerer at blive for fastlåste i deres forhold til tid; alt er 

nøje planlagt og skematiseret i en sådan grad, at det kan ende med at blive kontraproduktivt for 

forretningen. Franskmændene derimod er meget bevidste omkring det faktum, at man umuligt kan 

planlægge alting ned til mindste detalje, for den usikkerhedsfaktor, der uomtvisteligt er forbundet 
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med livet – såvel privat som forretningsmæssigt – vil altid være til stede. Som en naturlig 

konsekvens af denne erkendelse ser franskmændene det som en force ikke at være bundet af en 

bestemt tidsplan, da en sådan hurtigt kan ændre sig. De planlægger nødigt langt ud i fremtiden, men 

er til gengæld fleksible og omstillingsparate og kan hurtigt tilpasse sig en ny, uforudset situation.  

 

The French insist on enjoying life now, making the most of the day. This includes living with a 

certain style or elegance, which is far more important than being a slave to some abstract idea of 

deadlines or schedules. As a result, French deadlines have an elastic quality to allow for life’s 

uncertanties (Hall, 1990:90).  

 

Umiddelbart lyder denne måde at anskue tilværelsen på besnærende, men for folk fra monochronic 

kulturer kan den være svær at forholde sig til og skulle samarbejde med: “the synchronic method, 

however, requires that people track various activities in parallel, rather like a juggler with six balls 

in the air with each being caught and thrown in rhythm. It is not easy for cultures wich are not used 

to it” (Trompenaars, 1997:124). Et eksempel på, at det ikke er let, er blandt andet situationen, hvor 

Refleks’ leder HJ mener, at den dårlige betaler ikke skal have fremsendt de varer, vedkommende 

har bestilt. RF er meget uenig i denne vurdering, idet man ved at ’boykotte’ en kunde risikerer, at 

andre i kundekredsen ligeledes finder en anden forhandler (B3, s. 85 l. 3-6). Man risikerer med 

andre ord at udløse en form for netværkseffekt i kundekredsen, som kan have negative konsekvenser 

for virksomheden. Dette har, som vi så, at gøre med det relationelle aspekt, men det tidsmæssige 

aspekt har også noget at sige.  

Inden for en monochronic kultur tager man deadlines meget alvorligt, og overholdes 

en tidsfrist ikke, bliver det anset for at være uprofessionelt og useriøst. I Frankrig derimod har man 

et mere afslappet forhold til tidsplaner, deadlines osv., og man tager det ikke så tungt, hvis 

tidsfristen overskrides lidt. Man er med andre ord mere fleksibel. Dette generelt mere afslappede 

forhold til tid kan tænkes at spille ind i forhold til, hvordan man ser på overholdelsen af 

betalingsfrister. Naturligvis vil der altid være eksempler på kunder, man ikke kan stole på, og som 

gang på gang overskrider betalingsfristen, men i ovennævnte tilfælde med RF og HJ tyder det på, at 

problemet er kulturrelateret. Således griber RF og HJ situationen vidt forskelligt an og argumenterer 

for to markant forskellige løsningsmodeller. I dette tilfælde burde HJ nok lytte til sin franske agent 

og følge hans strategi, da han ved, hvilke implikationer et ’kundeboykot’ kan medføre i en fransk 

kontekst.  
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5.4.3. Opsummering 

Både PP og RF oplever, at måden at forholde sig til tid på i henholdsvis Danmark og Frankrig – 

hvad enten det drejer sig om produktudvikling eller marketingsrelaterede opgaver - har en negativ 

indflydelse på samarbejdet de to lande imellem. De franske agenter er således enige om, at 

danskernes udprægede tendens til at ville strukturere alting, være på forkant med alting og 

kvalitetssikre alting på mange måder er hæmmende for synergi, kreativitet og dynamiske processer. 

De mener ligeledes, at den tid, danskerne ofrer på procedurer, er forbundet med et tidsspild, og at 

man i højere grad burde tilpasse sig det franske marked, hvor en mere umiddelbar 

omstillingsparathed og fleksibilitet gør det muligt hurtigt og effektivt at tilpasse sig kundernes 

behov, der er i konstant udvikling.  

 Det tidsmæssige aspekt er i forhold til de øvrige dimensioner, jeg behandler i 

nærværende afhandling, en af de dimensioner, der synes at give anledning til flest problemer. Det 

ser således ud til, at der er noget om snakken, når Hall pointerer: ”Like oil and water, the two 

systems do not mix” (Hall, 1990:13) eller når Gesteland understreger: ”For international business 

people the problem is that contrasting conceptions of time cause conflicts” (Gesteland, 2002:58)  

5.5. Frankrig – en high context-kultur 

Med afsæt i tesen om, at Frankrig er en high context (HC) kultur, mens Danmark er en low context 

(LC) kultur, og at dette kan have indflydelse på handel og samarbejde de to lande imellem, vil jeg i 

det følgende afsnit redegøre for, i hvilken udstrækning de to interviewpersoner oplever, at en sådan 

kulturel forskel eksisterer, og hvorvidt den i så fald spiller en rolle i kommunikationen med 

danskerne.  

5.5.1. Informationsbehovet set i forhold til tidsaspektet 

Tæt forbundet til de problemer, der kan relateres til, hvorvidt kulturer er polychronic eller 

monochronic, er behovet for information – et behov, der kan variere meget, afhængigt af hvilket 

land der er tale om. Som vi så i det foregående afsnit, oplever PP og RF, at danskerne bruger for 

meget tid på en række områder. I den forbindelse udtaler PP: ”Des fois on a l’impression qu’on va 

passer deux heures au téléphone pour répéter 50 fois la même chose pour au final un truc qui aurait 

dû prendre cinq ou dix minutes » (B4, s. 96, l. 17-19). RF synes at være enig i dette synspunkt: 

« Tandis que les Danois, ils vont d’abord faire une réunion et après ils vont refaire une réunion (...) 

Et puis tu vas en rediscuter et puis souvent, d’un seul coup, ils oublient et on va voir ça à la fois 
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d’après parce qu’on n’a pas eu le temps d’en discuter et puis le temps passe » (B3, s. 88, l. 32 – s. 

89, l. 1).  

Ud fra PP og RF’s udtalelser virker det til, at deres danske samhandelspartnere har et 

større behov for at tale om tingene. Danskerne holder gerne mange møder for at drøfte sager, der i 

franskmændenes øjne kunne og burde være blevet klaret på kortere tid. I mange tilfælde vil 

møderne desuden trække ud i en sådan grad, at det vil være nødvendigt at genoptage mødet på et 

senere tidspunkt. Problemet er, at denne proces er enormt tidskrævende, ligesom man i nogle 

situationer aldrig får fulgt fyldestgørende op på det første møde, hvilket medfører, at sager får lov at 

vente i stedet for at blive ekspederet med det samme. Denne beskrivelse er karakteristisk for en LC-

kultur som Danmark, der har et stort informationsbehov i modsætning til HC-kulturer som fx 

Frankrig. Kommunikationen i LC-kulturer er eksplicit, og man er ikke vant til den implicitte 

kommunikationsform, der præger HC-samfundene. Både Hall og Trompenaars lægger vægt på, at 

der er tale om et område, som kan medføre problemer, når repræsentanter fra henholdsvis LC- og 

HC-kulturer skal samarbejde. I den forbindelse påpeger Hall:  

 

Low context people include (...) Scandinavians; they compartmentalize their personal 

relationships, their work, and many aspects of day-to-day life. Consequently, each time they 

interact with others they need detailed background information. The French are much higher on 

the context scale (...) This difference can affect virtually every situation and every relationship 

in wich the members of these two opposite traditions find themselves (Hall, 1990:7).  

 

Når PP og RF oplever, at danskerne ofte har brug for uforholdsmæssigt meget tid til at tale om 

tingene, før de er i stand til at træffe en beslutning, kan man altså se det som et udtryk for den LC-

kultur, danskerne er produkt af. Dette virker frustrerende og unødvendigt tidskrævende på 

franskmændene, der qua den franske HC-kultur er vant til et helt andet informationsflow og en mere 

implicit kommunikationsform.  

PP og RF er imidlertid ikke de eneste, der har svært ved at forstå den danske 

mødekultur. Der er tale om et fænomen, som mange udenlandske virksomhedsrepræsentanter 

generelt har svært ved at vænne sig til. Således udtaler en repræsentant for en udenlandsk 

virksomhed: ”Ordet ’møde’ er det allervigtigste en udenlandsk topchef skal lære. Danskerne holder 

mange møder, nok også for mange” (www.business.dk, 7.8.2008). Hertil kommer, at når 

franskmændene holder møder, er de ligeledes mere fleksible og omstillingsparate i forhold til fx 
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dagsordenens punkter og rækkefølgen af dem, mens det heller ikke sjældent forekommer, at der 

bliver holdt flere møder på én gang, hvis der opstår behov for det. Danskerne derimod holder sig til 

ét emne ad gangen og tager helst punkterne på dagsordenen i kronologisk rækkefølge. Der er ikke i 

samme grad som i Frankrig mulighed for at drøfte andre emner ved samme lejlighed. Så holder man 

hellere endnu et møde til på et senere tidspunkt.  

Jeg vil i det følgende afsnit se på betydningen af informationsflowet i Frankrig, som 

igen på mange måder adskiller sig fra informationsflowet i Danmark. Som vi vil se, er der også her 

tale om et område, der kan påvirke kommunikationen mellem de to lande i en negativ retning26. 

5.5.2. Informationsflowet i Frankrig 

Når PP og RF ikke oplever det samme behov som danskerne for at holde lange og detaljemættede 

møder, kan det tænkes at hænge sammen med, at informationsflowet i Frankrig er i konstant 

bevægelse, således at de involverede parter i en sag hele tiden opdateres og er i stand til løbende at 

tage højde for eventuelle ændringer. For at et sådant informationsflow skal kunne fungere i praksis, 

er franskmændene afhængige af et velfungerende netværk, der løbende formidler oplysninger og 

holder de implicerede parter à jour. Hertil kommer, at franskmændene, som også PP og RF er inde 

på, generelt er mere fleksible og omstillingsparate end danskerne, dvs. at de hurtigt kan tilpasse sig 

pludselige ændringer og løbende justere billedet på baggrund af de inputs, de hele tiden modtager. 

Det er altså en forkert antagelse at tro, at franskmændene ikke har behov for informationer af 

detaljeret eller mere overordnet karakter. Informationsudvekslingen foregår bare på et mere implicit 

og indirekte plan i et konstant informationsflow, hvilket betyder, at man ikke senere har behov for 

minutiøst at gennemgå samtlige aspekter i en sag, da man allerede er opdateret.  

Problemet opstår imidlertid, hvis den konstante informationsstrøm ophører, og dette 

kan være en af årsagerne til, at RF giver udtryk for, at han flere gange har oplevet ikke at være 

blevet informeret om, for ham at se, vigtige sager. ”Et Morten, je lui ai demandé, je ne sais pas 

combien de fois, de me tenir au courant. Ca fait que si ce n’était pas réglé pour x raison, le client 

m’appelle sur des trucs qui étaient vieux des fois (...). Et donc, d’un seul coup, ils se rendent 

compte, au bout de quelques semaines, que ce n’est pas reglé. Alors il reviennent vers toi et tu n’es 

même pas au courant de l’histoire et puis il faut faire des recherches qui ont pris d’un seul coup 

trois, quatre ou cinq mois. Donc, c’est penible (B3, s. 78, l. 25-32). RF mener altså, at der er 

adskillige tilfælde, hvor han ikke er blevet orienteret i en sag. Dette bevirker i sidste ende, at noget, 

der kunne være blevet afsluttet med det samme, får lov at stå på i flere måneder, hvilket virker 

                                                 
26 Begrebet informationsflow er introduceret i afsnit 4.3. 
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uprofessionelt i kundernes øjne, ligesom RF føler sig afskåret fra at handle på en situation, da han 

ikke er klar over, at der er nogen ’situation’. Hvis man bremser det informationsflow, som RF 

reagerer og handler på, går det ud over effektiviteten og kan i værste fald få konsekvenser for 

forretningen.  

Et andet eksempel, som RF refererer til, er episoden, hvor HJ’s bror Morten blev ansat 

hos Refleks i Danmark. RF får først noget at vide om ansættelsen, da han modtager en forespørgsel 

fra Morten. Han finder efterfølgende ud af, at der er blevet sendt et nyhedsbrev ud til de franske 

kunder med en orientering om, at Morten er blevet ansat. Forståeligt nok undrer han sig over ikke 

på nogen måde at være blevet underrettet: ” (…) ils avaient envoyé un news au niveau de la France 

à nos clients en disant comme quoi Morten a été embauché. (…). C’est quand même grave ça. On 

envoie quelque chose aux clients et la personne concernée, la première personne qui devrait être au 

courant, il ne sait pas. Et il y a plein de petites choses comme ça” (B3, s. 82, l. 13-20). Man kan 

indvende, at det også i en dansk kontekst ville have været normal praksis at orientere de implicerede 

parter, som i dette tilfælde også må siges at indbefatte RF. Selv i et land som Danmark, hvor 

informationsflowet er et helt andet end i Frankrig, forekommer det mærkværdigt, at man sender et 

nyhedsbrev ud til kunderne, men ikke underretter den franske agent, der jo fungerer som kundernes 

kontaktperson på det franske marked. Om betydningen af forskellige informationsflows pointerer 

Hall:  

 

Cultural differencies in information flow are often the greatest stumbling blocks to international 

understanding (…) the drive to stay in touch and to keep up to date in high-context cultures is 

very strong. Because these cultures are also characteristically high-information-flow cultures, 

being out of touch means to cease to exist as a viale human being (Hall, 1990:22-23).  

 

RF oplever det derfor som enormt frustrerende ikke løbende at blive opdateret, og de væsentlige 

mangler i informationsstrømmen gør, at han ikke i samme grad er i stand til at udføre sit arbejde 

tilfredsstillende.    

5.5.3. Opsummering 

På baggrund af interviewpersonernes udtalelser spiller forskellen på HC- og LC-kulturer 

tilsyneladende en rolle for kommunikationen og samarbejdet med danskerne. Et af aspekterne har, 

som jeg var inde på i det foregående, noget at gøre med måden, man forholder sig til tid på. Både 

PP og RF mener, at danskerne bruger for meget tid på at holde møder og tale om tingene i stedet for 
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at handle her og nu. Dette havde blandt andet noget at gøre med, at Frankrig, qua en polychronic 

kultur, er bedre til at holde mange bolde i luften på én gang og til at tilpasse sig nye og uforudsete 

situationer. Et andet aspekt er informationsflowet, der spiller en vigtig rolle i den franske HC-

kultur. Det faktum, at informationerne flyder i en lind strøm, og at de implicerede parter således 

holdes løbende opdateret, bevirker, at der slet ikke er det samme behov for at bruge tid på lange, 

detaljemættede møder, hvor alle aspekter i en sag ekspliciteres og drøftes. Man har allerede den 

nødvendige baggrundsviden og kan derfor spare en del tid - hvis systemet vel og mærke fungerer. 

Det lader det imidlertid ikke til at gøre i RF’s tilfælde, idet han flere gange har oplevet, at man ikke 

har holdt ham à jour med, i hans øjne, vigtige sager. Han har bedt om at blive underrettet, men 

oplever dog stadig, at det er et problem, der stiller ham i et dårligt lys over for de franske kunder, og 

som i sidste instans kan få negative konsekvenser for virksomheden.  

 Som det også fremgik af afsnit 5.4.1., er PP enig i, at danskerne bruger for meget tid 

på at tale om tingene, inden der sker noget. Han giver dog ikke udtryk for, at informationsflowet 

ikke fungerer, og man kan derfor antage, at hans samarbejdspartnere på tilfredsstillende vis formår 

at holde ham à jour med aktuelle sager, så det ikke i nævneværdig grad går ud over 

kommunikationen og risikerer at have konsekvenser for Neons aktiviteter på det franske marked. 

5.6. Fransk – en fordel 

Mens de foregående afsnit har fokuseret på, hvordan forskellige kulturelle aspekter påvirker 

kommunikationen mellem de to franske virksomhedsrepræsentanter og deres respektive danske 

samhandelspartnere, vil jeg i det følgende afsnit afdække, hvorvidt det sproglige aspekt har 

indflydelse på kommunikationen, og hvorvidt dette i så fald komplicerer samarbejdet de to lande 

imellem. 

5.6.1. Sprogets rolle for en vellykket forretning 

Eksportrådgiver Ann Bouisset understreger, at hvis danske virksomheder skal have succes på det 

franske marked, er det vigtigt at kunne kommunikere på fransk, så man har mulighed for at varetage 

kontakten med de franske kunder. Som eksempel nævner hun, at det er ekstremt vigtigt, at 

danskerne henvender sig skriftligt til potentielle franske kunder eller samarbejdspartnere på et 

fejlfrit og korrekt fransk, der samtidig rammer en passende tone og stil. Gesteland lader til at være 

enig i denne vurdering: ”Your letter requesting a meeting should be in flawless business French” 

(Gesteland, 2002:248).  
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At det er nødvendigt at være i besiddelse af gode franskkundskaber eller kunne trække 

på personer, der kan begå sig på fransk, indikerer blandt andet de mange konsulentvirksomheder, 

der har specialiseret sig i dansk/franske forhold. De yder business assistance og andre services til 

danske virksomheder, der ønsker at gøre forretninger i Frankrig, men som, blandt andet på grund af 

sprogbarrieren, afstår fra det. Condor, hvis kunder blandt andet tæller Refleks, er et eksempel på en 

sådan konsulentvirksomhed, men også Den Danske Ambassades handelsafdeling yder 

eksportrådgivning til danske virksomheder. Der er desuden god basis for advokatkontorer, der 

specialiserer sig i dansk/franske forhold, og som kan yde juridisk bistand, når danske virksomheder 

ønsker at åbne kontor i Frankrig. Det samme gør sig gældende, hvis en kontrakt skal udfærdiges på 

fransk, hvilket kontrakter ofte skal, når man handler med franskmænd, som Ann Bouisset også 

pointerer. Ligeledes er det nødvendigt at have udarbejdet salgsmateriale på fransk og i det hele taget 

på mange måder møde franskmændene på deres banehalvdel. Man skal med andre ord tænke 

modtagerorienteret. 

 Både Refleks og Neon opererer med en fransk agent, som koncentrerer sig om 

virksomhedernes aktivitet på det franske marked, og som kan stå for kontakten til de franske 

kunder. Begge virksomheder har altså erkendt behovet for at have en ansat on location, der taler det 

lokale sprog flydende. I den forbindelse fortæller PP, at CS havde store sprogmæssige problemer på 

messen i Paris, hvor de to mødtes første gang: « Et il y a trois ans, j’avais comme voisin de stand la 

société Neon avec quelqu’un qui s’appelle CS qui se morfondait dans son stand pour la bonne 

simple raison qu’il ne parle pas le français » (B4, s. 95, l. 1-3). Efterfølgende begyndte CS at 

arbejde sammen med PP, og når virksomheden i dag deltager på messer i Frankrig, er PP med som 

tolk. PP taler nemlig flydende engelsk, og således foregår al kommunikation Neon og GPR 

Informatique imellem på engelsk. 

I forhold til at kommunikere med de franske kunder er der således mange indikationer 

på, at det for en dansk virksomhed er afgørende at have en ansat, der kan tale sproget flydende. Men 

hvordan forholder det sig, hvis den danske virksomhedsrepræsentant er i stand til at tale en smule 

fransk? Kan det påvirke kommunikationen i en positiv retning? Dette vil jeg se nærmere på i det 

følgende afsnit. 

 5.6.2. Hvor langt kommer man med ’restaurantfransk’? 

Jeg har valgt at bruge termen ’restaurantfransk’, da den synes dækkende for et sprogligt niveau, der 

tillader, at man i et begrænset omfang er i stand til at begå sig på fransk. Det kan være i forbindelse 

med afgivning af bestilling på restauranter, eller det kan dreje sig om ukomplicerede 
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dagligdagskonversationer. PP nævner, at CS i et vist omfang er i stand til at begå sig på fransk: 

”Lui, il arrive à comprendre le français, il arrive même à le lire à priori, mais bon il a du mal 

justement à communiquer après à la fois en écrit et en verbal, c’est à dire qu’il comprend bien mais 

dans l’autre sens il a plus de mal » (B4, s. 98, l. 27-29). Selv om kommunikationen mellem PP og 

CS foregår på engelsk, og selvom CS ifølge PP havde store sprogrelaterede problemer på messen, 

synes hans relativt begrænsede franskkompetencer at smitte positivt af på samarbejdet mellem de 

to. Det faktum, at CS forstår en del fransk, og at han à priori er i stand til at læse det, kombineret 

med det faktum, at han gerne tager på ferie i Frankrig og i det hele taget lader til at vise en interesse 

for landet og dets sprog, er udtryk for en imødekommenhed og en åbenhed over for det nye og 

ukendte. PP understreger i forlængelse heraf adskillige gange, at han opfatter CS som en meget 

åben person med en profil hybride, der gør ham i stand til at tilpasse og omstille sig: ”lui il est 

flexible et il s’adapte” (B4, s. 97, l. 21).  

I kraft af at CS har tilegnet sig et vist sprogligt niveau på fransk og i det hele taget 

virker interesseret i Frankrig, er han med til at opbygge den mere personlige relation, der er så 

central en brik i samhandlen med franskmændene. Selvom han sprogligt ikke er stærk nok til at 

kunne indgå i en egentlig forretningssamtale på fransk, og selvom PP og CS tilsyneladende ikke 

kommunikerer på fransk, kan CS’ franskkundskaber alligevel, på en mere indirekte måde, tænkes at 

have en positiv indvirkning på kommunikationen. Gesteland pointerer i den forbindelse: “Despite 

the local sensitivity to the language, do try to use your French even if you make mistakes or have a 

foreign accent. You will be given credit for trying” (Gesteland, 2002:247). 

5.6.3. RF – et eksempel på, at det sproglige medfører problemer 

Idet Refleks’ leder, HJ, ikke kan fransk, og da RF ikke taler engelsk, foregår al kommunikation 

mellem de to udelukkende på tysk. Dette medfører ifølge RF en del problemer. Til spørgsmålet om, 

hvorvidt det faktum, at kommunikationen foregår på tysk, medfører problemer, svarer RF således: 

”Oui, tout à fait… bien sur. Il y a de gros...(…) Avant qu’ils embauchent Morten, je leur avais dit 

de prendre quelqu’un qui parle français. En plus, Morten, il parle très très mal l’allemand. Donc on 

a énormément...enfin, moi, j’ai énormément de soucis » (B3, s. 78, l. 11-19). Som en konsekvens af 

de problemer, RF oplever, at sprogbarrieren medfører, har han altså forsøgt at opfordre HJ til at 

ansætte en fransktalende medarbejder. Men i stedet for at følge hans råd ansætter hun Morten, der 

ikke taler fransk, og som kun i begrænset omfang er i stand til at begå sig på tysk.  

RF forklarer, at problemerne blandt andet kommer til udtryk ved, at han ikke bliver 

underrettet omkring sager, der vedrører de franske kunder, og som derfor er af relevans for ham.  
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Som jeg var inde på i afsnit 5.5.2., kan det have noget at sige, at RF er vant til et andet 

informationsflow qua den franske high context-kultur. Men det sproglige aspekt kan også tænkes at 

spille en rolle. Man kan således forestille sig, at Morten, bevidst eller ubevidst, undlader at kontakte 

RF, idet kommunikationen besværliggøres af sprogbarrieren. RF oplever, at det samme gør sig 

gældende i forhold til praktikanterne hos Condor. Praktikanternes sproglige niveau varierer meget 

og kan være udslagsgivende for, om RF bliver holdt orienteret om sager, der også vedrører ham. I ét 

tilfælde var praktikantens franskkundskaber så utilstrækkelige, at det efter en tid med utilfredse 

kunder og adskillige misforståelser blev besluttet, at alt, hvad der vedrørte Refleks, skulle gå 

gennem Condors direktør, Iben Tofte. RF pointerer desuden, at praktikanternes mere eller mindre 

udprægede accent ligeledes kan påvirke kommunikationen ”Après l’accent faisant aussi ceci ou ça” 

(B3, s. 79, l. 28).  

Med afsæt i Vandermeerens behovstypologi, som jeg redegjorde for i afsnit 4.4.4., 

foranlediges man på baggrund af RF’s udtalelser til at mene, at Refleks ikke har erkendt deres 

objektive behov. HJ konstaterer godt nok, at omsætningen i Frankrig er blevet forøget, idet RF nu 

kan koncentrere sig om de franske kunder, hvor han tidligere også var ansvarlig for de mere 

administrative arbejdsopgaver. RF konstaterer også selv, at forretningerne går relativt godt for 

Refleks på det franske marked (B3, s. 81, l. 23-24). Man kunne imidlertid forestille sig, at 

forretningerne kunne gå endnu bedre, hvis Refleks i højere grad medtænkte det sproglige aspekt og 

ansatte en medarbejder med gode franskkundskaber. Det faktum, at HJ, og eventuelt Morten, har et 

godt sprogligt niveau på engelsk, hjælper dem ikke i kommunikationen med deres franske agent, 

når sidstnævnte kun taler fransk, alternativt tysk27. RF oplever, at det sproglige aspekt påvirker 

kommunikationen og i visse tilfælde Refleks’ omsætning i Frankrig negativt, og det tyder således 

på, at der er en betydelig afstand mellem virksomhedens objektive behov og subjektive behov; det 

ikke erkendte behov er med andre ord relativt stort.  

 Da jeg ikke har talt med HJ, er det svært at vide, hvordan hun oplever samarbejdet og 

kommunikationen med RF. Hvis hun ligesom ham oplever, at sprogbarrieren spiller en stor rolle, og 

at dette også har konsekvenser for Refleks’ omsætning i Frankrig, kan man i så fald undre sig over, 

at hun ikke handler på det. Ikke mindst fordi RF har gjort hende opmærksom på, at problemet 

eksisterer. 

                                                 
27 RF er født og opvokset i Alsace og taler derfor flydende tysk. I skolen foregik undervisningen på tysk, ligesom han 
også talte tysk med sine forældre, der ikke havde lært fransk. Når RF oplever, at det er problematisk at kommunikere 
med Refleks på tysk, synes det derfor rimeligt at antage, at det er fordi, HJ og Morten ikke taler sproget tilstrækkeligt 
godt (B3, s. 81, l. l1-15).  
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Samme tendens synes at gøre sig gældende i Verstraete-Hansens rapport om danske 

virksomheders holdninger til fremmedsprog: ”Virksomhederne konstaterer ganske vist, at de har 

nogle problemer – der tales ikke så godt engelsk alle steder i den globaliserede verden – men de 

handler ikke derefter. Hermed mener jeg, at de ganske frekvente kommunikationsproblemer 

tilsyneladende ikke påvirker virksomhedernes opfattelse af deres fremtidige behov” (Verstraete-

Hansen, 2008:43).  

5.6.4. PP – Et eksempel på, at det sproglige ikke medfører problemer 

Hvor kommunikationen mellem RF og HJ udelukkende foregår på tysk, benytter PP og CS sig af 

engelsk som forretningssprog, da CS ikke taler godt nok fransk, og da PP taler flydende engelsk: 

”Oui oui, j’espère… enfin, j’ai l’impression” (B4, s. 98, l. 6)28.  I modsætning til RF oplever PP 

ikke, at det sproglige aspekt har en negativ indflydelse på kommunikationen, idet der for ham at se 

ikke er tale om en sprogbarriere (B4, s. 98, l. 8-10). Dette forklarer han blandt andet med, at han har 

studeret i USA, hvilket har gjort ham i stand til at tale flydende engelsk: ”(…) moi, j’ai fait une 

partie de mes études aux États Unis donc pour moi c’est plus facile. (…) Je lis l’anglais 

couramment, j’ai des journaux, j’ai même des romans completement en anglais » (B4, s. 98, l. 10-

14)29. Til spørgsmålet om hvorvidt det samme gør sig gældende for PP’s kollega, svarer han, at 

kollegaen har det sværere rent sprogligt, men da det hovedsageligt er PP, der står for kontakten til 

CS, er det ikke problematisk: ”Il a un peu plus de difficultés. Mais comme c’est moi qui a 

l’essentiel des rapports avec les Danois, il n’y a pas de soucis” (B4, s. 98, l. 18-19). PP siger altså 

her indirekte, at sproget spiller en rolle for kommunikationen – i hans tilfælde en positiv rolle, idet 

han ikke oplever problemer af sproglig karakter. Han nævner desuden, at hans forgænger havde et 

begrænset engelsk, hvilket også kan tænkes at have haft noget at sige i forhold til, at samarbejdet 

med danskerne blev afbrudt: ”C’était justement l’incompréhension, la non-communication entre les 

deux. (…) il parle anglais (…) déjà moins bien que moi (…)” (B4, s. 100, l. 21-25).  

På baggrund af PP’s udtalelser tyder noget således på, at sproget spiller en rolle for et 

succesfuldt samarbejde mellem Danmark og Frankrig. Det ser i forlængelse heraf ud til, at så længe 

franskmændene er i stand til at tale engelsk, forløber kommunikationen nemt og gnidningsfrit, men 

                                                 
28 Det er svært at vurdere, hvilket sprogligt niveau der er tale om, når PP giver udtryk for, at han taler flydende engelsk. 
Verstraete-Hansen pointerer i sin rapport, at man i mangel af en klar definition nok skal forstå noget i retning af 
konversationsniveau, når franske virksomheder giver udtryk for, at så og så mange procent af medarbejderne taler 
flydende engelsk (Verstraete-Hansen 2008:39). Omvendt har PP boet i USA i forbindelse med sine studier og er derfor 
sandsynligvis bedre rustet rent sprogligt end mange ansatte i franske virksomheder. 
29 En indikator på, at PP er ganske habil på engelsk er, at han benytter sig af en del engelske ord og udtryk, fx: ”Deux 
ou trois fois ça a un peu clashé” (B4, s. 99, l. 29-30). 
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det går knap så godt, når kommunikationen foregår på fransk eller på et helt tredje sprog, som i 

RF’s tilfælde. I sidste instans kan sprogbarrieren risikere at gå ud over danskernes forretning på det 

franske marked i form af tabte ordrer eller et problematisk og konfliktfyldt samarbejde. De danske 

virksomheder må derfor have en interesse i at tilpasse sig sprogligt, hvis forretningspartnerens 

fremmedsprogskompetencer på engelsk ikke synes at slå til. 

I modsætning til Refleks lader det til, at det objektive behov hos Neon er dækket. For 

at kunne vurdere hvorvidt det forholder sig sådan, ville det dog være nødvendigt også at undersøge, 

hvordan CS oplever kommunikationen med PP. Hvis han fx mener, at der indimellem opstår 

misforståelser, der kan tilskrives det sproglige aspekt, er behovet for fremmedsprogskompetencer 

muligvis ikke dækket i den grad, som det fremgår på baggrund af PP’s udtalelser.  

5.6.5. Opsummering 

I forhold til det sproglige aspekt står Refleks uden tvivl over for en større udfordring end Neon. 

Dette skyldes, at HJ ikke taler fransk, og at RF ikke taler engelsk, således at de to er nødt til at 

kommunikere på et helt tredje sprog, nemlig tysk. Dertil kommer, at Morten, som RF oplever det, 

har et ringe sprogligt niveau på tysk, hvilket afstedkommer en del problemer og misforståelser. RF 

har tidligere forsøgt at gøre HJ opmærksom på problemet og rådet hende til at ansætte en 

medarbejder med et godt sprogligt niveau på fransk, men eftersom hun ikke har fulgt hans råd, har 

hun tilsyneladende vurderet, at det ikke var nødvendigt. Det ser derfor ud til, at Refleks har et 

relativt stort ikke erkendt behov, når det kommer til fremmedsprogskompetencer. På baggrund af 

RF’s udtalelser har de problemer, der blandt andet opstår som følge af sprogbarrieren, indimellem 

konsekvenser for Refleks på det franske marked, idet problemer og misforståelser internt i 

virksomheden også manifesterer sig eksternt i form af utilfredse kunder, der ikke altid oplever at få 

en ordentlig service. 

Heroverfor repræsenterer PP og Neon den diametrale modsætning, hvor det sproglige 

aspekt tilsyneladende ikke vanskeliggør kommunikationen og derfor heller ikke har nogen 

konsekvenser for Neons omsætning på det franske marked. Årsagen til, at samarbejdet rent 

sprogligt fungerer så godt, er ifølge PP, at han taler flydende engelsk og i det hele taget har indblik i 

angelsaksisk kultur. Hertil kommer, at CS selv taler en smule fransk, og selvom niveauet ikke er 

godt nok til, at han kan gøre brug af sit franske i en egentlig forretningssituation, kan det måske 

tænkes at aktivere en vis velvilje hos de franskmænd, han interagerer med og således indirekte 

præge kommunikationen i en positiv retning. 
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5.7. Betydningen af hierarki og magtfordeling 

Jeg havde som udgangspunkt valgt ikke at behandle aspekter, der kunne relateres til hierarki og 

magtforhold, idet jeg havde en forventning om, at det ikke ville spille en rolle i de to tilfælde på 

dansk/fransk samarbejde, jeg tager udgangspunkt i her, hvor parterne, i mine øjne, er ligestillede. 

Det viser sig imidlertid, at både PP og RF oplever, at danskerne har en upassende, frembusende 

adfærd i forhold til de franske kunder, og at danskerne tilsyneladende ikke har forstået, at man som 

sælger i en fransk kontekst forventes at være mere ydmyg. Hvordan man forholder sig til 

magtfordeling og hierarki kan således have indflydelse på samarbejdet de to lande imellem, og jeg 

vil derfor i det følgende redegøre for dette aspekt og samtidig knytte nogle kommentarer til de 

forskellige teoretikere, der behandler emnet. 

5.7.1. Sælger og køber – et asymmetrisk magtforhold 

Selv om PP overordnet set lader til at være tilfreds med samarbejdet med danskerne, og CS i 

særdeleshed, er der dog et par områder, han oplever som problematiske for kommunikationen. Det 

drejer sig blandt andet om forholdet til tid og om danskernes udprægede behov for at holde møder 

og drøfte alting ned til mindste detalje. Udover disse to aspekter mener han, at danskerne kan have 

tendens til at gribe det franske marked forkert an, hvilket han anser for at være et kulturelt betinget 

problem: ”(…) et là, c’est clairement un problème culturel. La façon de traiter les affaires en 

France” (B4, s. 101, l. 14-15). Han nævner blandt andet, at danskerne ikke respekterer den ulige 

magtfordeling, der normalt er til stede mellem sælger og køber i en fransk forretningssammenhæng. 

Han oplever, at danskerne forsøger at opnå en ligevægt i magtforholdet, hvilket går imod det 

asymmetriske magtforhold, som franskmændene forventer af situationen. PP forklarer således, at en 

dansker, der henvender sig til en franskmænd med henblik på at sælge et produkt, skal betragte det 

som om, at han eller hun har fået audiens hos kongen, og at vedkommende i forlængelse heraf er 

nødt til acceptere den ulige magtbalance. Forsøger danskeren derimod at indgå i kommunikationen 

på lige fod med franskmanden, risikerer han eller hun at skubbe den potentielle kunde fra sig, 

simpelthen fordi personen ikke fremstår ydmyg nok. ”Et en France, le fournisseur, c’est à dire la 

personne qui vient dans l’entreprise, on est dans une situation où on a eu audience comme avec le 

roi. C’est à dire la personne a accepté de donner audience à un fournisseur et dans ces cas-là la 

relation est complètement différente, c’est à dire que la personne qui reçoit le prestataire a un 

sentiment de dominance sur l’autre. (...) Tandis qu’un anglo-saxon, il va arriver et il va présenter 

son produit (...) il rentre dans le dur directement et on veut traiter d’égal à égal. Là, 

automatiquement c’est voué à l’échec » (B4, s. 102, l. 10-25).  
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 RF er inde på det samme, idet han mener, at danskerne indimellem kunne være mere 

ydmyge, end det er tilfældet. Han fortæller således, hvordan Refleks ved det første møde med RF 

virkede meget selvsikre, og at denne attitude var uhensigtsmæssig. ”(…) au début quand je suis 

venu, ils disaient que Refleks sont les meilleurs. Alors je leur ai dit non. On n’a pas le droit de dire 

que Refleks sont les meilleurs. L’autre, il fait de la marchandise et il en vend, donc on n’a pas le 

droit de dire qu’on est les meilleurs. (...) Je ne supporte pas ça » (B3, s. 85, l. 19-22).  

PP og RF er altså tilsyneladende enige om, at danskerne har tendens til at være for lidt 

ydmyge, og at de danske virksomheder på dette punkt har svært ved at tilpasse sig det franske 

marked.  

5.7.2. Magtdistance 

Både Hofstede, Gesteland og Trompenaars pointerer, at der er stor forskel på, hvordan forskellige 

kulturer forholder sig til hierarki og magtforhold. Hofstede introducerer begrebet magtdistance, som 

han definerer som ”den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i 

et land forventer og accepterer at magten er ulige fordelt” (Hofstede, 2006:61). I sin undersøgelse 

af kulturforskelle hos ansatte i IBM-koncernen verden over fandt Hofstede frem til, at medarbejdere 

i forskellige lande ser forskelligt på ulige magtforhold. IBM-undersøgelsen gjorde det muligt for 

Hofstede at beregne hvert af de deltagende landes magtdistanceindeks, som det fremgår af 

nedenstående figur. Her kan man notere sig, at Frankrig befinder sig relativt højt på 

magtdistanceskalaen med 68 point. Sammenligner man med Danmark, der har 18 point, er 

forskellen tydelig, og de to lande ligger således placeret i hver sin ende af skalaen. Dette stemmer 

overens med den forskel, som både PP og RF har kunnet konstatere gennem deres samarbejde med 

danskerne. 
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Figur 7: Hofstedes magtdistanceindeks (MDI) for 74 lande og regioner (Hofstede, 2006:59). 

 

Om hierarki og magtforhold i en fransk forretningskontekst pointerer Gesteland: ”French bosses 

tend to run their companies in an authoritarian style. (…) Fraternization with the rank and file is not 

common. The traditional French management style contrasts sharply with the Scandinavian model, 

with its flat structures and egalitarian approach” (Gesteland, 2002:248). 

 Også Ann Bouisset fra Den Danske Ambassade er enig i, at danskerne indimellem 

fører sig frem på en uhensigtsmæssig måde og bliver for dominerende i forbindelse med 

forretningsmøder i Frankrig. Det er ifølge hende problematisk, når danskerne ankommer til et møde 

med en fastsat agenda, idet franskmændene kan føle, de får noget presset ned over hovedet. 
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5.7.3. Opsummering 

De moderne ledelsesidealer, der vinder stadigt større indpas i de danske virksomheder er måske nok 

lidt for moderne, når det kommer til de franske virksomheder. Med moderne ledelsesidealer tænker 

jeg blandt andet på tendensen til flade organisationsstrukturer, hvor hierarki og autoritær ledelsesstil 

viger for medarbejderindflydelse og en mindre top-down-præget kommunikation og ledelse, end det 

har været tilfældet tidligere (Thyssen, 1997:196). Gesteland taler, som vi så i det foregående, om 

the Scandinavian model.  Disse idealer kan måske fungere i en dansk kontekst, men i en fransk 

forretningskontekst, er danskerne nødt til at tage hensyn til, at spillereglerne er nogle andre, og at en 

adfærd, der tillægges nogle positive værdier i Danmark, kan risikere at støde potentielle kunder bort 

på det franske marked.  

Man bør derfor, som PP også forklarer, anskue situationen, som hvis man havde fået 

audiens hos kongen, og man bør i forlængelse heraf forholde sig mere afventende og i højere grad 

glide ind i og acceptere rollen som ’the under dog’. 
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6. Konklusion 

På baggrund af analysen synes det rimeligt at konkludere, at sproglige og kulturelle aspekter har 

noget at sige i forhold til, hvordan franske virksomhedsrepræsentanter oplever samarbejds- og 

handelsrelationer med danske virksomheder. Det tyder således på, at de danske virksomheder ved i 

højere grad at tilpasse sig sprogligt og kulturelt kan styrke kommunikationen med deres franske 

samhandelspartnere og derigennem optimere chancerne for at forøge omsætningen på det franske 

marked – et marked, som der er bred enighed om, repræsenterer et vigtigt eksportpotentiale for 

dansk erhvervsliv, men som dog ikke synes at blive udnyttet optimalt af de danske virksomheder. 

 Samtlige kulturdimensioner, jeg inddrager i denne opagave, viste sig således relevante 

som teoretisk og metodisk værktøj i forhold til at beskrive samarbejdet mellem de danske og de 

franske virksomhedsrepræsentanter. Som jeg nævnte i indledningen er de forskellige 

kulturdimensioner tæt forbundet med hinanden, og således skal resultatet af en kulturdimension ses 

i relation til resultatet af de øvrige. Med dette in mente viste det sig på baggrund af 

interviewpersonernes udtalelser, at forskel i den betydning, som danskerne og franskmændene 

tillægger netværk og opbygningen af personlige relationer i visse tilfælde afspejles i en 

kommunikation præget af misforståelser. Det kom dog især til udtryk i forhold til netværkets 

betydning, idet begge interviewpersoner samlet set oplever, at deres respektive kontaktpersoner i 

Danmark på mange måder matcher den franske kultur, hvad angår betydningen af personlige 

relationer.  

Det faktum, at Danmark er en low context-kultur, mens Frankrig er en high context-

kultur, og at informationsflowet i de to lande i forlængelse heraf er vidt forskelligt, er ligeledes et 

forhold, der ser ud til at vanskeliggøre kommunikationen mellem interviewpersonerne og deres 

respektive danske samhandelspartnere. Men især måden, man forholder sig til tid og strukturerer 

arbejdsopgaver på, synes at give anledning til problemer. Dertil kommer, at hierarki og 

magtfordeling viste sig at spille en væsentlig rolle, og at danskerne i franskmændenes øjne burde 

bestræbe sig på at være mere ydmyge i kontakten med de franske kunder. 

Men også det sproglige aspekt ser på baggrund af analysen ud til at spille en 

afgørende rolle for, hvor nemt og gnidningsfrit kommunikationen forløber. Hvor RF oplever en 

markant sprogbarriere i forhold til danskerne, udtaler PP, at han ikke oplever nogen sprogbarriere 

overhovedet. Forskellen på de to er, som jeg har været inde på tidligere, at PP taler flydende 

engelsk, mens RF slet ikke taler engelsk. Sidstnævnte er derfor nødt til at kommunikere med 
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Refleks på tysk, hvilket er forbundet med en del problemer. Der opstår relativt ofte misforståelser, 

som fører til forsinkelser, der igen risikerer at føre til utilfredse kunder. Dette kan i sidste instans få 

negative konsekvenser for Refleks’ omsætning på det franske marked. RF har gentagne gange 

påpeget problemet over for Refleks’ leder og foreslået hende at ansætte en medarbejder med gode 

franskkompetencer. Dette forslag er imidlertid ikke blevet imødekommet. 

Heroverfor er PP, som efter at have boet og studeret i USA er i stand til at tale 

flydende engelsk. Dertil kommer, at han har indblik i angelsaksisk kultur og selv påpeger, at visse 

misforståelser bliver undgået, fordi han er i stand til at afkode danskernes måde at gebærde sig på.  

Noget tyder således på, at de danske virksomheder klarer sig godt i kommunikationen 

med deres franske samhandelspartnere, når sidstnævnte har et godt sprogligt niveau på engelsk, 

ligesom kommunikationen forbedres yderligere, når franskmændene oven i købet har indblik i 

angelsaksisk kultur og således kan imødekomme kulturforskelle og måske ligefrem afværge 

eventuelle misforståelser. Når franskmændene, som i tilfældet med RF, derimod ikke kan engelsk, 

ser det straks anderledes ud. Her er kommunikationen nemlig præget af sproglige, men også mere 

kulturrelaterede misforståelser. RF har ikke den samme baggrund som PP og har derfor ikke den 

samme forudsætning for at forstå danskerne. Man kan indvende, at det i sidste ende ikke er hans 

problem, idet det er danskerne, der risikerer at miste ordrer og kunder. Igen er det derfor underligt, 

at sidstnævnte ikke reagerer, når RF påtaler de sprogrelaterede problemer.  

Hvad angår Neon, er det svært at sige, hvilke overvejelser virksomheden gør sig i 

forhold til sproglig og kulturel tilpasning, men det ser heller ikke ud til at være et område, der er 

presserende for dem i samme grad som for Refleks, idet PP på mange måder gør arbejdet i form af 

såvel sproglig som kulturel tilpasning. Jeg vil i den forbindelse endnu engang fremhæve følgende 

citat af Gesteland: ”In International Business, the Seller Adapts to the Buyer” (Gesteland, 

2002:16). På baggrund af de to interviewpersoners udtalelser ser det imidlertid ikke ud til, at 

danskerne tilpasser sig i nævneværdig grad. Hverken sprogligt eller kulturelt. Der ser således ud til 

at være noget om snakken, når de avisartikler, jeg refererer til indledningsvis i denne opgave, 

påpeger, at danskerne ikke udmærker sig inden for disciplinen interkulturel kompetence forstået 

som evnen til at forstå interkulturel kompleksitet og indgå i fordomsfri dialog med andre kulturer.   

Jeg mener, at samme tendens afspejles i resultaterne af Verstraete-Hansens rapport 

Hvad skal vi med sprog? (2008). En af rapportens konklusioner er således, at de danske 

virksomheder oplever, at handel og samarbejde med franskmændene kompliceres på grund af 

sprogbarrieren, men de handler ikke på det. På samme måde tager Refleks’ leder heller ikke notits 
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af RF’s gentagne opfordringer til at opruste på sprogfronten og ansætte en medarbejder med 

franskkompetencer. Det foranlediger mig til at stille spørgsmålet, hvorvidt de danske virksomheder 

er sig deres kommunikative ansvar bevidst i interaktionen med de franske virksomheder. 

Umiddelbart ser det ikke ud til det. Det er der måske ikke forbundet de store problemer med, så 

længe den franske samhandelspartner kan begå sig på engelsk og har kendskab til dansk kultur og 

mentalitet, men det kan være problematisk, når dette ikke er tilfældet. Og da chancerne for at den 

franske samhandelspartner er flydende på engelsk og velbevandret i dansk kultur trods alt ikke er så 

store igen, er det måske nok fornuftigt, og på mange måder mere ansvarligt, i højere grad at 

prioritere sproglig og kulturel tilpasning, end det ser ud til at være tilfældet i dag.  

Afslutningsvis vil jeg kort se undersøgelsens resultater i forhold til Vandermeerens 

undersøgelse. Hendes resultater viste, at de tyske virksomheder lægger større vægt på kulturel 

tilpasningsevne end på tyskkompetencer hos deres danske samhandelspartnere. På baggrund af 

arbejdet med nærværende speciale vil jeg dog mene, at det sproglige aspekt er mindst ligeså vigtigt. 

Når de tyske virksomheder således vægter det kulturelle aspekt højere, kan det have noget at gøre 

med, at flere danskere måske er i stand til at tale tysk end fransk, og at engelsk er mere udbredt i de 

tyske virksomheder end i de franske. Dette kan formodentlig have noget at sige i forhold til hvilket 

aspekt, der giver anledning til flest problemer. Præcis som hos PP, der oplever, at det kulturelle 

aspekt giver anledning til flest problemer, idet det rent sproglige bare glider. Jeg mener, at de to 

aspekter som sådan er lige vigtige og vil endnu engang understrege, at man uden indsigt i det ene 

ikke kan forstå det andet: Nøglen til et lands kultur ligger i dets sprog. 
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8. Bilag 

8.1. Bilag 1 Interviewguide 

Questions de base 

− Pourriez-vous, brièvement, expliquer les domaines professionnels dont s'occupe votre 

entreprise? 

− Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise? 

− En quoi consiste votre travail? 

− Quelles sont vos expériences  professionnelles avec les entreprises danoises? 

 

 

Où et quand les problèmes apparaissent-ils? 

− Quelle est la langue/sont les langues utilisée(s) avec les représentants des entreprises danoises ? 

− Est-ce qu’il vous est arrivé d’avoir des problèmes à cause de la langue choisie ? Et, si oui, quelle 

langue? 

− Pouvez-vous donner un exemple d'une situation où la communication a posé problème? 

− Quelles étaient, selon vous, les raisons pour lesquelles la communication s'est mal passée? 

 

 

Les attentes des Français concernant les compétences linguistiques dans les entreprises 

danoises 

− Est-il d'une grande importance que les représentants des entreprises danoises parlent français 

afin d'assurer une bonne communication ou est-ce que la maîtrise de l’anglais est plus important 

encore? 

− Est-il déjà arrivé que les Danois choisissent l’anglais – exclusivement ou partiellement - dans 

leur communication avec vous ? 

− Est-ce que la langue utilisée peut varier au fur et à mesure que le contact évolue ou que les 

négociations avancent ? Pourriez-vous donner un exemple? 

−  Y a-t-il des situations dans lesquelles il est plus important de maîtriser la langue française que 

dans d’autres situations? 

− En quelle langue le contrat, les documents juridiques et techniques, le matériel de marketing, de 

promotion etc. seraient-ils rédigés de préférence? Est-il indispensable qu’ils soient en français? 
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− Avez-vu déjà eu des problèmes parce que vous n'étiez pas d'accord sur la langue dans laquelle 

étaient rédigés ces documents ? 

− Entre un bon niveau à l'oral et un bon niveau à l'écrit chez le représentant danois  quel est le plus 

important? 

− La communication avec les Danois est -elle plutôt écrite ou plutôt orale? 

− Est-ce que cela vous dérange si votre correspondant  commet des fautes d’orthographe et de 

grammaire ? 

− Quelles fautes sont considérées comme graves, et lesquelles sont moins graves? 

− Avez-vous l'impression que la langue joue un rôle important dans les situations où des 

malentendus peuvent surgir ? Pourquoi? Exemples? 

 

 

Comment les Français voient-ils les compétences linguistiques réelles des Danois? 

− Selon vous, les Danois que vous avez rencontrés avaient-ils, en général, un bon niveau à l'écrit 

en français? 

− Selon vous, les Danois que vous avez rencontré avaient-ils, en général, un bon niveau à l'oral en 

français? 

− D'après vous, les Danois faisaient-ils un effort pour parler français? 

 

Les attentes des Français concernant les connaissances de la culture d’entreprise francaise 

présentes dans les entreprises danoises 

− Pouvez-vous essayer d’expliquer ce que vous entendez par « culture francaise » ? 

− Pensez-vous qu’il y a des traits caractéristiques qui définissent une « culture d’entreprise 

français ? 

− Que représente pour vous le contexte idéal afin d’obtenir une bonne communication entre le 

représentant de l’entreprise française et le représentant de l’entreprise danoise ? 

− En ce qui concerne la langue choisie ? 

− En ce qui concerne la forme sous laquelle s’organisent et se déroulent les réunions 

professionnelles ? 

− En ce qui concerne le côté social (déjeuners, small-talk, autres) 

− Autres choses ? 

− Attachez-vous une grande importance au fait que les Danois fassent preuve d’une connaissance 
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de ce qui, pour vous, représente le contexte idéal ?  

 

Comment les Français voient-ils les compétences culturelles réelles des Danois? 

− Avez-vous remarqué des différences que vous seriez tenté de définir comme « culturelles » 

entre vous et les Danois? 

− Comment et en quoi les différences se manifestaient-elles? 

− Avez-vous déjà expérimenté des problèmes liés aux différences culturelles ? Pouvez-vous en 

donner des exemples? 

− Comment avez-vous trouvé la première rencontre avec les Danois? 

− Comment décririez-vous les Danois lors de cette première rencontre? (Ouverts, attentifs, 

positifs, dynamiques, précis, disciplinés, tolérants, flexibles, sûr d'eux, autoritaires, spontanés, 

directs, formels, froids, réservés, pressés? Autre chose?)  

− Cette première impression, correspondait-elle aux idées que vous aviez sur les Danois avant de 

les rencontrer? (si vous aviez des idées avant de les rencontrer)  

− Y avait-il assez de temps ou trop peu de temps pour les réunions professionnelles? 

− Y avait-il assez de temps ou trop peu de temps pour parler un peu d'autres choses, déjeuner 

tranquillement ensemble etc.? 

− Avez-vous eu le sentiment de bien vous entendre avec les Danois et d'être traité correctement et 

respectueusement par eux? 

− Selon vous, quels sont les domaines les plus importants à connaître pour les Danois afin de 

faciliter la communication? (La culture d'entreprise française, les structures et l'organisation des 

entreprises françaises, les normes et la culture françaises, la politique et l'économie française). 

− Les Danois maîtrisaient-ils, selon vous, la façon dont on se parle dans un contexte professionnel 

en France? 

− Avaient-ils le sens de l'humour ? si oui, cet humour vous semblait-il familier? 

− Ont-ils su distinguer vie privée et vie professionnelle convenablement? 

− Se sont-ils habillés correctement et convenablement? 

− Selon vous, est-il possible de distinguer les problèmes liés aux différences culturelles et les 

problèmes liés aux barrières linguistiques?  

− Si oui, quel est, selon vous, l’aspect le plus important afin d’obtenir une bonne 

communication avec les représentants de l’entreprises danoises. 
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8.2. Bilag 2 Sonja Vandermeerens undersøgelsesspørgsmål 

 

Formålet med Sonja Vandermeerens undersøgelse Germain language needs in Danish companies 

(2003) var at give svar på de tre nedenstående spørgsmål: 

 
• “Do German companies consider it necessary for their (Danish) business partners to use 

Germain?” (Vandermeeren, 2003:17). 
 

• “Which level of Germain language command do Germains consider as a prerequisite for 
successful communication?” (Vandermeeren, 2003:17). 

 
• “Do Germains stress the need for their (Danish) communication partners to follow Germain 

socio-cultural norms?” (Vandermeeren 2006:17). 
 
I forlængelse heraf søger Vandermeeren at besvare en række afledte undersøgelsesspørgsmål, som 
jeg, i en fri oversættelse, har opstillet nedenfor. 
 

• Hvordan vurderer respondenterne de danske virksomheders sprogkompetencer på tysk? 

(Vandermeeren, 2003:18). 

• Hvordan vurderer de danskernes tyskkompetencer i forhold til anvendelighed? 

(Vandermeeren, 2003:18). 

• Hvordan ser tyskerne på ringe tyskkompetencer hos de danske forretningspartnere? 

(Vandermeeren, 2003:19). 

• Hvordan vurderer respondenterne vigtigheden af følgende udsagn i samhandlen med de 

danske virksomhedsrepræsentanter? (Vandermeeren, 2003:19). 

o Danskernes kendskab til tysk virksomhedskultur 

o Danskernes kendskab til måden, tyske virksomheder er organiseret på 

o Danskernes kendskab til tyske kulturelle normer og skikke 

o Danskernes kendskab til tysk økonomi 

o Danskernes kendskab til tysk politik 

• I hvilken grad erklærer respondenterne sig enige i følgende udsagn? (Vandermeeren, 

2003:19). 

o Kendskab til engelsk er tilstrækkeligt i forhold til at indlede og fastholde 

forretningsforbindelser med tyske virksomheder 

o Tyskkompetencer er en nødvendighed for at indlede og fastholde 

forretningsforbindelser med tyske virksomheder 
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o Udenlandske virksomheder bør følge egne kulturelle normer så meget som muligt i 

kommunikationen med tyske virksomheder 

o Udenlandske virksomheder bør følge tyske kulturelle normer så meget som muligt i 

kommunikationen med tyske virksomheder 

o Udenlandske virksomheder bør følge tyske kulturelle normer og samtidig vise egen 

kulturel identitet i kommunikationen med tyske virksomheder 

• Hvordan vurderer respondenterne følgende fejl hos danske virksomhedsrepræsentanter, når 

sidstnævnte har et begrænset, men forståeligt tysk? (Vandermeeren, 2003:20). 

o Forkert udtale 

o Forkert syntaks 

o Ukorrekt sætningskonstruktion 

o Forkert ordvalg 

o Upassende stil (for formel/for uformel) 

• I hvilken grad erklærer respondenterne sig enige med følgende udsagn? (Vandermeeren, 

2003:20). 

o Danske virksomheder har som regel et godt skriftligt niveau på tysk 

o Danske virksomheder har som regel et godt mundtligt niveau på tysk 

o Danske virksomheder har som regel et godt kendskab til tysk kultur 

o De har en forkert opfattelse af tysk kultur 

o De følger egne kulturelle normer i kommunikationen med tyske virksomheder 

o De er ikke tilstrækkeligt gode til at begå sig korrekt i forhold til tyske kulturelle 

normer i kommunikationen med tyske virksomheder 

o Danske virksomheder vælger for ofte engelsk som forretningssprog i 

kommunikationen med tyske virksomheder 

o Sprogbarrierer mellem Tyskland og Danmark komplicerer etableringen og 

opretholdelsen af tysk-danske forretningsrelationer 

o Kulturelle barrierer mellem Tyskland og Danmark komplicerer etableringen og 

opretholdelsen af tysk-danske forretningsrelationer 

• I hvilken udstrækning mener respondenterne, at danske virksomheder følger tyske kulturelle 

normer i kommunikationen med tyske virksomheder? (Vandermeeren, 2003:22). 

o I forhold til tysk omgangstone 

o I forhold til tysk humor 
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o I forhold til den tyske måde at holde en vis distance til folk 

o I forhold til tysk tiltaleform 

• I hvilken udstrækning mener respondenterne, at danske virksomheder optræder 

hensigtsmæssigt i kommunikationen med deres tyske samhandelspartnere? (Vandermeeren, 

2003:22). 

o I forhold til omhyggeligt at forberede forretningskontakter 

o I forhold til at videregive informationer internt i den danske virksomhed 

o I forhold til at informere deres tyske forretningspartnere 

o I forhold til at informere deres tyske forretningspartnere på skrift snarere end 

telefonisk 

o I forhold til at sende ordrebekræftelser 

o I forhold til at respektere hierarkiet i tyske virksomheder 

o I forholde til at adskille privatliv fra forretninger 

o I forhold til at hyggesnakke før de mere forretningsmæssige aspekter diskuteres 

o I forhold til at klæde sig passende 

• Hvordan karakteriserer og vurderer tyske virksomheder danske virksomhedsrepræsentanter i 

forhold til følgende træk 

o Gæstfrihed 

o Punktlighed 

o Disciplin 

o Tolerance 

o Fleksibilitet 

o Selvsikkerhed 

o Autoritet 

o Spontanitet 

o Formel/uformel 

 

 



 76 

8.3. Bilag 3 Interview med Roland Frey, Refleks 22/12 2008 1 

 2 

I30 Est-ce que tu as pu comprendre ce que je t'ai écrit dans mon e-mail la dernière fois – que 3 

mon mémoire porte sur les barrières linguistiques et culturelles qui peuvent apparaître 4 

lorsque les entreprises danoises travaillent avec les entreprises françaises. (...). 5 

 6 

IP La France, tu peux la couper en deux -  le Nord et le Sud. Déjà, on a une énorme différence  7 

culturelle en France même. 8 

 9 

I Donc, on ne peut pas parler d'une « culture française » parce qu'il y a plusieurs choses et ça  10 

dépend d'où on est en France. 11 

 12 

IP C'est à dire que déjà en France, on a cette différence entre le Nord et le Sud et elle est  13 

flagrante. J'ai plein d'amis qui sont partis travailler dans le Sud parce qu'ils avaient marre du  14 

système dans le Nord. 15 

 16 

I Je sais que tu travailles pour Refleks et que tu t'occupes des clients français, c'est bien ça,  17 

non? 18 

 19 

IP Oui. 20 

 21 

I Donc, quelles sont tes expériences professionnelles avec les représentants d'entreprises  22 

danoises? Est-ce que c'est seulement Refleks ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore? 23 

 24 

IP Non, je connais que Refleks, je connais très peu du Danemark. La seule chose que je  25 

connais à la limite c'est qu'en discutant avec certains directeurs ou des trucs comme ça et  26 

qui eux-mêmes étaient avant représentants qui allaient donc travailler sur le marché danois, 27 

la plupart d'entre eux disent que les Danois ont des oeillères. Tu sais ce que c'est? 28 

 29 

I Non. 30 

                                                 
30 I står for interviewer, mens IP står for interviewperson. 
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 1 

IP Autre fois quand on utilisait un cheval pour des travaux on lui mettait des oeillères, c'est à  2 

dire qu'il ne pouvait regarder que devant lui, ni à droite, ni à gauche. 3 

 4 

I D'accord, je vois ce que tu veux dire. On dit que les Danois sont un peu comme ça. 5 

 6 

IP Voilà. Et il faut savoir que... 7 

 8 

I Est-ce qu'on peut revenir là-des...Oui? 9 

 10 

IP Moi, j'ai aussi travaillé beaucoup dans l'industrie. Je te donne vite fait mon parcours. J'ai    11 

passé treize ans dans l'armée. Après, j'ai travaillé plus de dix ans sur le marché allemand  12 

pour une société française. Le Danemark, ou la Scandinavie, je connaissais parce que je suis  13 

très branché pour tout ce qui est nature. J'allais régulièrement dans les années 80 en Laponie. 14 

J'ai eu l'occasion de visiter Copenhague en 1989. Et là, c'est pareil – c'est l'été avec Tivoli et 15 

tout ça, donc tu n'as qu'une idée... 16 

 17 

I Qu'une version. 18 

 19 

IP Mais inversement, j'ai rencontré des Danois qui m'ont ramassé en Norvège parce que j'ai 20 

fait du stop de Narvik au cap Nord et là, j'étais pendant quatre jours avec les Danois. Parce 21 

qu'ils m'avaient amené. Ils avaient un camping-car et puis ils étaient à trois dans le camping-22 

car. Il y avait deux motards et une voiture. Donc ils changeaient tout le temps. 23 

 24 

I Donc à part ces Danois-là, tu n'as connu que Refleks. 25 

 26 

IP Je connais très peu sur le Danemark. Le peu que je vois, c'est quand je vais chez Refleks. 27 

 28 

I Quelle langue vous parlez quand tu vas chez Refleks? 29 

 30 

IP Allemand.  Je ne parle pas l'anglais. 31 

 32 
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I Non. Et eux, ils ne parlent pas du tout le français? 1 

 2 

IP Non. 3 

 4 

I Donc, vous parlez uniquement allemand quand tu vois HJ? 5 

 6 

IP Oui, toute à fait. 7 

 8 

I Est-ce que le fait que vous êtes obligés de communiquer en allemand a déjà posé problème? 9 

 10 

IP Oui, tout à fait...bien sur. Il y a de gros...au niveau de Refleks on devrait arriver à...moi, j'ai  11 

déjà dit à HJ, il y a trois ou quatre ans, où ils avaient changé ...Morten est venu. Tu vois qui  12 

c'est, Morten? 13 

 14 

I Oui, je l'ai eu au téléphone plein de fois. 15 

 16 

IP Avant qu'ils embauchent Morten, je leur avais dit de prendre quelqu'un qui parle français. 17 

En plus, Morten, il parle très très mal l'allemand. Donc on a énormément...enfin, moi, 18 

j'ai énormément de soucis. 19 

 20 

I Qu'est-ce que ça peut être comme soucis? 21 

 22 

IP Une autre compréhension de certaines choses. Je veux dire c'est pour ça que quand tu étais 23 

en place, il y avait souvent...tu faisais certaines choses avec certains clients dont je n'étais 24 

pas au courant. Et Morten aussi.  Et Morten, je lui ai demandé, je ne sais pas combien de 25 

fois, de me tenir au courant. Ça fait que si ce n'était pas réglé pour x raisons, le client 26 

m'appelle sur des trucs qui étaient vieux des fois, parce qu'en fin de compte, tout le monde 27 

est dans son boulot et on oublie certaines choses – je vais y revenir aussi par rapport à la 28 

manière dont travaillent les Français. Et donc, d'un seul coup ils se rendent compte, au bout 29 

de quelques semaines, que ce n'est pas réglé. Alors il reviennent vers toi et tu n'es même pas 30 

au courant de l'histoire et puis il faut refaire des recherches qui ont pris, d'un seul coup trois, 31 

quatre ou cinq mois. Donc, c'est pénible. 32 
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 1 

I Et ça, c'était quand j'étais chez Iben, ou c'était après? 2 

 3 

IP Non non, c'était quand tu étais là, mais après il y a eu autre chose, je veux dire c'était 4 

toute cette période là, un peu avant et un peu après, et puis d'un seul coup ça s'est...je ne 5 

sais plus – toi, quand est-ce que tu étais là? C'était l'année dernière? 6 

 7 

I Moi, je suis partie au mois de juillet 2007. Donc ça fait un an et demi. 8 

 9 

IP Tu es partie en 2007ou tu es venue en 2007? 10 

 11 

I Non non, je suis arrivée au mois de janvier 2007 et je suis restée six mois, donc je suis partie 12 

au mois de juillet 2007. 13 

 14 

IP D'accord. Ça aussi, je veux dire tous les six mois il y a un nouveau stagiaire. 15 

 16 

I Oui, ça joue aussi. C'est clair.  17 

 18 

IP La personne qui y est en ce moment, je ne peux pas te dire le nom – je ne me rappelle plus si 19 

je n'ai pas eu de rapport direct par rapport à quelque chose. Et après, vous avez toujours des  20 

noms...mais Nanna, il n'y a pas de problème... 21 

 22 

I Oui, c'est vrai que le prénom Nanna est un peu particulier en français. 23 

 24 

IP Mais c'est surtout que quand vous, vous dites Nanna, tu vois, quand vous le dites, 25 

tu cherches toujours avec un « h » quelque part au milieu si je dois l'écrire, tu vois? Et 26 

tandis qu'en fin de compte, c'est Nanna – seulement il y a deux « n ». Donc voilà, c'est un 27 

petit détail. Après l'accent faisant aussi ceci ou ça. Je reviens juste au niveau de ce que 28 

je voulais te dire. En France...il faut savoir que d'abord je suis Alsacien et nous, on a encore 29 

un statut à part puisque l'Alsace, on est Français depuis 1660 et à chaque fois qu'il y a 30 

une guerre avec les Allemands, on redevient allemand. Alors pour revenir juste sur les 31 

derniers siècles, en 1870 avec la guerre prusse-français, on est redevenu allemand et on est 32 
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resté allemand jusqu'en 1918 où on est redevenu français jusqu'en 1939. En 1939, Hitler 1 

vient et on est redevenu allemand jusqu'en 1944. Donc vis-à-vis de la France...maintenant ça 2 

commence à se...mais ce ne fait pas dix ans qu'on commence à ne plus nous 3 

repousser. Avant l'Alsacien, c'était un Allemand. Pour les Français. Peut-être pas pour les 4 

Parisiens mais pour le reste et tout le Sud, on est des Allemands. On parle de l'Europe et il y 5 

a beaucoup de gens encore pour qui un Allemand c'est un nazi. Après, l'Allemand a pu venir 6 

un peu en France parce que le mark était fort et qu'il a ramené du pognon en tant que touriste 7 

sur tout le côte. Mais autrement, c'était un truc de tous les jours. Ça commence juste à 8 

disparaître. Ça fait à peu près une dizaine d'années. Il faut savoir que ça fait moins de dix ans 9 

que le maire de Strasbourg...tu me le dis si je parle trop vite. 10 

 11 

I  Pour l'instant ça va. 12 

 13 

I Il faut savoir que dans le sud de la France il y a un village qui s'appelle Oradour-sur-Glane. 14 

En 1944, il y a une division SS qu'on a envoyé sur le front en Normandie puisqu'on savait 15 

que l'embarquement allait venir et ils se sont arrêtés dans le village et...toute la France 16 

était annexée et on avait donc des maquisards (...). Et les Allemands les appelaient des 17 

partisans. C'était des civils qui tiraient sur des militaires. Donc, en remontant sur le front de  18 

Normandie, il y a une compagnie qui s'est arrêtée dans un village. Ils ont eu quelques 19 

pertes de bonshommes, dues aux maquisards, et puis ils ont massacré toute la population. La 20 

compagnie a tué tout le monde et toutes les femmes et les enfants ont brûlé dans l'église du 21 

village. Et dans cette compagnie il y avait trois ou quatre soldats alsaciens. Il faut savoir que 22 

les Alsaciens étaient enrolés de force dans l'armée allemande. Donc, après la guerre, il y a eu 23 

un procès carrément contre l'Alsace en disant comme quoi on est des Allemands. Et il y a  24 

moins de dix ans que le maire de Strasbourg a eu le droit de rentrer dans ce village. Tu te 25 

rends compte? C'est à dire que les officiels de Strasbourg, des Alsaciens, n'ont jamais eu le 26 

droit de mettre les pieds dans ce village puisqu'on est des Allemands. Donc ça, c'était juste 27 

pour te donner aussi un truc de géographie. 28 

 29 

I Je ne savais pas ça. 30 

 31 
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IP Mais oui, parce que votre pays est grand comme un département français, la Bourgogne est 1 

plus grande que le Danemark entier et chaque région française a ses spécificités. Moi, je te 2 

parle de l'Alsace qui est ma région, mais à côté de ça tu as des coins du Jura qui étaient 3 

suisses, des coins des Alpes qui étaient italiens jusqu'à la dernière guerre. Et des coins des 4 

Pyrénées qui étaient espagnols. Donc, voilà la France déjà. Et quand je t'ai dit qu'il y a 5 

vraiment une coupure entre le Nord et le Sud c'est quand-même une coupure. Nous, on 6 

commence maintenant à parler le français mais mon père ne parlait pas le français. 7 

 8 

I Il parlait l'allemand? Et toi, tu parles couramment l'allemand? 9 

 10 

IP On a notre langue à nous, c'est à dire que je te dis toujours une langue parce qu’une langue 11 

c’est quoi ? C’est dès l’instant où on peut lire et l’écrire, donc l’alsacien c’est un dialecte, 12 

non, pas un dialecte, ca pourrait être un accent. On a un accent du Bad-Würtemberg juste à 13 

côté de chez nous, donc on parle l'allemand. Et que j'ai aussi appris à l'école parce qu'avant 14 

on ne parlait pas le français. 15 

 16 

I Et le niveau qu'a HJ, je veux dire quand vous voyez...ou le contact se passe aussi par 17 

téléphone? 18 

 19 

IP Toute à fait. Mais ce n'est pas suffisant. Je dis ça à toi, je ne dis pas ça à HJ mais...deux fois 20 

on s'est vu sur  l’île franco-britannique de Guernesey, on passe quatre jours et pendant ces 21 

quatre jours, on discute de choses et d'autres alors qu'on ne va pas au concret. Et  moi, HJ, je 22 

lui ai demandé à chaque fois qu’on parlait de la France. Comme ca marchait à peu près bien 23 

pour elle en France, on discutait entre deux avions. A Londres on discutait des clients. Moi, 24 

je ne trouve pas ça  logique. Je veux dire, communication zéro. 25 

 26 

I En plus tout se passe en allemand. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des malentendus? 27 

 28 

IP Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais ça n'arrive pas très souvent parce qu'en fin de compte, comme 29 

je fais tout moi-même ce n'est pas très grave parce qu'en fin de compte je gère tout au niveau 30 

de la France. Mais si maintenant je devais attendre des choses, des malentendus...je veux 31 

dire, l'année dernière, elle a fait embaucher son frère. Et d'un seul coup, je reçois un mail 32 
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d'une personne qui me demande de faire quelque chose. Il s'agissait de lui donner la 1 

différence entre Refleks France et deux concurrents français. Chez nous en France, la 2 

première chose c'est de dire bonjour, j'explique qui je suis. Je n'envoie pas un mail sans 3 

expliquer qui je suis. Et j'arrive juste à Guernesey avec une chose que j'ai faite et en fin de 4 

compte j'ai eu de la chance que c'était exactement ça, donc ils étaient contents de ce que 5 

j'avais fait, mais j'aurais pu me tromper. Donc jusqu'au dernier moment je ne savais pas si 6 

c'était bien ou pas bien ce que je faisais. Et moi, de mon côté dans ce genre de truc je bloque 7 

très rapidement. Je me suis dit ils sont barjots les Danois. Ils sont fous. 8 

 9 

I Et HJ, elle ne savait pas que tu n'étais pas au courant du fait qu'elle avait embauché 10 

son frère? 11 

 12 

IP Alors tiens, en parlant de communication...alors il s’avère qu’ils avaient envoyé un news au 13 

niveau de la France à nos clients en disant comme quoi Morten a été embauché. J'ai dit « 14 

mais vous-êtes vraiment des champions » - je ne sais pas s'ils l'ont fait, c'est ce qu'ils m'ont 15 

dit qu'ils ont fait « si vous avez envoyé ça à mes clients, les clients l'ont peut-être eu, 16 

seulement vous avez oublié de l'envoyer à moi ». Toujours est-il que moi je ne l’ai pas eu. 17 

C'est quand même grave ça. On envoie quelque chose au client et la personne concernée, la 18 

première personne qui devrait être au courant, il ne le sait pas. Et il y a plein de petites 19 

choses comme ça. 20 

 21 

I Tu parles régulièrement avec HJ par mail ou téléphone? Je veux dire est-ce que c'est une fois 22 

par semaine ou une fois tous les mois? 23 

 24 

IP Non. Alors je vais te dire que cette année, je n'ai pas eu HJ. Pendant tout l'été je n'ai pas 25 

entendu parlé de HJ. Je ne savait pas où elle était, rien, pas un mot. Je sais qu'à un moment 26 

donné, Iben a dit « on entend rien de HJ ».On se demandait si elle était malade. Moi, je 27 

demandais des prix parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé le prix de 2000 28 

plaques. Ce n'est pas rien 2000. J'ai du attendre quinze jours pour avoir des prix, alors je me 29 

suis fâché et alors elle m'a dit qu'elle avait été en Allemagne. Mais je ne comprend pas que 30 

personne ne me dise que HJ est en Allemagne parce que si j'envoie un mail elle doit bien le 31 

recevoir. Alors je lui ai dit que ça faisait dix ans que j'essaye de vendre ces plaques, je reçois 32 
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des demandes et je sais qu'en France il y a un chiffre d'affaires formidable. Il y a quelques 1 

sociétés françaises qui en vendent et c'est du tonnage, c'est énorme. Et nous, on ne passe pas 2 

parce qu'on est trop cher. Et enfin quelqu'un demande le prix de 2000 plaques, et je reçois le 3 

prix au bout de quinze jours! 4 

 5 

I Donc, ça ne laisse pas une bonne impression au client. 6 

 7 

IP Oui, voilà. De ce côté là les Français sont souples. Je dis toujours que le Français c'est 8 

un râleur, mais au niveau ouvrier, c'est à dire au niveau qualité du travail on peut dire 9 

que l'ouvrier français est un excellent élément. Quand je travaillais en Allemagne dans 10 

les entreprises allemandes, on me parlait de la rigueur allemande. Ce n'est pas vrai, 11 

les Français ont plus de rigueur que les Allemands. Souvent les Français ont l'air un peu 12 

farfelu, je veux dire ils ne se donnent pas une image aussi nette que les Allemands, mais au 13 

niveau qualité de travail, ils sont supérieurs à pratiquement tous les pays d'Europe. Je ne dis 14 

pas ça parce que je suis Français; je dis ça parce que je le sais et je le vois. J'ai un client 15 

qui travaille maintenant avec des Polonais et des Tchécoslovaques et ils mettent des mois et  16 

des mois à sortir leurs marchandises. Alors tandis qu'en France, ça n'existe pas. En France, 17 

on fait travailler les gens un peu plus. Et s’il y a un petit pépin, en France on a toute de suite 18 

trouvé des parades. Si on a un petit souci avec une machine, on traficote une autre machine 19 

et on s'en sort. Si les Allemands, ils travaillent et s'ils voient un petit souci, ils mettent des 20 

semaines à changer leur fusil d'épaule. Je ne sais même pas si c'est intéressant ce que je te 21 

dis? 22 

 23 

I Si si, c'est très intéressant. En plus, parce qu'on dit souvent, comme tu dis, que les  24 

Allemands ont beaucoup de rigueur, donc c'est intéressant que toi, tu trouves justement que  25 

c'est le contraire. 26 

 27 

IP Et j'ai travaillé pour des entreprises allemandes et après j'ai travaillé pour des entreprises  28 

françaises sur le marché allemand. Et j'ai vu des choses où je me suis dit que ce n'était pas  29 

possible. Et après, en discutant avec des gens à droite et à gauche, des Allemands 30 

qui connaissaient un peu la France, et il me disaient exactement la même chose...est-ce que 31 

tu avais vu mon site Internet? 32 
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 1 

I Avec les chiens? 2 

 3 

IP Oui, voilà. De par les chiens, je suis très connu en Allemagne aussi. Donc tu rencontres des  4 

gens en dehors du système travail, je veux dire dans ce monde-là c'est tous des décideurs  5 

...ceux qui chassent ce sont des gens qui ont de l'argent, donc automatiquement c'est des  6 

patrons, des directeurs etc. Par contre, en France, tout le monde est chasseur dans le sud de  7 

la France. Dans le sud de la France tu payes 150 euros (...). Chez nous quand je tire quelque 8 

chose ca ne m’appartient pas, ca part au directeur de chasse à celui à qui appartient la chasse 9 

et après cette personne partage la viande, il vend la viande. Il utilise la chasse chez nous 10 

comme si c’était une entreprise, ils veulent rentabiliser, ils veulent faire de l’argent dessus. 11 

Donc, quand je suis en Allemagne, j'ai souvent des gens qui sont patrons et ils me parlent 12 

plus facilement de certaines choses que quand ils sont dans leur métier où ils ne disent pas 13 

que ça et ça et ça c'est bon ou pas bon. Tandis que si on parle de Français à Allemand et puis 14 

en plus dans le monde du chien ils me racontent des choses. 15 

 16 

I Juste pour finir avec la barrière linguistique, est-ce que tu peux me dire exactement où ça  17 

pose problème...par exemple si tu reçois un mail avec des fautes d'orthographes etc... 18 

 19 

IP Je vois ce que tu veux dire. Il y a deux choses. D'abord, il y a la barrière linguistique – donc  20 

le fait que l'on parle l'allemand, ça déjà, c'est une chose, mais après il y a aussi une 21 

compréhension...quand je t'ai dit que souvent nous, on voit certaines choses d'une autre  22 

manière. Je veux dire HJ, elle m'envoie des fois des gens qui n'ont pas payé. Et elle me dit 23 

qu'ils n'ont pas payé. Ils ne sont pas très rapides à demander de l'argent, HJ. Ça, je ne  24 

comprend pas trop. Et d'un seul coup elle vient... 25 

 26 

I Comment? Je n'ai pas... 27 

 28 

IP C'est à dire des clients qui ne payent pas. Ou qui ne payent pas toute suite. En France, si au  29 

bout de trois fois tu dois payer, on ne te dit pas de payer toute suite. Si tu as deux mois et  30 

que tu dois payer au bout de deux mois et puis une fois tu oublies, on ne te dit rien encore  31 

une fois deux mois de plus – la fois d'après, tu oublies. Alors HJ, d'un seul coup elle vient, et 32 



 85 

elle me dit que c'est un mauvais client et moi, je n''ai pas entendu qu'il n'a pas payé ou quoi 1 

que ça soit, et d'un seul coup elle dit que c'est un mauvais client et que la prochaine fois on 2 

ne lui envoie pas de marchandise. Alors je lui ai dit « HJ, non, à cette personne il faut 3 

envoyer la marchandise parce que cette personne, il appartient au groupe avec quatre ou cinq 4 

autres entreprises qui travaillent avec nous, donc si tu faisais ça à une personne, il va dire 5 

aux autres de ne plus travailler avec Refleks. Et ils vont travailler avec quelqu'un d'autre ». 6 

Et elle n'arrive pas à comprendre ça. Tandis que c'est des trucs tout logiques, c'est tout bête. 7 

Et pour lui faire comprendre ça, je passe du temps et je m'énerve. Elle n'arrive pas à 8 

comprendre ça. Inversement, avec d'autres gens il faudrait être un peu plus dur avec eux et 9 

leur envoyer une lettre pour leur dire de se dépêcher. Et quand je dis que les Danois ils sont 10 

dédaigneux, là c'est grave... j'ai un très bon client en Belgique et d'un seul coup c'est pareil, 11 

et je ne sais pas ce qui lui a piqué, c'est des gens qui ont toujours payés, c'est quelqu'un qui 12 

fait quand-même 50.000 euros, alors je ne comprends pas. Inversement il y en a un autre qui 13 

n'a pas payé et je lui ai dit que celui-là il me  fait peur parce qu'il n'a pas payé. Les clients, ils 14 

me disent « Monsieur Frey, si vous ne voulez plus travailler avec nous, dites-nous le ». Et je 15 

n'arrive pas à lui expliquer ça. Ou alors je lui envoie comme quoi le client me dit ça et je n'ai 16 

plus de réponse. Il y a un manque d'ouverture au niveau de la communication. Et d'un autre 17 

côté, lorsque je dis que quelque chose ne va pas chez Refleks, ils le prennent mal alors qu'au 18 

début quand je suis venu, ils disaient que Refleks c'était les meilleurs. Alors je leur ai dit 19 

non. On n'a pas le droit de dire que Refleks sont les meilleurs. L'autre, il fait de la 20 

marchandise et il en vend, donc on n'a pas le droit de dire qu'on est les meilleurs. Parce qu'en 21 

disant qu'on est les meilleurs, ça y est. Je ne supporte pas ça. Avant que je travaille pour 22 

Refleks, ils avaient essayé de rentrer sur le marché français. Là, il y a quelques mois, j'ai eu 23 

un client qui reprend maintenant des marchandises de Refleks mais ça fait dix ans que c'est 24 

sur le marché français. Tout ça parce qu'un jour ils sont venu, Refleks, et toujours eux, ils 25 

croient que d'emblée, c'est les Français qui ont le tort. Alors ils me racontent des choses et je 26 

ne sais pas si c'est faux ou pas, mais je rencontre après les clients qui me disent « voilà, c'est 27 

ça ça et ça, j'ai reçu la marchandise est tout était cassé ». Ensuite, je dis ça à Refleks et puis 28 

ils n'ont jamais voulu me la changer. Et ils ne sont jamais revenu la chercher. Par contre ils 29 

voulaient prendre un avocat ou ils voulaient m'envoyer au tribunal ils ont dit. C'est tout. Et 30 

depuis, ils ne travaillent plus avec Refleks. Tu vois? On ne peut pas laisser un client sur une 31 

mauvaise note parce qu'après les clients vont discuter entre eux.  32 



 86 

 1 

I Et quand tu essayes d'expliquer ça à HJ tu as l'impression qu'elle n'écoute pas ou quand tu 2 

lui dis que ça serait bien qu'ils embauchent quelqu'un qui parle couramment le français? 3 

 4 

IP Écoute, au début je lui avais expliqué qu'on n'arrivait pas à vendre de miroirs intérieurs.  5 

Attends, j'en ai pour 30 secondes... 6 

 7 

I D'accord, il n'y a pas de problème (...).  Là, on a dépassé les 30 minutes. 8 

 9 

IP Oui, je te rassure, je m'en doutais. (Latter). 10 

 11 

I Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es pressé ou on peut continuer encore un petit peu? 12 

 13 

IP Non, il n'y a pas grand chose, la plupart des personnes sont en vacances là. C'est Noël dans  14 

trois jours et c'est pour ça aussi que ça tombe bien. Donc, qu'est-ce tu disais? 15 

 16 

I C'était quand tu dis à HJ... 17 

 18 

IP Oui, pour les miroirs intérieurs. Par exemple, moi, j'ai déjà travaillé dans les miroirs avant.  19 

Donc je suis venu et je leur ai dit que leurs miroirs étaient trop chers. Et ils m'ont répondu  20 

que c'était parce que c'était une très bonne qualité. Mais ça ne veut rien dire de la bonne  21 

qualité...on a peut-être une bonne qualité mais les autres avec un miroir plus simple, ils en 22 

vendent plus. Donc à un moment donné il va falloir faire quelques chose plus basique, c'est à 23 

dire de peut-être moins compliqué et où le coup de travail est moins pour qu'on puisse le 24 

vendre. Et au début pareil, je suis venu et je leur ai dit qu'on était encore avec des feuilles  25 

volantes, qu'on avait juste des prospectus alors qu'il fallait un catalogue. Je veux dire toutes  26 

les sociétés travaillent avec des catalogues. Je leur ai dit qu'il fallait se mettre à la place 27 

d'une secrétaire qui reçoit vingt pages, enfin des prospectus de carrément gros volume. J'ai  28 

dit qu'ils recevaient un gros volume et qu'ils devaient le mettre dans un coin comme partout  29 

parce que jamais personne n'a de place donc il valait mieux avoir un tout petit catalogue  30 

comme on en a maintenant. Au bout de dix ans on a eu un petit catalogue. Et je 31 

ne comprends pas, je veux dire c'est des choses très simples à mettre en oeuvre. Et donc 32 
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cette histoire de miroirs, d'un seul coup, au bout de cinq ou six ans, ils disent « tient, on a 1 

fait un tel et un tel ». « On a fait » – tu comprends? Au lieu de dire « Roland nous a donné 2 

l'idée de ceci ou cela ». Je m'en fous, je n'ai pas besoin de dire que c'est moi ou pas moi. « 3 

Nous avons avancé » comme s'ils avaient réfléchi pendant sept ans sur un truc tout simple. 4 

Et puis, en fin de compte ils me disaient que maintenant on en avait un qui pourrait être  5 

mieux, par contre il fallait le vendre par 100. Mais jamais personne va nous prendre 100  6 

miroirs d'un coup. En plus, on n'a pas de prospectus, on n'a rien de ces miroirs. Je n'ai même 7 

pas de prix de ces miroirs ou ils m'ont donné le prix il y a cinq ou six ans mais comme je 8 

n'en vend pas, je ne peux pas te dire combien ça coûte.  9 

 10 

I Donc maintenant il y a des miroirs qui ont été fabriqués dont tu connais même pas le prix. 11 

 12 

IP Oui, en fin c'est à peu près ça. Pour moi, ça ne rentre pas trop dans la gamme...mais j'ai vu  13 

ça. Et il y a d'autres exemples comme ça, où il n'y a pas de prospectus. La moindre des  14 

choses c'est de présenter le miroir. Je leur ai dit qu'il fallait un tout petit 30cm pour qu'on  15 

puisse le vendre aux particuliers pour la sortie du garage. Comme ça, tu peux voir les  16 

cyclistes et tout ça quand tu sors de ton garage, et encore une fois pareil, on a mis je ne sais  17 

pas combien de temps à avoir des prospectus. Donc on a des soucis. 18 

 19 

I Est-ce que tu as remarqué des différences culturelles entre toi et les Danois? 20 

 21 

IP Mais c'est ce que je t'ai expliqué avant par rapport à la culture, je veux dire le Français,  22 

souvent il coupe sur plein de choses et il va à l'essentiel....quand je suis au Danemark, je 23 

vois aussi la manière dont vous tenez les hôtels. Des fois ce n'est pas très propres. On dit 24 

toujours que dans le sud de la France ce n'est pas très propre. Quand je suis dans les hôtels 25 

danois, il y a ça de cassé et ça de cassé et pour eux ce n'est pas important. Ils ne s'occupent 26 

pas du tourisme. Et j'ai d'autres gens qui me l'ont dit aussi. D'autres gens qui m'ont dit 27 

comme quoi ils sont froid. Si tu rentres dans un restaurant, que tu viennes ou que tu ne 28 

viennes pas, ils s'en foutent. Ils ne sont pas à la recherche des clients.  29 

 30 

I Et par rapport au Refleks, tu vois la même-chose? 31 

 32 
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IP Eux, ils vont d'abord fabriquer quelque chose ou tester quelque chose alors qu'il n'y a rien à  1 

tester. Je veux dire ça fait trente ans qu'ils fabriquent des miroirs, alors qu'est-ce que tu veux  2 

tester? Tu fabriques et tu lances et c'est bon. Le Français, il fabrique et quinze jours après  3 

c'est dehors. J'ai travaillé pour Alcatel et quand il nous fallait sortir un téléphone ou un 4 

minitel...tu sais ce que c'est qu'un minitel? 5 

 6 

I Non, je ne sais pas. 7 

 8 

IP C'étaient les premiers téléphones où tu avais un serveur (...). On a fabriqué ça en 1982. Et  9 

quand on avait besoin d'une nouveauté, c'était fabriqué très rapidement. Et je pense qu'au  10 

niveau culturel les Français sont plus démerdes. Il y a des choses que l'on ne comprend pas  11 

parce qu'on veut passer toute suite à l'essentiel. Même s'ils se trompent – les Français se  12 

disent que ce n'est pas grave parce qu'à ce moment là on va de nouveau rectifier peu après.  13 

Tandis que le Danois va attendre que tout soit bien fait mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se 14 

trompent pas non plus et il y a déjà eu une perte de temps. Et au niveau des 15 

sociétés françaises on fait. Les Danois disent souvent « nous, on ne fait pas ça parce que 16 

c'est compliqué ». Le français dit « oui oui, je le fais », et après il va voir et il va essayer de 17 

le faire. Moi, j'ai des gens qui prennent des miroirs pour juste tester quelque chose, 18 

une nouveauté. Donc ils viennent, ils achètent des miroirs, ils vont même dépenser de 19 

l'argent et après ils disent « est-ce qu'on pourrait faire ceci et cela? ». Donc ils trouvent des 20 

miroirs pour mettre autour des  poubelles dans les villes. Voilà, j'ai pensé à ça. Ils ont reçu 21 

ça et ça ne marche pas énormément mais ils ont essayé. Ils n'ont pas attendu longtemps. Ils 22 

sont venus et ils ont demandé si on pouvait faire ça parce qu'ils ont eu l'idée comme ça et j'ai 23 

dit que oui, et qu'il y avait une possibilité. Le seul truc c'est que si quelqu'un tape dedans ça 24 

risque de se casser. Alors elle a demandé si on avait beaucoup de miroirs et j'ai dit qu'on 25 

n'avait pas beaucoup de miroirs qui cassait parce qu'il n'y a pas de cailloux qui traînent dans 26 

les villes et donc elle a dit qu'ils allaient tester, donc ils en ont pris et ils ont mis ça sur 27 

quelques sites et puis ils m'ont dit qu'en fin de compte il n'y a pas de risque parce qu'après 28 

tout ils ne sont pas si vandalistes que ça. Ils sont peut-être capables de casser des choses en 29 

dehors de la ville mais dans la ville même ils ne le font pas trop. Du moment où elle a 30 

discuté avec moi, elle a commandé les miroirs trois semaines après. Donc ils ont déjà fait 31 

une poubelle avec les mesures et ils l'ont testé. Tandis que les Danois, ils vont d'abord faire 32 
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une réunion et après ils vont refaire une réunion. J'exagère un peu mais je le vois un peu 1 

comme ça. Et puis tu vas en rediscuter et puis souvent, d'un seul coup, ils oublient et on va 2 

voir ça la fois d'après parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter et puis le temps passe. 3 

 4 

I Donc ce n'est pas très efficace. 5 

 6 

IP Non. Parce qu'en fin de compte on n'a pas de...ils téléphonent pour demander si quelque  7 

chose est possible et nous, on va essayer. Voilà. Mais eux, ils vont d'abord discuter et si on  8 

n'a pas le temps de discuter, on va parler de ça à la réunion suivante. 9 

 10 

I On dit souvent que les Danois vont passer toute de suite au business au lieu de parler un peu  11 

d'autre chose d'abord pour mettre un peu l'ambiance pour après pouvoir parler des choses  12 

importantes... 13 

 14 

IP Tout à fait. 15 

 16 

I Est-ce que tu trouves que ça joue un rôle important? 17 

 18 

IP En parlant du relationnel oui. Au niveau de HJ, elle l'a. On discute toujours d'abord des  19 

choses et d'autres. 20 

 21 

I Donc de ce côté là, ça va. 22 

 23 

IP Oui, mais je pense aussi que c'est parce qu'elle voyage beaucoup. J'ai discuté avec...si 24 

jamais tu as besoin, je connais un gars qui était directeur commercial dans les pays 25 

scandinaves et lui, il disait que souvent ils sont très froids. Tu arrives, ils ne te servent pas de 26 

café, tu n'as rien. Tandis que autrement tu as toujours un petit café. En France, la première 27 

chose est toujours de demander si la personne veut un café. Et lui, il disait qu'au Danemark, 28 

il ne recevait jamais de café. Le problème est que, comme tu dis, toute suite c'est l'essentiel. 29 

Mais par rapport à Refleks ce n'est pas trop ça mais c'est peut-être parce qu'ils ont pas mal 30 

d'activités dans les différents pays européens. 31 

 32 
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I Et HJ n'est peut-être pas non plus comme les Danois en général. 1 

 2 

IP Voilà, tout à fait. Moi je peux juste te dire des choses spécifiques, mais après est-ce que c'est 3 

pareil pour tout le monde...Si je prend par exemple Iben, elle ne l'a plus, mais avant elle  4 

parlait toujours un peu hautainement. Je pense, que comme elle était prof, elle essayait de  5 

parler un français assez pur. Et ça catalogue les gens dans une catégorie. Et ça dérange  6 

énormément de Français. 7 

 8 

I Pur? 9 

 10 

IP Oui, c'est à dire qu'elle essayait de mettre beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire  11 

en ayant un français très riche. Mais de nos jours, les gens zappent tout ça. Tu sais ce que ça  12 

veux dire « zapper »? 13 

 14 

I Oui, je sais...mais il va aussi falloir finir à un moment donné donc... 15 

 16 

IP Comment? Je n'ai pas entendu. 17 

 18 

I J'ai dit qu'il faut aussi finir à un moment donné, comme ça tu ne passes pas tout ton après-  19 

midi avec moi au téléphone...donc juste une dernière question....d'après ce que j'ai pu  20 

comprendre, tu trouves que l'aspect linguistique est quand-même plus important que l'aspect  21 

culturel en ce qui concerne la communication avec les Danois? Ou est-ce je me trompe? Ou  22 

c'est peut-être les deux? Ou est-ce qu'on peut distinguer entre les deux? 23 

 24 

IP Alors là, on revient à ce que j'avais dit avant. Le problème c'est déjà qu'on se parle en  25 

allemand. Donc c'est déjà une chose. Mais autrement, au niveau culturel, ça a son rôle quand 26 

même. Parce qu'en fin de compte je dirais presque que le côté culturel est plus important que 27 

l'aspect linguistique...après ça dépend de l'individu...parce que l'individu qui est ouvert et qui 28 

donc dit « tiens, attention, il ne réfléchit pas comme moi et donc il faut que je m'adapte ou  29 

que j'essaye de m'adapter et des deux côtés » et là  ça va, si ce sont des gens intelligents.        30 

Mais si tu as des gens qui ne sont pas intelligents, ils se bloquent et même si on parle la  31 

même langue ça ne marchera pas. Si tu as deux cultures et deux personnes qui parlent  32 
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parfaitement le français ou parfaitement le danois mais qui sont de cultures différentes...s'ils  1 

sont vraiment encrés dans leur culture et qu'il n'y a pas d'ouverture envers la culture de 2 

l’autre, je veux dire il peut y avoir aucune barrière linguistique parce qu'ils parlent tous les  3 

deux parfaitement une langue, ils n'arriveront pas à s'entendre parce qu'ils sont bloqués, ils  4 

sont encrés dans leur culture. Tu vois? 5 

 6 

I Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc on peut dire que comme... 7 

 8 

IP Je pense que la culture peut être presque plus important que la langue. Parce que la barrière  9 

de la langue, on peut toujours s'arranger. 10 

 11 

I Mais avec HJ, c'est quand même la langue puisque vous parlez en allemand. 12 

 13 

IP Oui, tout à fait. Vis-à-vis d'elle, c'est la langue. Parce que crois-moi, c'est une personne  14 

ouverte. 15 

 16 

I Oui, elle m'a paru ouverte les fois où je l'ai eu au téléphone. 17 

 18 

IP Voilà. C'est bien. Mais inversement, si on prend sur un truc plus large, je veux dire si tu as  19 

des gens en face qui ne sont pas ouverts, la barrière culturelle risque de jouer. C'est donc  20 

plus important à ce moment là que la langue. Parce que tu peux être avec des gens avec qui  21 

tu ne  partages pratiquement pas la langue et tu peux très bien t'amuser et y arriver. Après, 22 

de nos jours, attention parce que tu as encore l'histoire du téléphone. Si tu as une personne 23 

en face de toi c'est toujours plus simple que le téléphone. Parce que à l'ère de la 24 

communication de nos jours où tout se fait pratiquement par téléphone, la langue est  25 

importante. Parce que tu n'as pas la personne en face de toi. Peut-être tu peux faire un petit  26 

point là-dessus aussi. 27 

 28 

I Oui, je vais faire ça. Bon, je pense que je n'ai plus de questions, donc je ne sais pas si toi, tu  29 

as quelque chose à rajouter. 30 

 31 
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IP Non, je n'ai rien à rajouter, je veux dire moi, je suis bête et méchant, tu me demande et je  1 

fais. (Latter). Si tu as besoin des trucs complémentaires, ne te gènes pas. 2 

 3 

I C'est très gentil en tous cas et là on a dépassé la demi heure...je suis désolée. 4 

 5 

IP Non, il n'y a pas à être désolé, je me suis dit...ce que tu viens de dire c'est « la danoise » dans 6 

toute sa splendeur. Tu pars sur un truc, tu dis une demi heure. Mais avec une demi heure on  7 

se serait tenu juste à un questionnaire et à une réponse et on n'aurait pas débordé. Les 8 

quelques choses que je t'ai mis en plus, c'est pour cerner le personnage, c'est pour se dire  9 

tiens voilà, il y a ça et ça et ça. En bien ou en mal, peu importe, comme ça tu peux cerner  10 

mieux. Pourquoi il me donne cette réponse? C'est pour ça que j'ai voulu te donner aussi un  11 

peu de l'histoire de l'Alsace. Je suis sur que vous n'arrivez pas à...vous ne pouvez pas  12 

comprendre ça. Quand je t'ai dit que le Danemark c'est un petit département...la région  13 

Rhône-Alpes est divisée et ceux dans le Nord sont sur la frontière suisse et ceux du sud sur  14 

Monaco. Ils ont une certaine mentalité et dans la même région dans le sud ce n'est plus la  15 

même mentalité parce qu'ils sont sur Nice, le côte d'Azur...et entre les deux tu auras l'arrière-16 

pays Nicois où il te faut presque un mulet pour arriver dans les villages parce que tellement 17 

il y a peu de routes et tellement les routes sont dures à rouler. C'est pour ça que c'est très  18 

important cette histoire de culture, on revient toujours à la même chose. Quand j'étais à  19 

Bordeaux, il y a trois ou quatre ans, j'ai demandé une tarte tatin. C'est une tarte aux pommes  20 

et tu manges souvent ça un peu chaud avec de la glace vanille. Et la personne me donne la  21 

tarte tatin froide, alors lui demande de me la réchauffer. Et elle me demande d'où je viens. Et 22 

je dis « d'Alsace ». Et elle me dit « mais ici en France, on la mange froide ». Et c'était il y a 23 

quatre ou cinq ans. Donc Bordeaux c'est la France, Strasbourg ce n'est pas la France. Moi j'ai 24 

entendu ça des dizaines de fois et je reviens juste à une dernière...j'ai travaillé pour Alcatel et 25 

en 1991 ou 1992 j'ai demandé des camions à Lille et pour six mois il nous fallait quatre ou 26 

cinq camions par semaine. Et la personne me demande où je suis et je dis que je suis à 27 

Strasbourg et puis elle me dit qu'ils ne font pas d'export. Alors j'ai lui ai dit de lever la tête. 28 

Et après je lui ai dit me passer son responsable. C'est la poste, il faut que je m'en occupe... 29 

 30 

I Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Et bonnes fêtes. 31 

 32 
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IP De même. Salut1 
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8.4. Bilag 4 Interview med Patrick Pichot, GPR Informatique 08/01 2009 1 

 2 

I31    Est-ce que vous avez des questions avant de commencer ou on peut y aller? 3 

 4 

IP     Non, je pense que c'est plutôt vous qui aviez des questions. 5 

 6 

I         Oui, est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, expliquer les domaines 7 

professionnelles dont s'occupe votre entreprise? 8 

 9 

IP GPR Informatique est ce qu'on appelle une SSII, c'est à dire une société des services et des 10 

ingénieries informatique. Dans ce cadre, nous travaillons suivant deux axes. Le premier, 11 

c'est l'axe de conseil, donc nous conseillons des entreprises tant au niveau de leur système 12 

d'information globale, donc quelque chose qui englobe le système informatisé lui-même 13 

jusqu'au conseil sur l'achat de logiciel de métier et ce genre de chose. Ensuite, le deuxième 14 

axe d'activité c'est le développement, c'est à dire la programmation, la réalisation de logiciel 15 

fait sur mesure. Et dans ces cas là, on utilise des bases de données et il se trouve qu'on a une 16 

petite singularité par rapport aux autres, c'est á dire qu'on travaille beaucoup sur les produits 17 

bureautiques Microsoft, c'est à dire Excel. 18 

 19 

I Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise? 20 

 21 

IP La société existe depuis octobre 2003, elle est en progression permanente, le chiffre d'affaire 22 

de l'année dernière était de 125.000 euros, on est deux personnes, donc j'ai un chef de projets 23 

qui travaille avec moi. 24 

 25 

I Et quelles sont vos expériences professionnelles avec les entreprises danoises? 26 

 27 

IP Dans le cadre de notre activité, notamment dans le domaine du transport public. J'ai été 28 

amené, il y a trois ans, à faire un salon professionnel qui s'appelle « Les Journées Agir ».  Ce 29 

sont des journées organisées par des réseaux de transport urbains indépendants et il y a une 30 

                                                 
31 I står for interviewer, mens IP står for interviewperson. 
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vingtaine d'exposants qui présentent leurs produits. Et il y a trois, j'avais comme voisin de 1 

stand la société Neon, avec quelqu'un qui s'appelle CS qui se morfondait dans son stand pour 2 

la bonne simple raison qu'il ne parle pas le français. Donc moi je lui ai fait une présentation 3 

de ma société en anglais. Ils se trouvent qu'entre temps, ils ont perdu leur contact sur la 4 

France et qu'ils ont cherché un nouveau. Donc ils se sont rappelés de moi et depuis 5 

maintenant deux ans on travaille ensemble. Au mois de février ça fera deux ans, donc je suis 6 

le représentant de Neon pour le logiciel Autracs sur le marché français. 7 

 8 

I Quelle est la langue utilisée avec eux? 9 

 10 

IP C'est l'anglais. Je parle très mal le danois. 11 

 12 

I Et eux, ils ne parlent pas du tout le français? Tout se passe en anglais? 13 

 14 

IP Oui, tout se passe en anglais. 15 

 16 

I D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes à cause de la langue? 17 

 18 

IP Non. Aucun. 19 

 20 

I D'accord. Et au niveau des différences culturelles, est-ce que vous en avez remarqué? Ça 21 

peut être... 22 

 23 

IP Il y a certainement des différences culturelles mais elles ne s'imposent pas forcement avec 24 

Neon. Mais entre Autracs, les Australiens, et le marché français il y a des différences de 25 

conception qu'on peut avoir entre un environnement anglo-saxon et un environnement 26 

méditerranéen. C'est à dire que nous on a une culture d'adaptation et de flexibilité qu'on ne 27 

retrouve pas chez les Danois ni chez les Australiens. Ou chez les Américains d'ailleurs.  28 

 29 

I Donc les Français s'adaptent plus facilement à un nouveau contexte ou un nouveau... 30 

 31 
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IP Disons que c'est plutôt à l'inverse. C'est à dire chez Neon, ils ont, j'allais dire des process, 1 

des façons de travailler qui sont j'allais dire quasi monolitiques et quand il y a un client qui 2 

demande quelque chose qui n'est pas prévue et qui n'a pas nécessairement des conséquences 3 

financières ils ont beaucoup de mal à changer leur fusil d'épaule. Nous, on trouve qu'on perd 4 

beaucoup trop de temps en procédure. C'est à dire que tout est balisé, tout doit être prévu à 5 

l'avance, c'est à dire comme si on essayait de supprimer toute incertitude mais le problème 6 

c'est que la vie est tout sauf quelque chose de certain. Et donc souvent, on a besoin qu'on 7 

s'adapte rapidement à une nouvelle situation.  8 

 9 

I Donc quand vous rencontrez ce genre de problème où les Danois ont l'air de prendre un peu 10 

trop de temps, est-ce que vous leur dite ça? 11 

 12 

IP Alors je dis ça toute de suite que je parle à la fois des Danois et des Australiens. En fait il 13 

n'y a pas vraiment de... Pour votre rapport, moi je pense que le point principal c'est deux  14 

mondes et deux cultures différentes entre le monde anglo-saxon en terme général et la 15 

culture méditerranéenne, parce que il doit y avoir les mêmes problématiques sur le marché 16 

espagnol ou italien. C'est exactement la même façon. Des fois on a l'impression qu'on va 17 

passer deux heures au téléphone pour répéter 50 fois la même chose pour au final un truc qui 18 

aurait du prendre cinq ou dix minutes.  19 

 20 

I Est-ce que toute la communication avec eux se passe par téléphone? 21 

 22 

IP Téléphone, fax, mail, ou on se rencontre régulièrement. 23 

 24 

I Vous allez des fois au Danemark ou eux, ils descendent en France? 25 

 26 

IP C'est vrai que ça fait un an que je n'y suis pas allé mais je vois CS parce qu'il vient justement 27 

au salon Agir donc maintenant on partage le stand, donc c'est le moment où on se voit. On se 28 

voit aussi au moment de « la journée utilisateur » qu'on avait fait à la maison du Danemark il 29 

y a deux ans et qu'on a fait dans un hôtel parisien cette année. 30 

 31 
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I Et quand vous êtes allé au Danemark, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait assez de 1 

temps pour discuter un peu de choses et d'autres avant de parler des choses concrètes si vous 2 

comprenez ce que je veux dire...Parce qu'on dit souvent que les relations interpersonnelles 3 

sont plus importantes pour les Français que pour les Danois qui veulent se mettre toute suite 4 

au business alors que les Français vont d'abord vouloir boire un petit café et discuter un peu 5 

d'autre chose. 6 

 7 

IP On commence effectivement sur la relation. 8 

 9 

I Est-ce que ça c'est quelques chose que vous avez expérimenté quand vous étiez avec les 10 

Danois? 11 

 12 

IP Á vrai dire pas tant que ça. C'était même plutôt dans l'autre sens et il y avait des moments où 13 

je trouvais justement que cette partie-là durait trop longtemps. 14 

 15 

I Donc c'était un peu l'inverse. 16 

 17 

IP C'est à dire tout est une question d'équilibre. Et puis avec CS on a de bons rapports et qui 18 

justement dépassent un peu le cadre des relations contractuelles.  Lui il est plus adapté 19 

au...c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait que par rapport à CS il n'y a pas de 20 

problèmes. Lui il est flexible et il s'adapte. À la limite, ça serait plutôt les Australiens qui 21 

seraient plus... 22 

 23 

I Vous êtes aussi en contact avec les Australiens? 24 

 25 

IP En fait, Neon commercialise le logiciel Autracs. Et c'est pour ça qu'on passe par le 26 

Danemark. Parce que la société Neon a racheté la société d'Autracs. Mais bon, c'est vrai 27 

qu'avant de téléphoner et d'avoir fait un conference call summary, bon c’est bien beau mais 28 

ça prend du temps. Le temps qu'il a pris comme ça pour simplement répéter ce qu'on s'est 29 

dit, il n'y a pas de soucis. 30 

 31 
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I Ça me fait penser au dernier interview que j'avais fait avec un autre Français juste avant 1 

Noël et qui disait aussi que les Danois mettaient beaucoup de temps pour parler des choses, 2 

faire des réunions etc. Par contre, il avait aussi pas mal de problèmes au niveau de la langue. 3 

Et vous, vous parlez donc couramment l'anglais ? 4 

 5 

IP Oui oui, j'espère...enfin j'ai l'impression. 6 

 7 

I Donc aucune barrière là-dessus. 8 

 9 

IP Non...moi j'ai fait une partie des mes études aux États Unis donc pour moi c'est plus facile. 10 

Je me mets à la place d'un Français qui a fait des études d'anglais durant ses études et qui n’a 11 

pas passé un minimum de temps à l'étranger pour perfectionner...pour avoir un bon 12 

vocabulaire. Je lis l'anglais couramment, j'ai des journaux, j'ai même des romans 13 

complètement en anglais. 14 

 15 

I Et votre collègue aussi, c'est pareil pour lui? 16 

 17 

IP Lui un peu moins, il a un peu plus de difficultés. Mais comme c'est moi qui est l'essentiel 18 

des rapports avec les Danois, il n'y pas de soucis. 19 

 20 

I Et CS, est-ce qu'il avait déjà travaillé avec des représentants d'entreprises françaises avant? 21 

 22 

IP Oui. 23 

 24 

I Donc ça fait quelques années qu'il connaît... 25 

 26 

IP Lui, il arrive à comprendre le français, il arrive même à le lire a priori, mais bon il a du mal 27 

justement à communiquer après à la fois en écrit et en verbal c'est à dire qu'il comprend bien 28 

mais dans l'autre sens il a plus de mal.  29 

 30 

I Et quand vous-êtes en salon c'est donc vous qui vous occupez du... 31 

 32 
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IP Oui, je fais la traduction. C'est ce qu'on a fait à la dernière user conference à Paris, je faisais 1 

la traduction dans les deux sens. J'étais super traducteur... 2 

 3 

I Donc il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes en fait... 4 

 5 

IP Non aucun, avec lui ça se passe bien. 6 

 7 

I C'est bien de savoir ça parce que souvent dans les livres on dit que ça pose problèmes quand 8 

les pays scandinaves travaillent avec les pays du sud de l'Europe. C'est bien de voir que ce 9 

n'est pas tout le temps comme ça. 10 

 11 

IP Après ça dépend aussi de l'interlocuteur qu’on a. CS  a un profil un peu hybride. Il passe ses 12 

vacances en France, il comprend le français donc... 13 

 14 

I C'est le seul Danois que vous avez rencontré? 15 

 16 

IP Non non, j'en ai rencontré d'autres où justement ça se passait moins bien. Avec moi ça s'est 17 

toujours bien passé mais moi, j'ai aussi un état d'esprit hybride. C'est à dire que je connais 18 

bien la culture anglo-saxonne donc je suis capable de faire la part des choses et en plus, on 19 

est quand-même dans un environnement qui est assez technique donc qui a une certaine 20 

rigueur dès le départ. Il y a des façons de travailler, des process par exemple j'envoie mes 21 

factures tous les mois avec mes factsheets et ça c'est un truc, je n'ai pas eu besoin de lui 22 

demander. Pour moi ça fait partie de ce que je fais au jour le jour. Au départ, il y avait une 23 

consultante qui s'appelait Vibeke, après il y a eu celle de la maison du Danemark, Ann 24 

Bouisset. Mais c'est pareil, Ann ne faisait que retransmettre ce qu'on lui disait et moi j'ai des 25 

clients qui se sont vraiment plaints du côté pas flexible et pas adaptable de celui qui y était 26 

avant. Ils le trouvaient trop abrupte et puis vraiment pas arrangeant. On a des clients qui ont 27 

toujours du ressentiment par rapport à ça. Et là c'est vrai que sur le coup Henrik il était 28 

beaucoup plus brutal, mais bon moi j'ai toujours eu de bons rapports avec lui. Deux ou trois 29 

fois ça a un peu clashé. 30 

 31 

I Mais c'est normal aussi qu'il y ait de petits problèmes de temps en temps. 32 
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 1 

IP De toute manière, c'est dans la relation. Il y a des moments où ça se passe plus ou moins 2 

bien. Tout dépend du contexte dans lequel se fait le dialogue au moment où ça arrive. 3 

 4 

I Et les deux ou trois fois où ça a été un peu problématique est-ce que vous pensez que c'était 5 

à cause de la barrière culturelle ou juste... 6 

 7 

IP Oui, justement c'était la façon d'aborder le marché français. Aujourd'hui, je travaille avec 8 

Neon, il faut savoir qu'au moment où Neon a racheté Autracs, il y avait un agent français qui 9 

travaillait pour Autracs et qui avait justement commercialisé Autracs en France. Et là, ça ne 10 

s'est pas bien passé du tout. Avec les Danois. Et l'autre est vraiment de type méditerranéen, 11 

la preuve qu'il habite dans le Sud de la France et il voulait s'occuper aussi du marché italien 12 

donc c'est quelqu'un très méditerranéen, très sanguin et donc c'est vrai que ça c'est très mal 13 

passé. Moi, je l'ai vu il n' y a pas longtemps et là on a discuté avec justement...c'est marrant 14 

parce que celui qui était là avant Henrik, il n'était pas Danois, il était Norvégien et moi, j'ai 15 

eu un très très bon contact avec lui mais bon a priori ça c'est très très mal passé. Et c'est pour 16 

ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui travaille avec eux. 17 

 18 

I Et il vous a raconté pourquoi ça s'est mal passé? 19 

 20 

IP C'était justement l’incompréhension, la non-communication entre les deux. 21 

 22 

I Et lui, il parlait l'anglais aussi? 23 

 24 

IP Oui, il parle l'anglais...déjà moins bien que moi et surtout c'est que encore une fois...moi, j'ai 25 

envoyé un mail hier à CS en lui demandant si vraiment Autracs voulait des clients en 26 

France. J'ai dit que leur attitude est vraiment...ça m'embête des fois...d'ailleurs un qui est le 27 

client et qui est le fournisseur. Parce qu'il y a des contraintes qui sont vraiment 28 

insupportables. Et à voir s'ils réussissent vraiment à...au niveau de la culture je lui ai posé la 29 

question de savoir s'ils étaient prêts à faire les efforts d'adaptation c'est à dire de s'adapter au 30 

marché français. Mais c'est pareil, je crois que Neon avait un bureau en Espagne et a priori il 31 

fermait donc ça veut dire qu'ils n'ont pas capté à ce niveau-là.  32 
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 1 

I Ce n'est pas évident. 2 

 3 

IP Non, mais la relation, le relationnel...il y a beaucoup d'éléments non-contractuels qui font 4 

que le discours qui est « ah ben non on vous donne une version des mots pour passer d’une 5 

version à une autre »...on vous donne une version des mots et dernière on va...de toute 6 

manière vous nous faites confiance, il n'y a qu'une partie qui fonctionne, mais vous nous 7 

faites confiance à la partie définitive fonctionnante...mais ça, ça ne peut pas passer. Le client 8 

va dire qu'il va faire un test sur tout l'ensemble du process, si je n'ai pas ça ce n'est même pas 9 

la peine de me rappeler.  10 

 11 

I Donc, il y a de petits problèmes comme ça.  12 

 13 

IP C'est ce genre de...et là, c'est clairement un problème culturel. La façon de traiter les affaires 14 

en France. 15 

 16 

I Oui. Et là vous parlez des Danois ou des Australiens? 17 

 18 

IP Là, je parle plutôt des Australiens parce qu'avec CS on est quand-même à 99% d'accord. 19 

Maintenant avec les Australiens, ça se passe moins bien. 20 

 21 

I Avant de terminer, parce que ça va bientôt faire une demi-heure, est-ce que vous pouvez 22 

essayer de m'expliquer ce que entendez par culture française  ou est-ce qu'on ne peut pas 23 

parler « d'une culture française »? 24 

 25 

IP Si, en fait il y a un très bon bouquin là-dessus...je ne me souviens plus...mais en gros, la 26 

société française méditerranéenne, non-anglo-saxonne, fonctionne sous le signe de la 27 

hiérarchie, de la position sociale. C'est à dire que tout découle de ça. Tandis que les sociétés 28 

anglo-saxonnes sont basées sur la loi et sur les règles. Donc là, vous avez un clash entre les 29 

deux, c'est à dire qu'un anglo-saxon va venir dans une entreprise pour présenter son produit 30 

et il va vouloir traiter dès le départ avec le client d'égal à égal voilà « vous êtes une 31 

entreprise, vous avez des besoins, moi je suis là, je vous apporte une solution et je vais vous 32 
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dire pourquoi elle est meilleure que les autres ». Et là, la communication dans ces cas-là doit 1 

s'établir j'allais dire en adulte adulte. Je ne sais pas si vous connaissez les trois niveaux de 2 

communication : parental, adulte et enfant. 3 

 4 

I Non, je ne connais pas ça. 5 

 6 

IP        En communication-psycho c'est notamment la base de tout ce qui est la préparation neuro-7 

linguistique. Oui, parce qu'il faut savoir que mon premier métier c'était dans la 8 

communication c'est pour ça qu'un informaticien n'arriverait pas à avoir le même discours. 9 

Et en France, le fournisseur, c'est à dire la personne qui vient dans l'entreprise, on est dans 10 

une situation où on a eu une audience comme avec le roi. C'est à dire que la personne a 11 

accepté de donner audience à un fournisseur et dans ces cas-là la relation est complètement 12 

différente, c'est à dire que la personne qui reçoit le prestataire a un sentiment de dominance 13 

sur l'autre. Si vous avez l'habitude et que vous avez été éduqué dans ce système-là où il n'y a 14 

que des histoires de préséance et des trucs comme ça, c'est quelque chose qui ne vous 15 

choque pas. Ça fait partie de votre truc de tous les jours. Et vous adaptez votre position et 16 

votre façon de voir. Donc l'importance des relations extra-professionnelles, de la partie de 17 

présentation qui va établir la relation. Parce que là, dans cette partie-là, les deux individus 18 

vont commencer par sentir qui commande et où la communication va passer. Tandis qu'un 19 

Anglo-saxon, il va arriver et il va présenter son produit. 20 

 21 

I Toute suite. 22 

 23 

IP Voilà, on rentre dans le dur directement et on veut traiter d'égal à égal. Là, automatiquement 24 

c'est voué à l'échec. 25 

 26 

I Vous avez vu des Anglo-saxons qui sont comme ça et présentent leur produit sans d'abord... 27 

 28 

IP Oui oui, c'est comme ça. C'est la réaction quand...c'est par exemple quand on dit « tient, 29 

untel prétexte que Jean à dit à notre client telle chose sur Autracs, la réponse c'est l’avis 30 

d'une personne qui n'a plus de rapport avec la société Autracs n'engage qu’elle. Non, ce n'est 31 

pas comme ça que ça se fait c'est que justement si le client est à l'écoute de cette personne là, 32 
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il  faut le prendre en compte. Voyez, c'est ça. Là, la réponse est brutale mais pas adaptée au 1 

marché français.  2 

 3 

I Donc quand vous avez expérimenté ça chez les Anglo-saxons, si ça ne s'est pas mal passé 4 

c'est parce que vous savez comment ça fonctionne chez eux. 5 

 6 

IP Oui. Si ça a marché avec moi et les Danois c'est parce que je savais à quoi m'attendre.  7 

 8 

I D’accord. Je pense qu’on a fait un peu le tour, donc je vous remercie beaucoup de m’avoir 9 

aidé... 10 

 11 

IP Je vous en prie. Et si vous avez besoin d’autres choses, n’hesitez pas 12 

 


