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ABSTRACT 

A Comparative analysis of the American and Danish business cultures 

 

This paper aims to identify factors in the US business culture which are crucial for Danish 
companies’ survival on the American market. According to theory, the two business cultures 
share many similarities, nevertheless there are significant differences which can create barriers 
when Danish companies interact with the US. The focus is to point out the main differences in 
the US and Danish business culture, and furthermore to identify the cultural parameters that 
influence members in the two cultures. This will be followed by a discussion of Danes’ 
experiences with the US business culture. Lastly, from a Danish and international perspective, I 
will study how these differences affect the collaboration with the US. The methodology adapted is 
a mix of the qualitative and quantitative methods. Firstly, the term business culture is shortly 
elaborated to gain a better understanding. Hereafter, theory by Geert Hofstede, Fons 
Trompenaars and finally Richard Gesteland is applied. All together, their dimensions resemble 
one another, describing the same problem only from different angles, revealing significant 
differences in the two cultures. The next two sections aim to identify the cultural parameters in 
the cultures, e.g. the US is characterized as a multicultural mosaic of over 260 million people of 
varying races and cultural heritages - a culture that portrays a strong sense of ethnic identity. 
Denmark is characterized by the feminine values where social network, free education and 
health care are highly prioritized. The next section is an investigation of Danish employees’ 
experiences with the US business culture. A survey is undertaken in two Danish companies 
operating in Houston, in the US. Here, answers conclude that the majority of the respondents 
believe that there is a stronger hierarchy as well as promotion is relatively easier to achieve in 
the US. The next section focuses on other companies and their experiences with the US, which 
helps outline some important differences and illustrate what should be considered, before 
conducting business with the culture. In conclusion to above, it is clear that a basic knowledge of 
business culture is crucial, when companies engage in international business. Cultures are very 
complex entities, which is also evident in the US built upon the cultural inputs from various 
countries. Especially, the US is a heterogeneous culture making it a unique entity on the world’s 
business stage. With the world’s largest economy and home to nine of the top ten global 
companies, the US offers enormous potential for Danish businesses wishing to expand or launch 
new products. Therefore, in order to succeed on the US market, businesses are required to be 
competitive on all levels and aware of the cultural aspects. 
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1 INDLEDNING & DISKUSSION AF EMNET 

I den internationale verden vi lever i, er interkulturel kommunikation altafgørende. Ved bare et 
enkelt klik på computeren kommunikerer virksomheder på tværs af kulturer. Personer med 
forskellige baggrunde og sprog, indgår i nye og fremmede forretningskulturer, og kulturen er 
pludselig kommet mere i fokus for nutidens ledere og organisationer. En proaktiv viden omkring 
sammenstød med fremmede forretningskultur, kan forhindre nogle af de forskellige 
problemstillinger der opstår, når medarbejderne ikke formår at interagere med andre kulturer. 
Netop den interkulturelle kommunikation og kulturforståelse er afgørende og virksomhedens 
ageren udadtil. Verden er blevet det globale marked og spilleplads, og i dette forum er specielt 
USA en dominerende spiller, da det amerikanske marked udgør et stort potentiale for mange 
virksomheder, der ønsker succes i ”The land of Opportunity” (US Trade 2008). Det kan være alt 
fra billig markedsføring til produktion, udsigten til et bredere klientel og en række andre fordele, 
der tiltrækker. Det skal i den forbindelse understreges, at virksomheder i øjeblikket er usikre, 
når det kommer til at investere, da Danmark som resten af verden, også befinder sig i 
finanskrise anno 2009(Jørgensen 2008). 
 
Adskillige teoretikere har opstillet dimensioner, som tilstræber at forklare fænomener i 
fremmede kulturer. Det er prioriteret at inddrage flere teoretikere for at få et bredere perspektiv 
af problematikken. Blandt andet den hollandske teoretiker, Geert Hofstede, er en kendt pioner 
på området, og er uundgåelig at komme uden om når der tales forretningskultur. Mange har dog 
argumenteret, at hans teori fra 70’erne er forældet anno 2009. Derfor er teoretikeren, Fons 
Trompenaars, elev af Hofstede og en generation yngre, relevant at anvende for at få en mere 
opdateret viden. Slutteligt er teoretikeren, Richard Gesteland, inddraget – dette på grund af, at 
han er mindre kendt på kulturområdet. Endvidere er hans teori baseret på personlige erfaringer, 
hvilket kontrasterer de andre teoretikere som har anvendt spørgeskemaundersøgelser.  
Ydermere har Gesteland arbejdet i Danmark og afholdt workshops for danske virksomheder b.la. 
Velux og Danfoss (Kronenberg 2005). 
 
Når der ses overordnet på USA og Danmark, er der forskellige træk i begge kulturer, der er 
essentielle at tage i betragtning ved samhandel, dette til trods for kulturerne deler mange 
ligheder iflg. teorierne. Amerikanere er f.eks. mere karriere - og præstations orienterede end 
danskere, og investerer mere tid på dette område. Danskere er mere prægede af det man typisk 
forbinder med de feminine værdier, herunder tryghedsfølelsen og behovet for velfærdssamfundet. 
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Netop disse kulturelle parametre som de to lande handler ud fra, kan komme til overfladen i den 
indbyrdes interaktion. Endvidere for at teste teorien og empirien er det relevant at undersøge 
den amerikanske forretningskultur nærmere ved at se på danske virksomheders erfaringer i 
USA. Virksomhederne Wrist World Wide og Haldor Topsøe hjælper derfor med at danne et 
mindre billede af, hvor danskere reelt oplever barriererne i den amerikanske forretningskultur. 
For at supplere denne undersøgelse er det også relevant at se på andre virksomheders erfaringer 
med den amerikanske forretningskultur. Dette på grund af emnet er for omfattende at dække 
alene vha. en spørgeskemaundersøgelse. 
 
Som specialet vil belyse, undervurderer danske virksomheder ofte det amerikanske marked, dels 
fordi sproget som udgangspunkt ikke er en barriere. Endvidere har medierne og amerikanske 
produkter bidraget til en global amerikanisering, hvilket har medvirket til at den amerikanske 
kultur derfor ikke virker fremmed (Nielsen 2009). Slutteligt er der ikke de store sociale forskelle 
som det opleves i underudviklede dele af verden. Taget ovennævnte i betragtning, er det derfor 
vigtigt at skabe fokus på de eksisterende forskelle, således at samarbejdet med USA gøres 
lettere. 

1.1 Hypotese 

Selvom den amerikanske og danske forretningskultur deler mange ligheder iflg. teorien, er der 
markante forskelle, som kan være barrieredannende for danske virksomheder i dialogen med 
den amerikanske forretningskultur. 

1.2 Problemformulering 

Jeg vil ud fra teorien og empirien diskutere: ” Hvad er de vigtigste forskelle, der skal tages i 
betragtning i den amerikanske og danske forretningskultur”? Herunder vil jeg studere:” Hvilke 
kulturelle parametre handler de to forretningskulturer ud fra”? Endvidere vil jeg diskutere: 
”Hvilke erfaringer har medarbejdere i danske virksomheder haft med den amerikanske 
forretningskultur”? 
Slutteligt fra et dansk og internationalt perspektiv vil jeg redegøre for: ”Hvorledes bliver disse 
forskelle synliggjort i forretningsverden i samhandlen med USA”?  
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1.3 Afgrænsning 

Emnet er en komparativ analyse af amerikansk og dansk forretningskultur. Hypotesen 
konkretiserer diskussionen af problematikken på følgende måde: Specialet er en komparativ 
analyse med hovedfokus på amerikansk forretningskultur, da det tilstræbes at skabe mest viden 
omkring denne kultur for at lette det fremtidige samarbejde for danske virksomheder. Der er 
fokuseret på både forskelle og ligheder i kulturerne. Geografisk set, er der kun tale om USA og 
ikke Syd Amerika og Canada. Det skal tages i betragtning, at pga. USA’s størrelse, etniske 
befolkningsgrupper og regionale forskelle, er det svært at tegne et nøjagtigt og fyldestgørende 
billede af den amerikanske forretningskultur. Befolkningsvariationen i USA er meget større end 
for eksempel i Tyskland, Frankrig og naturligvis Danmark (Hall 1990:137). Endvidere er der ofte 
en tendens til at se på amerikanere med nordeuropæisk afstamning som repræsentanterne for 
det amerikanske erhvervsliv, hvilket langt fra altid er tilfældet (Ibid:137). 
 
Grunden til at den amerikanske og danske forretningskultur er udvalgt, er fordi de to kulturer 
deler mange ligheder iflg. teorien, hvilket bliver illustreret senere. Der er dog mange nuancer i 
kulturerne, hvilket empirien søger at give et interessant udpluk af. Endvidere vil begrebet 
forretningskultur blive defineret, så læseren bedre kan forholde sig til tankegangen bag 
specialet. Der er som tidligere nævnt inddraget tre teoretiske tilgange for at skabe så nuanceret 
et billede af de to forretningskulturer som muligt. Der er ikke er ét facit på specifikke kulturer, 
men derimod benyttes flere teoretiske tilgange til at forklare fænomener i de respektive 
forretningskulturer (jf. kap. 4). Edgar Scheins vil for en kort bemærkning blive inddraget for at 
give sit syn på kulturdimensioner, som direkte diskuterer Hofstedes dimensioner, og hermed 
bidrager med en kritisk vinkel. 
 
Teorien udgør en meget omfattende del af specialet, da den er med til at understrege de vigtigste 
forskelle i de respektive kulturer og er bearbejdet på følgende måde: Først en kortfattet 
beskrivelse af de teoretiske tilgange, opdelt i dimensioner, for at skabe overblik. Dernæst 
diskuteres hhv. USA og Danmarks score i dimensionerne. Slutteligt udvælges to relevante 
dimensioner, som bliver studeret nærmere. Dimensionerne diskuterer bl.a., hvordan forskellene 
bliver synliggjort i samhandlen, og er med til at understrege de vigtige kontraster i kulturerne. 
Dernæst vil markante træk i hhv. den amerikanske og danske forretningskultur blive studeret 
for at danne et empirisk indtryk af, hvordan kulturerne er og hvilke kulturelle parametre, der 
handles ud fra. Senere vil teori og empiri udgøre basis - og være inspiration for spørgsmålene i 
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spørgeskemaundersøgelsen. De udvalgte virksomheder i spørgeskemaundersøgelsen, har begge 
filial i Houston, det sydlige USA. Der er tale om hhv. en shippingvirksomhed, Wrist World Wide 
og en katalysatorvirksomhed, Haldor Topsøe. Grunden til, at de to case-virksomheder ikke er 
inden for samme branche, er for at kunne se på to forskellige branche virksomheder. Hvis valget 
havde været at fokusere på en specifik virksomhed, kunne dette vanskeliggøre processen, da 
virksomhedskultur kan præge medarbejderne selv i udlandet (Schein 1992:203). Endvidere var 
medarbejderne fra de to virksomheder åbne og imødekommende overfor 
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket effektiviserede processen. Da det er svært at få 
virksomheder til at deltage i spørgeskemaundersøgelser pga. af travlhed og manglende interesse, 
er undersøgelsen kun baseret på seks personer, hvoraf en respondent er fra virksomheden 
Haldor Topsøe. Derfor skal det understreges, at undersøgelsen tegner et mindre billede af nogle 
tendenser, der illustrerer nogle af kontrasterne der findes i de to forretningskulturer. En større 
undersøgelse ville naturligvis kaste mere lys over problematikken, men grundet tidsmæssige 
aspekter, har jeg måtte udvælge de respondenter, der kunne afse tid til undersøgelsen. 
 
Den komparative analyse er valgt, fordi den er god til at illustrere forskellene, hvorved danske 
virksomheder kan drage fordele af at forstå dels deres egen såvel som den amerikanske 
forretningskultur. For at skabe et så overskueligt billede af problematikken som muligt, er der 
valgt at anvende uddrag fra aktuelle og kortere cases med fokus på kontraster og erfaringer med 
den amerikanske forretningskultur. Endvidere er der valgt at inddrage to cases fra hhv. Schweiz 
og Tyskland, som begge har erfaringer med den amerikanske forretningskultur. Tilsammen vil 
teori og empiri illustrere, hvordan der bedst muligt skabes et succesfuldt samarbejde med USA. 

1.4 Motivation & formål 

Motivationen bag at skrive om amerikansk og dansk forretningskultur er pga. det vigtige 
marked USA udgør for Danmark. USA er blandt andet den største handelspartner for Danmark 
uden for EU (Danish Business 2001-2008). Endvidere er USA den største investor i Danmark, og 
udgør hele 28 procent af de samlede udenlandske investeringer (US Trade 2008). Derfor er det 
højst relevant for danske virksomheder at vide, hvordan de effektiviserer samarbejdet med 
amerikanere. Ved denne komparative analyse af de to forretningskulturer, vil forskellene blive 
belyst. Formålet med teorien er at introducere læseren til kulturdimensionerne, der hver især 
repræsenterer en opfattelse og observation af de to kulturer. Endvidere er det relevant at se på, 
hvordan teorien kommer til udtryk i den ”virkelige verden”, og hvor danske virksomheder 
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oplever disse kultursammenstød. Teorien kan ses som fundamentet i specialet hvortil der stilles 
kritiske spørgsmål. 
 
Medarbejdere fra de danske virksomheder Wrist World Wide og Haldor Topsøe er udvalgt, da de 
samarbejder med amerikanere på daglig basis, og derfor bidrager til det overordnede formål: ”At 
skabe fokus på de problemer der opstår i dialogen med den amerikanske forretningskultur”. 
Medarbejderne bliver udspurgt om de problemstillinger, de har oplevet på baggrund af 
teoretikernes tilgange og empirien i specialet. Som tidligere nævnt, vil andre danske 
virksomheder kunne drage nytte af det endelige resultat, da de vil kunne læse om de danske 
medarbejderes erfaringer og hermed få knowhow om interkulturel kommunikation med USA. 

1.5 Metode & Teori 

I specialet vil jeg indsamle relevant data, der omhandler og diskuterer forretningskultur i USA 
og Danmark. Jeg benytter mig af en blanding af kvalitativ og kvantitativ metode. Hvor dele af 
det empiriske data i mit speciale ikke er måleligt, benytter jeg kvalitativ metode, og i 
dimensionerne og hvor dele af data er måleligt samt vha. spørgeskemaundersøgelsen, benytter 
jeg den kvantitative metode. Endvidere vil teoretikernes baggrund blive studeret, og der ses på 
den eksisterende skepsis i diskussionen omkring forretningskultur, hvor b.la. Edgar Scheins 
kritik inddrages kortfattet (jf. kap. 4). Teorien som udgør Geert Hofstede, Fons Trompenaars og 
Richard Gestelands tilgange til kultur anvendes i den komparative analyse og som baggrund for 
diskussionen af de to kulturer. Tilgangene er udvalgt pga. deres stærke forklaringskraft inden 
for kulturområdet. Efterfølgende vil jeg indsamle relevant empiri, der diskuterer de markante 
karakteristika og kulturelle parametre de to kulturer handler ud fra. Dernæst vil data fra 
spørgeskemaundersøgelsen hjælpe mig til en forståelse af, på hvilke områder danske 
medarbejdere oplever de kulturelle barrierer. Slutteligt vil jeg indsamle yderligere empirisk data 
vha. aktuelle internet artikler og cases omhandlende problematikken, dette pga. det er oplagt at 
bruge eksisterende data for herved skabe et mere nuanceret billede. Ovennævnte teori og empiri 
udgør det samlede data, som bruges i min komparative analyse og i søgen efter svaret på 
problemformuleringen. 

1.6  Disposition 

Kapitel 1 introducerer læseren til emnet, som er fokus gennem specialet. Hypotesen følger 
introduktionen, hvor hovedproblematikken introduceres. Af hypotesen affødes 
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problemformuleringen hvor spørgsmålene stilles, og danner fundamentet for specialet. Dernæst 
bliver motivationen og formålet med opgaven diskuteret. Specialet bliver herefter afgrænset, 
hvilket er fundamentalt for et emne så omfangsrigt som forretningskultur. Slutteligt afrundes 
dette kapitel med, at den anvendte metode bliver diskuteret, hvorefter dispositionen klarlægges. 
Kapitel 2 introducerer som det første til området forretningskultur og tankerne bag dette.  
Kapitel 3 diskuterer bevæggrundene bag valget af teoretikere, fulgt af en kortfattet beskrivelse 
af, hvem teoretikerne er, og deres forudsætninger for at vide noget om forretningskultur. 
Kapitlet afrundes med en diskussion om den aktuelle kritik af teorien. Kapitlerne 4,5 og 6 udgør 
teorien i specialet. Der introduceres kort til de forskellige tilgange, hvorefter der fokuseres på 
Danmark og USA. Dernæst udvælges to relevante dimensioner til nærmere diskussion. 
Teorikapitlerne er med til at bekræfte hypotesen om, at der er forskelle, der kan være 
barrieredannende i dialogen med den amerikanske forretningskultur. Intentionen er at 
illustrere: ”Hvad er de vigtigste forskelle, der skal tages i betragtning i den amerikanske og 
danske forretningskultur”? 
 
Kapitel 7 identificerer de markante træk i den amerikanske forretningskultur. Der er fokus på, 
hvem amerikanerne er, karakteristika som b.la. den stærke selvmotivation, og stræben efter 
mere.  Ligeledes fokuserer kapitel 8 på den danske forretningskultur, herunder Janteloven og 
synet på familien vs. karrieren. Kapitel 7-8 er med til at forklare problematikken: ”Hvilke 
kulturelle parametre handler de to forretningskulturer ud fra”? Kapitel 9 er 
spørgeskemaundersøgelsen og diskuterer, hvordan og på baggrund af hvilke overvejelser, 
spørgsmålene er blevet formuleret og tilpasset målgruppen. Resultatet af 
spørgeskemaundersøgelsen bliver analyseret. Formålet med kapitlet er at se på: ” Hvilke 
erfaringer har medarbejdere i danske virksomheder haft i samhandlen med USA”? 
 
Kapitel 10 omhandler andre virksomheders erfaringer med den amerikanske forretningskultur. 
Her fortæller to danske og to udenlandske virksomheder om deres erfaringer med USA. Kapitlet 
er med til at belyse: ”Hvorledes bliver disse forskelle synliggjort i forretningsverden i 
samhandlen med USA”? Kapitel 11 er den endelige konklusion som teorien og empirien har 
været med til at belyse, og hvor specialets problemstillinger bliver diskuteret og opsummeret. 
Kapitel 12 er specialets perspektivering og der diskuteres, om vi er på vej mod en global 
forretningskultur i takt med udviklingen og den elektroniske tidsalder vi befinder os i anno 2009. 
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2 BEGREBET FORRETNINGSKULTUR 

Der er i specialet fokus på begrebet forretningskultur, og ikke overbegrebet kultur, da her ikke 

er tale om trosretninger, skikke og traditioner, men i forretningsbetydning. Begrebet 
forretningskultur er et komplekst begreb at definere som der findes talrige fortolkninger på En 
simpel definition er, at forretningskultur er alt hvad personer behøver at vide for at kunne klare 
sig i en anden forretningskultur”, men dette er langt fra dækkende (Varner 2005:5). At begå sig i 
en anden forretningskultur indebærer læren om opførselsmønstre, normer, værdier, attituder og 
viden om hvad folk gør for at udtrykke dem (Hofstede B 1999:21). En definition af 
forretningskultur kan også være den som den Danske Ambassade anvender, hvor 
forretningskulturen beskrives som leddet ud til virksomhederne i de forskellige kulturer. Her 
beskrives forretningskultur som stilen, hvorpå medlemmer af en kultur gør forretninger på.  Der 
refereres til Geert Hofstede, og den stærke individualisme som en indikator for, hvem 
amerikanere og danskere er (Forretningskultur 2009). Teoretikeren Geert Hofstede definerer 
forretningskultur følgende: 
 
 ”Forretningskultur er en kollektiv mental programmering af folk i et miljø. Kilden til de mentale 
programmer findes i det miljø, hvor individet er opvokset og hermed har gjort sine erfaringer. 
Denne programmering starter i familien, fortsætter i kvarteret, i skolen og senere på 
arbejdspladsen og i det samfund individet lever i”(Hofstede B 1999:21).  
 
Kulturen karakteriserer ikke individet, men derimod en masse personer med de samme vilkår 
som følge af samme uddannelse og livserfaring. Kulturen er indlært og ikke nedarvet, den 
oprinder i det sociale miljø, og er ikke genetisk betinget (Mooij 1998:42). Kulturen deles af de 
individuelle medlemmer i gruppen. Kultur gør sig også gældende for specifikke etniske, nationale 
grupper eller grupper inden for et samfund i forskellige niveauer: Et land, en aldersgruppe, en 
profession, eller social klasse, hvor kulturen er limen, der binder folk sammen, og får dem til at 
agere på den måde de gør (Ibid:42). Slutteligt defineres kultur af teoretikeren, Edward T. Hall, 
som de dybe, fælles og uskrevne oplevelser medlemmer i en specifik kultur deler og 
kommunikerer uden at vide det(Ibid:42). I specialet er der fokus på forretningskulturen som en 
slags guide for danske virksomheder, der vil vide mere om, hvordan de ”opfører” sig i forskellige 
kulturer. De ovennævnte definitioner har bidraget med inspiration, og er ligeledes en del af 
tankegangen bag specialet. 
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3 TEORETISKE RAMME 

3.1  Introduktion 

Teorien udgør en meget omfattende del af specialet, det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk. 
Der er brugt tre teoretiske tilgange i den komparative analyse af de to kulturer. Grunden til 
Geert Hofstede, Fons Trompenaars og Richard Gesteland er udvalgt som teoretikere i opgaven er 
på baggrund af, at deres dimensioner giver en god forudsætning for en analyse af grundtrækkene 
i kulturerne. Specielt Geert Hofstede og Fons Trompenaars er dominerende på kulturområdet. 
Richard Gestelands dimensioner adskiller sig fra de to andre, hvilket gør ham interessant at 
inddrage i specialet. Han har tilmed beskæftiget sig en del med Danmark og afholdt seminarer 
og workshops i Danmark (jf. kap. 7). - At Gesteland er mindre kendt, har dog vanskeliggjort 
arbejdet med at finde en kritik af hans dimensioner. 

3.2 Teoretikere i specialet 

Den første teoretiker er den hollandske kulturforsker og forfatter, Geert Hofstede (1928). 
Hofstede syntes umulig at komme uden om i studiet af forretningskultur, han har skrevet 
adskillige bøger om emnet bl.a. i samarbejde med sin søn Gert Jan Hofstede. Hofstede er nu 
delvist på pension, men stadig aktuel på Cyberspace (Beamer 1995:205). Fons Trompenaars er 
ligeledes en hollandsk kulturforsker og tidligere elev af Hofstede. Han har også skrevet en række 
bøger på området og opstillet syv kulturdimensioner (Ibid.). Richard Gesteland er en amerikansk 
foredragsholder og international kultur konsulent, som tillige har skrevet adskillige artikler og 
en bog om forretningskultur og opstillet fire dimensioner. Gesteland har selv oplevet kulturen i 
sit arbejde som foredrags - og seminarholder (Richard 2009). 

3.3 Kritik 

En gennemgående problematik inden for teorien er, at meget af denne er forældet. Og i dag ser 
verden unægtelig anderledes ud i det globale samfund, vi befinder os i anno 2009, end da 
Hofstede udarbejdede hans kultur dimensioner i 70erne (Faaborg 2002:81). Internettet har bl.a. 
vundet stort indpas i verden i dag, og der er sket en større globalisering på kort tid, som 
unægtelig påvirker den interkulturelle kommunikation. At teorien er forældet, er en 
gennemgående kritik af Hofstede. Han er tilmed blevet kritiseret af forretningsfolk, som synes 
hans dimensioner er for teoretiske, hvilket ledte til, at Trompenaars konstruerede en mere 
brugervenlig model (Ibid.). Trompenaars dimensioner, kan dog også være vanskelige at forholde 
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sig til. Respondenter bliver b.la. spurgt, om de ville hjælpe deres chef med at male hans hus. Til 
spørgsmålet, kan respondenter svare uafhængigt af kulturen, med derimod på baggrund af 
hvilken branche de er i, eks. er det efter al sandsynlighed ikke unormalt for håndværkere at 
hjælpe chefen med hans hus, frem for han skal ansætte et andet firma. Endvidere kan synet på 
chefer variere alt efter virksomhedsstørrelse, ledelsesforhold, det indbyrdes forhold og en række 
andre faktorer, hvilket Trompenaars teori ikke tager hensyn til. Mange mener, at et komplekst 
fænomen som kultur slet ikke kan deles op i kulturdimensioner, da dimensionerne aldrig vil 
kunne udgøre en komplet oversigt (Gooderham 2003:139). Kultur er et dynamisk fænomen, 
hvilket overordnet giver anledning til kritik, når kulturer sættes i bås og stereotypes vha. 
dimensionerne. Kulturforskeren, Monir Tayeb mener f.eks., at Hofstedes teori mere bygger på en 
holdnings-undersøgelse end en undersøgelse af kulturer, men at den er funktionel i komparative 
sammenhænge (Ibid.). Ydermere mener flere, at Hofstedes IBM model ikke er repræsentativ, da 
den ikke tager udgangspunkt i middelklasses ansatte, men kun i ansatte i en virksomhed, IBM, 
hvor Hofstede selv var personaledirektør. Der stilles dog spørgsmålstegn til, om IBM 
medarbejderne alligevel ikke reflekterer deres lokale og nationale kulturer, da socialiseringen 
har varieret fra land til land (Ibid:140). Hofstede mener dog ikke, at medarbejderes værdier kan 
ændres af arbejdsgiveren, da de blev skabt i opvæksten. Og meget af diskussionen går på, om 
hvorvidt der i virkeligheden blot er tale om nationale forskelle inden for virksomhederne. Derfor 
er det vigtigt ikke at tage for givet, at en kultur kun opfører sig i henhold til de karakteristika, 
der beskrives i kulturdimensionerne (Ibid.). 
 
Edgar Schein, professor i organisationspsykologi, mener heller ikke, at kulturer kan sættes i bås 
i de forskellige dimensioner. Han kritiserer Hofstede og dimensionen maskuline vs. feminine 
værdier, som afspejler de mandlige og kvindelige roller i kulturerne. Kritikken er baseret på, at 
Schein mener validiteten af typologierne er begrænset, fordi de er baseret på grundlæggende 
vestlige værdier, og at det er vanskeligt for vesterlændinge at sætte sig ind i den menneskelige 
natur og handling i ikke-vestlige kulturer. Endvidere mener han, at disse race-relaterede 
antagelser om at dele kulturer op i maskulint og feminint, kan medvirke til at skabe 
diskrimination, da der sker en dannelse af normer og barrierer som han kalder glaslofter, glass 
ceillings (Schein 1992:127). Slutteligt har Hofstedes magtdistance-dimension også vakt Scheins 
opmærksomhed. Her scorer kulturer som bl.a. Mexico og Venezuela højst i magtdistance, og 
Danmark, Østrig og Israel den laveste (jf. fig. appendiks 2). Schein tager forbehold overfor denne 
dimension, fordi han mener, at samme resultat ville kunne opnås, hvis undersøgelsen blev 
foretaget blandt forskellige faggrupper i kulturerne. Resultatet vil sandsynligvis vise, at der er 
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en større magtdistance blandt ufaglærte og specialarbejdere end mellem de højtuddannede og 
ledende medarbejdere i erhvervslivet (Ibid:129). 
 
Når der ses på Fons Trompenaars arbejde, betragtes han af mange som Geert Hofstedes discipel 
(Gooderham 2003:144). De to teoretikeres kulturdimensioner deler også mange ligheder. 
Eksempelvis er Trompenaars dimension individualisme vs. kollektivisme parallel med Hofstedes. 
Det skal her tilføjes, at iht. Trompenaars, er flere kulturer individualistiske (Ibid:144). Dette kan 
være grundet, at undersøgelserne er foretaget på forskellige tidspunkter, Trompenaars er af 
nyere dato (Ibid:144). Alligevel kritiseres Trompenaars dimensioner for at være for statiske til at 
sætte noget så dynamisk som kultur i en fast ramme (Ibid.). Hans teori er svær at bruge i 
praksis, nogle argumenterer endda for, at modellen ikke er videnskabelig nok pga. den er baseret 
på for lidt statistik til at kunne gøre sig gældende(Ibid:83). Gestelands teori er mindre kendt og 
adskiller sig ved, at hans model er baseret på en blanding af 10 % teori og 90 % praksis model 
(Faaborg 2002:84). Slutteligt er det vigtigt at nævne, at alle tre teoretikere minder om hinanden, 
da de beskriver samme problematik, men med forskellige tilgange. 

3.4 Opsummering/diskussion 

Som tidligere nævnt, kritiseres teoretikernes dimensioner for at være utilstrækkelige, når en hel 
kultur skal beskrives. Dimensionerne giver kun et udgangspunkt for at analysere generelle træk. 
Dog kan det argumenteres, at dimensionerne kan gøre iagttageren blind overfor de fænomener, 
der ikke ”indfanges” i dimensionerne, da forventninger og perception stereotypes og hermed 
sløres. Kulturdimensionerne giver dog en god forudsætning for at skelne kulturer fra hinanden 
og diskutere modpolerne. Kulturer hører dog oftest under begge dimensioner, dog i større grad 
hos den ene end den anden dimension. Scores i dimensionerne repræsenterer kun et gennemsnit 
af en normalfordelt population og forandrer sig over tid. Derfor er det ikke et spørgsmål om enten 
eller, men mere i hvor høj grad, kulturen tilhører den ene eller den anden dimension (Gooderham 
2003:140). 
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4 GEERT HOFSTEDE OM AMERIKANSK & DANSK 

FORRETNINGSKULTUR 

4.1 Introduktion 

Geert Hofstedes fire dimensioner er baseret på en undersøgelse, hvor 116.000 ansatte i 
virksomheden IBM i 40 nationer, har udfyldt et spørgeskema om hvilken ledelsesstil og 
arbejdsmiljø de foretrak (Gooderham 2003:131). I analysen af Hofstedes kulturdimensioner, er 
der fokuseret på de fire kulturdimensioner, dette er fordi den femte dimension, langsigtet vs. 
kortsigtet orientering, ikke er blevet undersøgt i Danmark, men derimod 23 andre lande, hvilket 
gør dimensionen irrelevant at anvende i denne analyse (Geert 2009). I de fire dimensioner 
skelner Hofstede mellem (1) Stor vs. Lille magtdistance, (2) Maskuline vs. Feminine værdier, (3) 
Individualisme vs. Kollektivisme og slutteligt (4) Stærk vs. Svag usikkerhedsundvigelse. I det 
følgende afsnit vil dimensionerne blive kortfattet beskrevet, hvorefter to udvælges til nærmere 
diskussion. Hofstedes dimensioner refererer til det indbyrdes forhold imellem kulturer (Jandt 
2007:161). 

4.2 De fire kultur dimensioner 

1.  Stor vs. Lille Magtdistance 

 
En stor magtdistance er karakteristisk for kulturer, hvor medlemmer accepterer og støtter op 
omkring en ulige fordeling af magten, dette er ofte karakteristisk for kollektivistiske kulturer. 
Status opnås på baggrund af familiære bånd eks. navn, titel eller rigdom. Virksomheden opfattes 
som én stor familie. En god arbejdsgiver opfører sig som en god mor eller far for de 
underordnede. I kulturen har alle en plads og ikke behov for eller ønske om ligestilling. Børn 
respekterer deres forældre - en grundlæggende værdi i samfund med stor magtdistance. En stor 
magtdistance har en væsentlig indflydelse på både de magtfulde og mindre magtfulde 
medlemmers position i samfundet (Hofstede A 1984:83). 
 
I kulturer med lille magtdistance ser arbejdsgiveren på sine medarbejdere som ligestillede og 
respekterer deres forslag - en forventning fra begge parters side. Der eksisterer kun mindre 
forskelle i løn fra organisationens top til bund. Ser man på børnene i denne kultur, opfatter de 
deres forældre som jævnbyrdige, og i skolen deltager de aktivt i undervisningen og stiller 
spørgsmål til det indlærte. Privilegier og statssymboler er ikke velansete (Hofstede B 1999:59). 
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Medlemmer af kulturen skal ikke vise samfundet, hvis de er magtfulde eller velhavende. 
Endvidere skal magtfulde medlemmer helst ikke være velhavende samtidigt og visa/versa 
(Hofstede A 1984:87). Der er større muligheder for forfremmelse, da alle har de samme 
forudsætninger fra start af, fordi der ikke bedømmes ud fra familiære eller materielle 
forudsætninger. Modsat kulturer med stor magtdistance er anvendelsen af magt uacceptabel 
(Geert 2009). 
 
Magtdistance dimensionen reflekterer samfundets syn på hierarki. Magtdistancen præger 
samfundet og måden, hvorpå der skabes institutioner og organisationer (Ibid:83). Hvor 
centralisering ofte er karakteristisk for kulturer med stor magtdistance, er det mere almindeligt 
med decentralisering i kulturer med lille magtdistance, som det bl.a. også ses i Danmark 
(Hofstede B 1999:59). 
 

2. Maskuline vs. feminine værdier 

 
Dimensionen refererer til kønsrollefordelingen i kulturen. Den maskuline og feminine dimension 
er med til at illustrere forskelle i mænds og kvinders værdier (Geert 2009). De maskuline 
kulturers medlemmer er resultatorienterede og udviser aggressivitet i eks. forhandlingsprocesser 
og handel generelt. Det maskuline reflekteres også i kvinderne i arbejdslivet, som ofte er mere 
resultatorienterede og tilmed aggressive end kvinderne i de feminine kulturer. Det maskuline 
står for en stræben efter at præstere i samfundet for herefter at opnå de materielle goder – alt 
sammen statusdannende faktorer. At underpræstere i skolen såvel som i karrieren, anses for 
katastrofalt og kan i værste tilfælde lede til selvmord (Hofstede D 1993:4). I maskuline kulturer 
er rolleopdelingen mellem køn mere markant, og ofte bliver kvinder tildelt mere omsorgsfulde 
roller som dem der varetager børnepasning og husarbejde. Maskuline kulturer prioriterer 
militæret højt og medlemmer er generelt mere patriotiske. De fleste poster i de sociale 
institutioner besiddes af mænd. Den maskuline kultur har Hofstede også valgt referere til som 
en ”præstationskulturen”(Hofstede A 1984:84). 
 
Det meste af Skandinavien er præget af de feminine værdier. I kulturen viser både kvinder og 
mænd deres maskuline og feminine sider. Mænd påtager sig gerne husarbejde og børnepasning. 
Mænd og kvinder deler værdier såsom omsorg og tryghed. Konflikter undgås, og i stedet søges at 
indgå kompromis. Den konkurrenceprægede og præsterende adfærd, er noget der ofte 
undertrykkes (Hofstede D 1993:3). Ydermere er samværet ofte karakteristisk, personer går 
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sammen om en kop kaffe, dette er også typisk i mødesituationer og ved andre begivenheder 
(Mooij 1998:272). I feminine kulturer tilstræbes en lige fordeling og repræsentation af køn i 
samfundet. Kvinder påtager sig gerne ledende stillinger, dog er det stadig et flertal af mænd, der 
besidder de fleste stillinger i de offentlige institutioner. Det skal her tilføjes, at billedet ser 
anderledes i dag anno 2009, hvor ligestillingsproblematikken er kommet mere i fokus i den 
amerikanske og danske kultur (Bureau ..2009) og (Minister ..2009). 
 
3. Individualisme vs. Kollektivisme 

 
I individualistiske kulturer er der fokus på individet frem for gruppen. Det forventes af de 
enkelte medlemmer, at de sørger for dem selv og de nærmeste familiemedlemmer. Forfremmelse 
sker på baggrund af den enkelte medarbejders præstation. - At ansætte familiemedlemmer, er i 
nogle virksomheder forbudt, hvilket ikke er uhørt i den kollektivistiske kultur. Der er kun en 
svag loyalitet kollegaer imellem, hvilket kan give problemer i kollektivistiske kulturer, hvor 
netop loyalitet og tillid er kernen bag et godt samarbejde (Gooderham 2003:160). Arbejdsgiveren 
ser på medarbejderen som en arbejdskraft og del af produktionen - en typisk individualistisk 
tankegang. Individualisme hænger ofte sammen med velstand, og er stigende i takt med 
globaliseringen (Hofstede A 1984:87). 
 
I kollektivistiske kulturer er der fokus på gruppen frem for individet. Her er en interesse for 
gruppen og dens overlevelse prioriteret frem for enkelte individer. Forholdet mellem 
arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder er som en stor familie. Gruppen fungerer som et tæt 
netværk, hvori medlemmerne stoler helt og aldeles på hinanden, og der eksisterer en dyb 
indbyrdes afhængighed. Forholdet kan sammenlignes med et barn og forælderen, arbejdsgiveren 
har en beskyttende rolle, og der er gensidig loyalitet i forholdet (Hofstede A 1984:83-87). Ved 
ansættelse og forfremmelse ses der på, om det er i gruppens interesse eller ej (Gooderham 2003: 
164). Denne dimension relaterer til medlemmernes selvopfattelse ”jeg” eller ”vi” (Hofstede A 
1984:83). 
 
4. Stærk vs. Svag Usikkerhedsundvigelse 

 
I en kultur med stærk usikkerhedsundvigelse er situationer af overraskende art og 
forskelligheder der afviger fra det normale, ikke at foretrække. Det tilstræbes at minimere 
uønskede situationer ved at sætte stringente regler op, for herved at skabe en slags 
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sikkerhedsnet. Sikkerhedsnettet gør, at behovet for ro og orden bliver tilfredsstillet som et 
altafgørende fundament. Selv hvis reglerne brydes, accepterer den enkelte regelbryder reglernes 
tilstedeværelse og tager konsekvensen. Medlemmer af kulturen er ikke imødekommende overfor 
afvigende individer og nye ideer, som kan true de eksisterende regler og systemer (Hofstede A 
1984:92). 
 
I kulturer med svag usikkerhedsundvigelse, er medlemmerne mere emotionelle og motiveret af 
en indre vrede og energi. Medlemmer af denne kultur er mere tolerante overfor overraskende 
elementer og fremmede kulturer. Ofte tilstræber medlemmer i denne kultur ikke at have flere 
regler end det findes nødvendigt (Geert 2009). Selve kulturdimensionen står for den 
følelsesmæssige mening omkring regler, og indikerer hvor meget kulturen ”programmerer” det 
enkelte medlem til at føle enten usikkerhed eller angst i ustrukturerede situationer (Hofstede 
A1984:93). 

4.3 USA & Danmark 

Som nedenstående opstillinger indikerer, ligner de to forretningskulturer som udgangspunkt 
hinanden. USA har en score på 40 i magtdistance, hvorimod Danmarks score er på 18, graden 
indikerer, at magtdistancen i Danmark er en væsentlig mindre end i USA (Hofstede B 1999:45). 
En vigtig forskel er, at Danmark er en feminin kultur med fokus på tryghed, og hvor det ikke er 
katastrofalt at fejle modsat USA, der er maskulin og en kultur med målrettet fokus på 
præstationer. Begge kulturer er præget af en stærk individualisme, som diskuteres i det 
efterfølgende afsnit. Det skal understreges, at størstedelen af de udviklede lande har en høj score 
af individualisme, USA højst med en score på 91 mod Danmarks 74 (Hofstede A 1984:86 og 
appendiks 1-2). Når det kommer til usikkerhedsundvigelse, har den amerikanske 
forretningskultur en lidt højere score end den danske (Ibid:156). Det kan komme til udtryk i 
ønsket om udtømmende skriftlige kontrakter pga. frygten for tillidsbrud, på dette punkt er 
danskere mere afslappede. Endvidere er det nemmere at sagsøge i USA end i Danmark, hvilket 
bidrager med yderligere angst i forretningskulturen (jf. kapitel 8). Det kan også hænge sammen 
med, at USA ikke har det samme sociale sikkerhedsnet som Danmark, hvor svage borgere 
beskyttes. 
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Amerikansk forretningskultur:  Dansk forretningskultur: 

- Lille magtdistance   - Lille magtdistance 
- Højere usikkerhedsundvigelse  - Svagere usikkerhedsundvigelse 
- Individualistisk   - Individualistisk 
- Maskulin   ↔ - Feminin 
(jf. fig. Appendiks 1)   (jf. fig. Appendiks 2) 

4.4 Individualismens indvirkning på de to forretningskulturer 

I amerikansk forretningskultur er friheden til at være et individ altafgørende. Amerikanere er i 
høj grad individualister, og præget af en iværksætterånd, der ikke stopper dem selv efter en 
konkurs eller anden rutsjetur ned af rangstigen. Mange amerikanere besidder en selvtillid, der 
gør dem succesrige, når det kommer til at sælge og præsentere nye produkter. Amerikanere 
identificerer sig udelukkende ud fra individuelle præstationer, hvilken bil der køres i og i hvilket 
kvarter de bor i. Mange foretrækker overarbejde og de ekstra penge, frem for ekstra tid med 
familie og venner (Mooij 1998:35). I USA identificerer personer sig ikke på baggrund af 
familienavnet, men derimod med det de opnår og herved erhverver. Der eksisterer en tilfredshed 
over at kende sin plads i samfundet og vide, at der er en plads (Jandt 2007:160). Amerikanere er 
individualister og tager al initiativ alene (Foss 2008). Der eksisterer en ”get down to business” 
attitude, som også stiller en række krav til danskere, der gerne tager det stille og roligt– alle 
vigtige forskelle, der kommer til udtryk i en række situationer eks. ved kontraktforhandlinger, 
timing, forhold til direktion og meget mere (Ibid:161). - At amerikanere arbejder målrettet for at 
præstere og gerne gør det i fritiden, adskiller sig fra den danske individualisme, hvor familien 
prioriteres højst. I Danmark kommer individet også i første række frem for gruppen. Danskere 
har som amerikanere, heller ikke behovet for at være en del af en gruppe for at nå målet. 
Medlemmer af den danske forretningskultur handler ud fra egne behov og ikke ud fra, hvad der 
nødvendigvis er bedst for gruppen. Alligevel er danskere som tidligere nævnt, kendt som 
individer, der prioriterer tid sammen med familien. Dette indikerer, at gruppen alligevel udgør 
en vigtig faktor for danskere, da fritiden med familien prioriteres frem for en stræben efter 
individuelle præstationer (forretningskultur 2009). 

4.5 Hvor kommer de maskuline & feminine værdier til udtryk i kulturerne? 

Som tidligere nævnt er USA en maskulin og resultatorienteret forretningskultur. Der er igen 
fokus på præstationer, dette kan ses ved at mange nyuddannede ofte kun bliver i en virksomhed 
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få år, hvorefter de prøver nye muligheder af, der måske passer bedre til deres kvalifikationer – 
dette uden hensynstagen til virksomheden. Her er fokus på den enkeltes mål og ambitioner. 
Dette kan føre til komplikationer i andre forretningskulturer, hvor det måske ikke anses for 
acceptabelt at forlade en virksomhed efter kun få år (Varner 2005:357). Endvidere kan det 
maskuline opleves i forhandlinger, hvor amerikanere ofte er aggressive uden hensynstagen til 
modparten, da formålet udelukkende er at skabe succes, og det at skille sig ud fra mængden 
anses for det optimale (Mooij1998:42). Aktiv og konkurrencepræget deltagelse er noget, der 
vægtes højt i forhandlinger. Medlemmer af den amerikanske forretningskultur er præget af en 
aggressivitet og pågåenhed, og forventer handelsprocessen går hurtigt og, at henvendelser bliver 
besvaret inden for 24 timer. Endvidere er amerikanere socialt anlagte, og lægger vægt på 
personlige forbindelser i karrieren som kan føre til ressourcer. Danskere derimod er mere passive 
og fører sig beskedent frem uden en aktiv deltagelse, hvilket kan opfattes som uhøfligt og måske 
endda dovent fra et amerikansk perspektiv (Forretningskultur 2009). 
 
Det, at amerikanere er prægede af den stærke maskulinitet, og er forholdsvis aggressive i 
forretningsmåden gør, at de måske kan have svært ved at se, hvordan en mindre dansk 
virksomhed vil være i stand til at levere varen og leve op til de benhårde kvalitetskrav, der stilles 
i USA. Det betyder, at hvis en dansk virksomhed ønsker at blive taget seriøs i USA, skal den 
udsendte medarbejder være yderst professionel og konkret, så den dyrebare tid ikke bliver spildt 
i den store amerikanske virksomhed, da det er et spørgsmål om at ”get down to business” ret 
tidligt i processen (Forretningskultur 2009). Endvidere vægtes det, at det er dig det handler om, 
at du har brug for det, når der appelleres til potentielle kunder i USA, hvor 
overtalelseselementet er det afgørende, og selve kernefilosofien i markedsføringen. Facts og 
grunde er en del af overtalelsesprocessen såvel som produktinformation og logisk videnskabelig 
data (Mooij 1998:272). Som tidligere nævnt, er Amerikanske virksomheder aggressive i 
markedsføringen, de sender ofte newsletters (nyhedsbreve) ud til andre virksomheders mails, for 
at udbrede budskabet omkring f.eks. udvikling af nye produkter og andre nyheder. Denne 
forholdsvis aggressive markedsføring har dog også efterhånden vundet ind på det danske marked 
(Kelstrup 2008). 
 
Danmark er modsat USA et land med en høj score af feminisme (jf. fig. 2). Det kommer til udryk 
i, at familieliv og social velfærd prioriteres. Mange kvinder er udearbejdende og bidrager ad 
denne vej til større velfærd (Mogensen 2008). Kvinderne er uafhængige af både mænd, børn og 
forældre, økonomisk såvel som socialt. En socialforsker, Lise Lotte Hansen, argumenterer, at den 
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danske velfærdsstats tilbud om børnepasning og pleje af ældre, er et af de afgørende bidrag til 
dansk samfundsøkonomi og selve forudsætningen for, at den moderne ”familiemodel” kan lade 
sig gøre (Ibid.). På dette punkt står den danske forretningskultur i kontrast til den amerikanske, 
hvor den moderne karrierekvinde er afhængig af de sociale relationer for at få muligheden for at 
klatre op af den sociale rangstige (Ibid.). I Danmark er der i det hele taget sympati for 
samfundets svage borgere, og det at dumpe i en eksamenssituation er ikke uopretteligt i den 
feminine kultur. Denne feminine side kommer også til udtryk i samfundet, hvor medlemmer 
lærer at være venlige og behandle alle på lige fod til trods for kvalifikationer. I Danmark præger 
det feminine også diskussionen om det er de svage eller stærke, der favoriseres i samfundet 
(Kulturelle Dimensioner 2009). Endvidere fremgår det ifølge Hofstedes dimensioner, at Danmark 
har en svagere usikkerhedsundvigelse end USA, og dette kan netop hænge sammen med at det 
feminine, herunder prioriteringen af velfærdsstaten og omsorgssektoren beskytter danskere og 
skaber tryghed i modsætning til USA, hvor det er op til den individuelle at klare sig selv i 
samfundet (Hofstede B 1999:152). 

4.6 Opsummering/diskussion 

Begge kulturer er meget individualistiske, individets velbefindende prioriteres først og dernæst 
gruppens. Dog prioriterer danskere familien og fritiden mere end de individuelle præstationer i 
karrieren. Det kan også hænge sammen med at Danmark er en feminin kultur. Netop Hofstedes 
dimension feminine vs. maskuline værdier udgør en vigtig forskel, som virksomheder bør tage i 
betragtning, før de indleder hvad der gerne skal blive et frugtbart samarbejde. Hvor Danmark er 
præget af det feminine og beskytter samfundets svage, er der fokus på resultater og præstationer 
i det maskuline USA. I Danmark afgør velstanden altid hvilken levestandard og hvilke 
muligheder personer i samfundet råder over, hvilket er meget karakteristisk. I USA 
karakteriseres personer ud fra deres præstationer, og hvordan de klarer sig i samfundet. Der 
eksisterer en større aggressivitet i beslutningstagen og i forretningsmåden. Den amerikanske 
tankegang adskiller sig fra danske og mere beskedne. Derfor kan amerikanere fra et dansk 
perspektiv virke pågående og dominerende. Ved interaktion med den amerikanske 
forretningskultur, er det vigtigt at tage i betragtning, at den amerikanske partner ønsker at 
skabe succes, og er mere aggressiv i sin fremtoning, hvilket står i kontrast til den danske og 
mere beskedne måde. Der kan i den forbindelse opstå barrierer, da den feminine ledelsesstil i 
USA kan blive opfattet som for beskeden og svag i denne maskuline verden (Hofstede A 1984:98). 
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Derfor er det en god ide for medlemmer af den feminine kultur at appellere til USA på en mere 
pågående måde for bedre at skabe succes. 
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5 FONS TROMPENAARS OM AMERIKANSK & DANSK 

FORRETNINGSKULTUR 

5.1 Introduktion 

Fons Trompenaars har opstillet syv dimensioner som han deler op i følgende: (1) Universalisme 
vs. partikularisme, (2) Individualisme vs. Kollektivisme, (3)Neutral vs. Affektiv, (4) Specifik vs. 
Diffus, (5) Præstation vs. Ascription, (6) Sekventiel vs. Synkronisk, (7) Indvendig vs. Udvendig 
styring. Dimensionen Individualisme vs. Kollektivisme bliver ikke gennemgået, da den er 
parallel med Hofstedes (Gooderham 2003:144). I 1980 udsendte Trompenaars spørgeskemaer til 
15.000 ledere og administrativt personale i virksomheder i 28 lande og yderligere 15.000 i 
1990’erne(Gooderham 2003:140-141). 

5.2 De syv kultur dimensioner 

1. Universalisme vs. Partikularisme 

 
I universelle kulturer er der mange regler, som går forud for de personlige relationer. Ved 
chikane lægges der hovedvægt på regelbruddet frem for bekymringer over situationen. 
Universalister er rationelle og argumenterer professionelt, ofte med intentionen om at presse 
modparten (Trompenaars B 1998:64). I kulturen er en troværdig person én, der opfylder de 
gældende regler. Medarbejdere ansættes udelukkende på baggrund af faglige kvalifikationer. 
Ofte stoler universalister ikke på partikularister, da de ser dem som personer, der holder hånden 
over hinanden (Ibid:46). Mange forskere mener, at universalisme reflekterer det mere komplekse 
og moderne samfund (Ibid:47). Kontrakten er omdrejningspunktet og en naturlig del af livet i 
universalistiske kulturer. Personlige relationer tillægges ikke den samme betydning som i 
partikularistiske kulturer, hvilket ofte er hvor det går galt i samhandelssituationerne. Her bliver 
universalister ofte misfortolket, da de agerer upersonlige og for forretningsmæssigt fokuserede 
(Ibid:54-64). Tit går det galt når der sættes for lidt tid af til det sociale, hvilket gør 
partikularisterne mistænksomme. Slutteligt er det vigtigt at overholde aftaler i universalistiske 
samfund (Ibid:64). 
 
Fra et partikularistisk synspunkt er skabelsen af forholdet det altafgørende inden 
forhandlingerne igangsættes (Ibid:55). Netop her har mange universalistiske virksomheder 
mistet handlen, da de har været for forretningsmæssigt fokuserede, hvilket har fået 
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partikularisterne til at afblæse samarbejdet (Ibid:55). Partikularister er karakteriseret ved, at de 
vægter personlige relationer over de skrevne regler. Regler kan modificeres og tilpasses gerne 
efter omstændighederne. Partikularister opbygger uformelle netværk og skaber personlige 
kontrakter, og forsøger ofte at ændre handlingsmønstre. Virkeligheden har flere perspektiver, 
der afhænger af hver deltager og omstændigheder (Ibid:64). Medlemmer af kulturen er ikke kun 
samfundets borgere, men brødre, mænd, sønner eller andre betydningsfulde personer, der har 
gjort sig fortjent til enten omsorg eller foragt. Derfor vil medlemmer af kulturen gøre, hvad de 
kan for enten at hjælpe eller udelukke personer alt efter omstædighederne og uanset 
eksisterende regler (Ibid:45). I kulturen er en troværdig person én, der er i stand til at agere ud 
fra skiftende omstændigheder uden hensynstagen til de givne regler. Medarbejdere ansættes 
udelukkende på baggrund af personlige relationer, hvorved faglige kvalifikationer kommer i 
anden række (Trompenaars A 2005:4). 
 
2. Individualisme vs. Kollektivisme  

 
Parallel med Hofstedes dimension. 
 
3. Neutral vs. Affektiv 

 
I følelsesmæssige neutrale kulturer beskrives medlemmerne som tillukkede, dette fordi der ofte 
benyttes en afdæmpet tale og fysisk afstandtagen til omgivelserne og andre individer. 
Medlemmer i kulturen giver ikke udtryk for deres meninger eller følelser, men holder dem under 
kontrol. Indestængte følelser kan dog lejlighedsvis komme op til overfladen. Der er en beundring 
overfor en rolig og behersket adfærd. Fysisk kontakt og brug af stærke ansigtsudtryk er 
tabubelagte. Skal noget erklæres, læses det ofte op monotomt.  Der er igen fokus på at få handlen 
i land frem for de involverede personer (Trompenaars B 1998:87-97). Medlemmer af neutrale 
kulturer bliver ofte beskyldt for at virke kølige eller sågar hjerteløse af omgivelserne (Ibid:95). 
Beslutninger træffes efter længere tids rationelle overvejelser. 
 
I affektive kulturer er medlemmerne udadvendte, hvilket de udtrykker verbalt og i form af 
toneleje alt efter humør, og dette udtrykkes også ikke-verbalt, hvor kropskontakt er almindelig. 
Affektive personer tåler en overflod af følelser, uden dette opfattes som trussel eller tvang. De 
udviser selv overstrømmende og voldsomme følelser uden hæmninger. Voldsomme uenigheder 
betyder ikke nødvendigvis, at handlen er aflyst. Der er fokus på mennesket frem for handlen 
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Medlemmer af denne kultur beundrer ekspressiv adfærd og voldsomme, livlige udtryk. Her læses 
erklæringer op flydende og med dramatik. I modsætning til neutrale kulturer udtrykkes 
meningen i affektive kulturer uden hensynstagen til omgivelserne, og beslutningerne træffes 
med følelserne som en afgørende faktor (Ibid:97). 
 
4. Specifik vs. Diffus 

 
I specifikke kulturer adskilles det professionelle fra det private. Ofte bruger medlemmer af 
kulturen udtrykket: ” Først arbejde - derefter fornøjelse”(Trompenaars B 1998:108). Det kommer 
f.eks. til udtryk i, at der i professionelle sammenhæng tituleres ved efternavn og job titel, mens 
der i private sammenhænge blot tiltales ved fornavnet, der er fokus på arbejdet som første 
prioritet. Eksempelvis kan nævnes situationer, hvor arbejdslederen møder sin underordnede, 
som er erfaren på golfbanen. I situationen vil den specifikke arbejdsleder ikke tøve med at spørge 
den underordnede til råds, og autoriteten vil ikke smitte af på situationen (Ibid:99). Medlemmer 
af den specifikke kultur går direkte og målbevidste til problematikken, og er ligefremme i deres 
fremtoning. Her er en tendens til først at betragte en genstand, for efterfølgende at studere de 
specifikke dele og se på, hvorledes de er forbundne (Ibid:108). I specifikke kulturer er der kun 
meget små og private områder som er adskilte fra det offentlige og karrieren, og her er en frihed 
til at tale på en direkte facon, hvilket kan virke krænkende i diffuse kulturer. I den specifikke 
kultur er det samtidigt nemmere at kritisere modparten, uden dennes livszone bliver ødelagt, da 
arbejde vs. privatliv holdes adskilt (Ibid:104). 
 
I den diffuse kultur blandes det professionelle sammen med det private, og der tituleres således 
på samme måde under begge forhold. Ofte opfattes medlemmer i denne kultur som indirekte og 
formålsløse i deres omgang med andre, og de kan være svære at gennemskue. Deres holdning er 
situationssbestemt og i det hele taget afhængig af omgivelser og omstændigheder. Personlige 
spørgsmål infiltreres med de forretningsmæssige, og uklarheder giver muligheder for yderligere 
fortolkninger (Ibid:119). Virksomhedsovertagelser finder ikke så ofte sted i denne kultur – dette 
på grund af den splittelse det forårsager i de indbyrdes og højt prioriterede forhold (Ibid:110). I 
den diffuse kultur betragtes relationer og forbindelser, før de enkelte dele studeres(Ibid:108). I en 
diffus kultur vil et koncept som pay and performance ikke kunne vinde indpas, da det vil lede til 
forviklinger. For eksempel vil den endelige evaluering vise, at den individuelle medarbejder 
måske ikke har udført arbejdet som lovet, men derimod noget andet af større betydning for den 
diffuse medarbejder. Endvidere vil pay and performance skabe indbyrdes splittelser blandt 
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medarbejdere (Ibid:109). Holdningen i diffuse kulturer er, at medlemmer altid modtager hjælp 
fra andre om ikke andet så i form af inspiration, derfor ville det ikke være retfærdigt, at en 
medarbejder kræver hele belønningen (Ibid:108). 
 

5. Præstation vs. Ascription 

 
I præstation kulturer opnår medlemmer status på baggrund af deres præstationer. En leder 
respekteres på baggrund af den viden og de færdigheder han/hun har. Mange topledere inden for 
denne kultur er på forskellige alderstrin. Pay and performance er ofte brugt som et effektivt 
værktøj med formålet at skabe effektivitet i virksomheden.  Ofte opfattes præstationsorienterede 
kulturer som et led i den moderne verden (Trompenaars B 1998:123). I præstationskulturen 
retfærdiggør medlemmerne deres hierarki ved at hævde, at dem der besidder de vigtigste poster, 
også har præsteret mere og arbejdet sig op i hierarkiet for at sidde der (Ibid:32). Det er ofte brugt 
at sende unge og lovende ledere ud for at varetage en stor handel, hvilket askriptive kulturer har 
svært ved at tage seriøst (jf. kapitel 11). 
 
I askriptive kulturer opnås status på baggrund af individets personlige alder, status, køn eller 
familiemæssig baggrund. De fleste ledere i denne kultur er midaldrende mænd, som har 
kvalificeret sig i kraft af deres baggrund og erfaringer. Den individuelle medarbejder belønnes 
ikke, selvom han/hun er den der er tættest på salget (Ibid:131). Titel og status er altafgørende, 
hvilket ofte er en af grundene til, at en handel mellem de to kulturer, fra et askriptivt synspunkt, 
skal godkendes af virksomheden derhjemme i den præstationsorienterede kultur, før handlen 
godtages (Ibid:31). Beslutninger kan drages i tvivl af personer med mere autoritet (Ibid:138-139). 
I kulturen har status formålet at blive bragt i anvendelse som magt for at styrke effektiviteten 
(Ibid:132). Status bliver tillagt dem, der naturligt findes beundringsværdige, herunder ældre 
personer, mænd eller højt kvalificerede personer (Ibid:133). 
 

6. Sekventiel vs. synkronisk tidsorientering 

 
Hver kultur har sit syn på tiden, det består af en fortid, nutid og fremtid. Der er to måder at se 
på tidsopfattelsen på. Den ene bevæger sig fremad, og orienterer sig mod fremtiden og det nye. 
Den bevæger sig konstant fremad fra sekund til sekund i en lige linje, dette kaldes sekventiel 
tidsorientering. I denne kultur er tiden et redskab som der aftales, planlægges ud fra, og alt går 
efter tidsplanen. Der foretages kun én ting ad gangen. Medlemmer af denne kultur er utrygge, 
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hvis tidsplanen som de helst selv har sat, ikke bliver overholdt. Der er faste tidspunkter for 
hvornår hvert trin skal udføres, og det er ikke velanset, når planer ændres. Medarbejdere er 
tilfredse, når det planlagte mål er nået vha. en målstyret ledelse. Der lægges vægt på at nå nye 
mål inden for bestemte og fastlagte tidsrammer. Ofte ser virksomheder den lige vej som den 
hurtigste og mest direkte vej mod målet (Trompenaars B 1998:162). 
 
Den anden måde at opfatte tid på er i cirkler af minutter, timer, dage og år der bevæger sig, 
hvilket kaldes synkronisk tidsorientering. Kulturer med denne opfattelse af tid, foretrækker at 
gøre flere ting ad gangen, og der er ingen bekymring om præcision, personlige relationer går 
forud for tidsplanen. I synkroniske kulturer er medlemmer i stand til at gøre flere ting på samme 
tid (multitaske), og tiden er åben for nye muligheder. Planlægning er til for at blive ændret på 
efter behov, og aftaler er ikke et must. Det ideelle er en cirkel, hvor det tidligere, det nutidige og 
fremtidige griber ind i hinanden (Ibid:162). 
 
7. Indvendig vs. Udvendig Styring 

 
Hver kultur har udviklet et syn på naturen. Den måde som mennesket relaterer til miljøet på, er 
forbundet med vejen, hvorpå mennesket ser sit eget liv og skæbne. Kulturer med indvendig 
styring ser på andre medlemmer naturen som en slags maskine, der kan kontrolleres med den 
rette ekspertise og viden. Kulturer med indvendig styring tror ikke på held, men er mere 
rationelle i tankegangen. I denne kultur er konflikter et tegn på en overbevisning. Personer føler 
et ubehag i situationer med manglende kontrol. Det vigtigste i kulturer med indvendig styring er 
at opnå målet. Medlemmerne i denne kultur tror på, at mennesket kan dominere naturen, hvis 
der gøres et effektivt forsøg på det. Ofte kan denne holdning opfattes som dominerende, og 
grænser til aggression mod omverden (Trompenaars B 1998:180). I kulturen finder medlemmer 
det tilfredsstillende at få andre til at tænke som dem. 
 
Kulturer med udvendig styring ser naturen som overlegen, og ønsker at skabe harmoni med 
denne. Medlemmer af den udvendige kultur tror ikke selv på, at de kan skabe deres egen 
skæbne. De er mere overtroiske i tankegangen og tror på og respekterer naturens kræfter. I 
kulturen er der fokus på andre og en villighed til at indgå kompromis og hermed bevare freden. 
Forskydninger og cyklusser accepteres, hvis de er ”naturlige” og arbejdsprocessen foregår i et 
roligt tempo (Ibid:180). 
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5.3 USA & Danmark 

I lighed med Hofstede ligner amerikansk og dansk forretningskultur hinanden også iflg. 
Trompenaars. Der skal dog igen tages hensyn til, at Trompenaars undersøgelser ikke er et facit 
på, hvilke kulturelle elementer de to undersøgte kulturer indeholder. Ifølge Trompenaars 
undersøgelse om hvorvidt medlemmer vil bakke deres ven op i en ulykke, viste USA og det meste 
af Nordeuropa sig fra en universalistisk side, og ville dermed ikke vidne for vennen og redde ham 
fra en eventuel retssag (Trompenaars A 2005:34-35). I USA vises følelser ofte, men de holdes 
adskilt fra rationelle beslutninger (Ibid:142-143). Når der tales om følelser, er amerikanere en 
anelse mere neutrale end danskere. Det viser Trompenaars undersøgelse, hvor en række lande 
blev udspurgt om deres syn på følelser på arbejdspladsen. Her ville 43 % af amerikanske ansatte 
ikke give til kende, at de havde problemer med arbejdspladsen mod Danmarks score på kun 34 
%, som holdt følelserne for dem selv (Trompenaars B 1998:70). Danskerne ville i mindre grad 
hjælpe med at male chefens hus end amerikanere, og må derfor ses som mere specifikke end 
amerikanere(Ibid:88). Både USA og Danmark er i høj grad præstationsorienterede kulturer, hvor 
hhv. 87 % amerikanere og 89 % danskere er stærkt imod at status opnås på baggrund af 
familienavnet (Ibid:106). Begge kulturer er sekventielle kulturer med fokus på overholdelse af 
tidsplanen. Endvidere er amerikanere mere fokuserede på det fremtidige end fortidige, måske 
fordi USA har mindre historie end Europa. Begge kulturer er meget indvendigt styrede, og hele 
82 % af de amerikanske ledere tror på, at de skaber deres egen skæbne, i Danmark er tallet på 
72 % (Ibid:142). 
 
Amerikansk forretningskultur  Dansk forretningskultur  

- Universalistisk   - Universalistisk 
- Individualistisk   - Individualistisk 
- Neutral    - Neutral 
- Specifik    - Specifik  
- Præstationsorienteret   - Præstationsorienteret 
- Sekventiel    - Sekventiel 
- Indvendig Styring   - Indvendig Styring 
 
(jf. bogen Trompenaars A 2005) 
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5.4 Det specifikke i kulturerne 

Som tidligere nævnt er karrieren en stor del af den amerikanske identitet, amerikanere 
identificerer sig i høj grad med den status de opnår i karrieren (jf. kap. 8). Amerikanere har kun 
behov for et mindre privat forum, som holdes adskilt fra det jobmæssige. I USA opfattes det som 
uhøfligt at stille personlige spørgsmål, hvilket fra et udestående perspektiv kan opfattes 
overfladisk, kun at tale om forretninger (Trompenaars A 2005:89). Som tidligere nævnt er den 
fritid amerikanere har, en helt privat og meget lille sfære, hvor kun den nærmeste familie 
inkluderes i. Amerikanere er eks. dem, som tager mindst ferie i forhold til europæere. Europæere 
bemærker ofte, at deres amerikanske samarbejdspartnere planlægger alt i deres kalendere på 
nær tid til at slappe af. Ofte arbejder personer i ledende stillinger op til 56 timer ugentligt, og 
holder kun fri to uger årligt (Ibid.). Mange europæere ser deres amerikanske modparter som 
workaholics – personer der er besatte af at arbejde. Denne holdning stammer tilbage fra 
immigrationsperioden, hvor mange tilkommere var motiveret af tanken om at arbejde og herved 
skabe en bedre tilværelse i det nye og fremmede. Delingen mellem karriere og privatliv er ulige 
fordelt, da det meste af tiden bliver brugt på karrieren (Hall 1990:146). På dette punkt er 
medlemmer af den danske forretningskultur anderledes. Selvom Danmark er mere specifik end 
USA, er fordelingen mellem karriere vs. privatliv mere lige fordelt. Privatlivet fylder ligeså 
meget som arbejdslivet. Som eksempel tager danskere gerne tidligt fri om fredagen for at 
tilbringe mere tid med familien, og det sociale skal gerne ske inden for arbejdstiden, således der 
ikke går nogen tid fra det private, hvilket kan overraske amerikanere (jf. kap. 9). 

5.5 Det neutrale og synet på det affektive i de to kulturer  

Det neutrale i de to kulturer kommer til udtryk ved, at medlemmerne som tidligere nævnt ikke 
viser deres følelser offentligt. I Trompenaars spørgsmål omkring problemer på arbejdspladsen, 
ville kun 34 % af danskere mod de 43 % amerikanere, ikke vise deres følelser omkring 
utilfredshed på arbejdspladsen. På dette punkt er amerikanere en anelse mere neutrale, hvilket 
kan have noget at gøre med, at de holder følelser og det affektive adskilt fra objektive og 
rationelle beslutningsprocesser. Endvidere er USA iflg. Hofstede en præstationskultur, hvilket 
kan indikere, at amerikanere forholder sig mere neutrale, for således at få et bedre forhold til 
den overordnede og hermed mulighed for at rykke op i hierarkiet. Derfor kan det opfattes som en 
svaghed at vise følelser på arbejdspladsen, da amerikanere investerer mere tid og identificerer 
sig med dette område end danskere. Det neutrale kan også ses ved, at amerikanere ofte skaber 
flygtige bekendtskaber, uden at involvere følelserne. I Danmark tages der i højere grad afstand 
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fra at skabe flygtige venskaber, da disse etableres i barndommen, og ofte varer hele livet ud - et 
karakteristisk træk for mindre lande. Medlemmer af den danske forretningskultur kan opfatte 
det som anmassende og tilmed underligt, når amerikanere forsøger at etablere overfladiske 
venskaber (Trompenaars B 1998:90). 
 
Nogle amerikanere viser dog deres affektive side i privatlivet, de udstiller gerne deres private 
ejendele som de prissætter ved garagesales, og kan f.eks. godt tale åbent og hæmningsløst om sex 
oplevelser osv. (Ibid:83). Medierne karakteriserer ofte amerikanere ved, at deres følelser hænger 
uden på tøjet. Diverse tv-shows fremstiller amerikanere som et folk, der fortæller om deres 
følelser foran millioner af seere. Her kan bl.a. nævnes talkshowet Dr. Phil, hvor den amerikanske 
psykolog af samme navn, har konsultation med sine patienter for åben skærm, hvor de fortæller 
om deres traumatiske og dybt personlige problemer (Dr. Phil 2009). Og der er en række lignende 
reality shows i USA, hvor nogle amerikanere tilsyneladende deler det private med 
offentligheden. Her er naturligvis tale om ekstreme shows – fælles for denne type shows er, at 
det affektive bringes frem i deltagerne, og kan minde om den sydlandske og varmblodige adfærd. 
Disse shows, er dog ikke et billede af den brede befolkning i USA, men blot et eks. på, at 
mennesker er forskellige, og derfor ikke kan generaliseres. Reality tv, er også et fænomen, der 
vinder mere ind i den danske kultur dog ikke på samme niveau som USA, men f.eks. kan der 
nævnes programmet Sandhedens Time, et amerikansk reality koncept, hvor deltagere 
gennemgår en løgnedetektortest, hvorefter resultatet oftest er af overraskende karakter, og 
berører deltagerne følelsesmæssigt (Tv 3 2009). 
 
Danskere som derimod er mere affektive end amerikanere iflg. Trompenaars undersøgelser, 
tager dog mere afstand fra det affektive. Her kan nævnes de sydeuropæiske politikere på tv, hvor 
danskere ofte latterliggør deres håndbevægelser, heraf udtrykket: ”Tomme tønder buldrer mest”. 
Alligevel ville flere danskere vise deres utilfredshed på arbejdspladsen end amerikanere, måske 
hænger dette sammen med, at der er et socialt sikkerhedsnet at falde tilbage på i Danmark, hvis 
de bliver fyret. De har derfor ikke så meget at miste, og identificerer sig ikke med karrieren på 
samme måde som amerikanere gør (Ibid:90). Danmark er dog den mest affektive kultur i 
Skandinavien, hvor danskere bliver opfattet som varmblodede latinere af andre skandinavere 
(Ibid:74). Fælles for neutrale kulturer er, at de tager afstand fra glæde, vrede og følelser som 
bliver vist i det offentlige forum. 
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5.6 Opsummering/diskussion 

Til trods for Trompenaars intention som tidligere nævnt var at opstille nogle mere brugervenlige 
dimensioner end Hofstede, virker dimensionerne alligevel ikke funktionelle. Problemet i 
forbindelse med studiet af dimensionerne er, at de er stillet op i form af spørgsmål omkring en 
specifik problematik, herunder b.la. om personer føler sig forpligtet til at hjælpe chefen med at 
male hans hus. Spørgsmålet gav anledning til forvirring, da størstedelen i den japanske kultur 
svarede, at de ikke ville hjælpe, hvilket modstred Japan som en diffus kultur. Senere fandt 
Trompenaars dog ud af, at japanere ikke maler deres huse (Trompenaars, B 1998:105). 
Spørgsmålene afspejler derfor ikke hele kulturens syn på arbejde vs. privatliv, da der altid vil 
være nogen, der afviger i denne forbindelse, samme gør sig gældende for de andre dimensioner. 
Slutteligt kan spørgsmålene opfattes forskelligt af individerne i kulturerne og dermed reflekteres 
i svarene, dette er Trompenaars også inde på, idet han siger at kulturer kan være mere eller 
mindre universalistiske afhængig af hvad reglerne indebærer (Trompenaars A 2005:36). 
Endvidere påvirker specielt USA's blandede befolkningsgruppe, da nogle medlemmer af den 
amerikanske forretningskultur er tro mod deres traditioner og etniske baggrund og derfor ikke 
kan sættes i bås i dimensionerne (Trompenaars 2005:225). 
 
Ifølge Trompenaars undersøgelser ligner de to kulturer overordnet hinanden, modsat de andre 
teoretikere er der ingen dimensioner, hvor de to kulturer står direkte i kontrast til hinanden, 
men det er derimod et spørgsmål om små grader af forskelle. Amerikanere er en anelse mere 
neutrale end danskere, de viser ikke utilfredshed over arbejdet, måske fordi de dermed lettere 
kan rykke op i hierarkiet. Nogle amerikanere udstiller dog gerne deres følelser i privatlivet i 
form af ekstreme tv-shows, modsat Danmark, hvor dette endnu ikke er vundet så meget ind. 
Endvidere etablerer mange amerikanere flygtige bekendtskaber, hvor danskere foretrækker dybe 
og livslange venskaber. Amerikanere er mere specifikke, og har en mindre privat sfære end 
danskere, der har en mere lige opdeling af arbejde og fritid. Danskere prioriterer som tidligere 
nævnt fritiden, og ikke alt er centreret om karrieren. Når de to forretningskulturer interagerer, 
skal der fra et dansk synspunkt være fokus på, at amerikanere måske kan opfattes som mere 
overfladiske. Endvidere skal der tages hensyn til det amerikanske drive – det, at amerikanere 
modsat danskere, ofte er villige til at investere en god bid af fritiden for at opnå målet - alle 
aspekter som er værd at tage i betragtning for danske virksomheder. 
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6 RICHARD GESTELAND OM AMERIKANSK & DANSK 

FORRETNINGSKULTUR 

6.1 Introduktion 

Richard Gesteland er amerikaner, globaliseringskonsulent og underviser i kommunikation på 
tværs af kulturer, herunder også danske virksomheder. Han underviser medarbejdere i 
internationale virksomheder i, hvordan de skal ”opføre sig”, når de indgår i nye 
forretningskulturer (Kronenberg 2005). Gesteland beskriver de forskellige kulturer vha. følgende 
tilgange: (1) Resultatorienteret Deal Focused (DF) vs. Relationsorienteret Relationsship Focused 
(RF), (2) Formel vs. uformel forretningskultur– Hierarkisk vs. Egalitær Kultur, (3) Rigid vs. 
flydende tidsopfattelse – monokron vs. polykron punktlighed (4) Udtryksfuld vs. Reserveret 
adfærd. Gesteland baserer sine undersøgelser på 40 års personlige erfaringer, (CCBB) modellen 
som Gesteland kalder sin model, er en 90 % praktisk og 10 % teori model (Faaborg 2002:84). 

6.2 De fire kultur dimensioner 

1.  Resultatorienteret (DF) – vs. relationsorientering (RF) 

 
I (DF)-kulturen er fokus rettet mod resultaterne, og kulturen er meget mål orienteret. Der er 
fokus på opgaven at få handlen i land først og fremmest. Dette kan give anledning til problemer i 
(RF)-kulturer, der fokuserer på relationer før handlen igangsættes (Gesteland B 2002:19) 
I (RF)-kulturer er personer, sociale forbindelser og relationer i fokus. Medlemmer af denne 
kultur opfatter ofte, at medlemmer af (DF)-kulturer er for ivrige og anmassende i fremtoningen. 
Når der handles med (RF)-kulturen, er det vigtigt at tage god tid til at socialisere for dernæst at 
igangsætte handlen. (RF)-kulturen er den mest dominerende på det globale marked. Af (RF)-
kulturer kan nævnes hele den arabiske verden, Afrika, Latin Amerika og det meste af Asien. I 
kulturen foretrækker medlemmer at gøre forretninger med familiære forbindelser, som der er 
tillid til. Der er skepsis, når det kommer til at gøre forretninger med fremmede og specielt 
udlændinge. Derfor er det essentielt at kende kunden og etablere et forhold inden det 
forretningsmæssige (Ibid:19). 
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2. Formel vs. Uformel Forretningskulturer – Hierarkisk vs. Egalitær Kultur 

 
I formelle forretningskulturer er der en forventning om, at overordnede respekteres. Hierarki er 
organiseret og reflekterer forskelle i status og magt. Status er i lighed med Trompenaars 
askriptiv og tildeles ældre personer med erfaringer. 
Medlemmer i uformelle forretningskulturer foretrækker, at der er mindre afstand mellem status 
og magt. Der kan opstå problemer mellem formelle vs. uformelle, da sidstnævnte kan opfatte 
medlemmer af den formelle kultur som ufleksible og stædige, og omvendt kan formelle 
medlemmer opfatte de uformelle som sjuskede og uorganiserede (Gesteland B 2002:45). 
 
3. Rigid vs. flydende tidsopfattelse – monokron vs. polykron punktlighed 

 
Kulturer med rigid tidsopfattelse overholder deadlines og tidsfrister til punkt og prikke. Kulturer 
med flydende tidsopfattelse er mere afslappede omkring tidsaspektet. Medlemmer af 
sidstnævnte kulturer fokuserer mere på omgivelserne, situationen og hvem de er sammen med. 
Det kan give anledning til sammenstød, hvor rigide kulturer med monokron punktlighed anser 
flydende kulturer med polykron punktlighed for dovne, fordi de ikke overholder 
tidsfrister(Gesteland B 2002:57). 
 

4. Udtryksfuld vs. Reserveret adfærd 

 
I udtryksfulde kulturer kommunikeres der som ordet antyder mere udtryksfuldt end i 
reserverede kulturer. I udtryksfulde kulturer er der ofte en face-to-face dialog og middage og 
gaveudveksling er alle almindelige forekomster. Det udtryksfulde kommer til udtryk i tale og 
kropssprog. Måden hvorpå der kommunikeres kan lede til misforståelser, da medlemmer med 
udtryksfuld adfærd udfolder sig fysisk mere, når de udtrykker sig, dette ses både i positive og 
negative situationer. Endvidere er der kort rummelig afstand i udtryksfulde kulturer. Der 
forventes øjenkontakt, og det kan tolkes som manglende interesse eller mangel på respekt, hvis 
dette svigter. Modsætningsvist er medlemmer med reserveret kommunikation mere forbeholdne 
og afventende. I denne kultur forventes det, at der er øjenkontakt og en rummelig afstand på 
mindst 40-60 cm. til modparten (Ibid.). 
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6.3 USA & Danmark 

Ifølge Gesteland er både USA og Danmark (DF)-kulturer, hvor medlemmerne er uformelle i 
omgangstonen. Endvidere er de to kulturer tilhængere af punktlighed, og deadlines overholdes 
således resultaterne opnås hurtigt. Ydermere er begge kulturer tilhængere af en afstandstagen 
fra 40-60 cm, og vedvarende øjenkontakt. I USA gives der er fast håndtryk, men ikke så ofte som 
det ses i andre kulturer. Det fremgår også af Gestelands undersøgelser, at USA i højere grad er 
en kultur med fysisk kontakt end Danmark (Gesteland B 2002:75-77). Slutteligt adskiller de to 
kulturer sig ved, at USA er en udtryksfuld kultur, hvorimod Danmark er reserveret kultur.  
 

Amerikansk forretningskultur  Dansk forretningskultur 

 
- (DF) kultur   - (DF) kultur 
- Meget uformel    - Moderat uformel  
- Meget monokron   - Meget monokron  
- Udtryksfuld                     ↔ - Reserveret 
 
(jf. Gesteland C 1999) 

6.4 Hvordan kommer (DF) kulturen til udtryk i USA og Danmark? 

USA er en (DF)-kultur, her eksisterer et ”get down to business” princip. Der er ikke fokus på at 
udvikle personlige relationer, kun hvis det opstår naturligt i forretningsprocessen. (DF)- 
kulturen sætter et stort præg på samhandlen, der ofte går relativt hurtigt, da både amerikanere 
og danskere er ivrige for hurtigt at få sat handlen igangsat uden tidsspilde. Amerikanske 
virksomheder, er ofte villige til at drøfte et eventuelt samarbejde allerede kort efter, de har talt 
med modparten og fået den nødvendige information om produktet. Der er en nem adgang til det 
amerikanske marked, da amerikanere er åbne overfor fremmede kulturer – dette måske som 
følge af, at USA er et immigrationssamfund. Hvert år, indkøber USA produkter for over 300 mia. 
$ fra fremmede kulturer ofte over telefonen. Denne handel mellem fremmede fungerer fint i 
(DF)-kulturer som USA. Når det drejer sig om en større handel, vil den amerikanske køber dog 
ofte vide mere om sælgerens produkt, men det er ikke en forudsætning, at sælgeren er kendt fra 
tidligere (Gesteland C 1999). 
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Danmark er som USA også en (DF)-kultur, hvilket betyder, at de to lande nemt kan relatere til 
hinanden. I lighed med USA, kan en dansk virksomhed uden problemer kontaktes af en 
udenlandsk virksomhed, hvorefter forhandlingen går i gang relativt kort tid efter. Der er ikke 
behov for at gå igennem mellemled, og virksomheden kontaktes direkte (Richard 1999). 

6.5 Den Udtryksfulde vs. Reserverede adfærds indvirkning på de to kulturer 

Amerikanere er modsat danskere udtryksfulde i deres adfærd. Dette kommer til udtryk ved, at 
de ofte føler sig utilpas i situationer, hvor der er stille. Dog skal det i den forbindelse 
understreges, at amerikanere ofte ser dem selv som fanget i midten af de to modpoler (Richard 
1999). Den amerikanske kommunikation kan sammenlignes med en avisoverskrift som lige til og 
direkte. Amerikanere keder sig ofte, når de er til foredrag i andre kulturer, hvor foredragets 
emne introduceres, og der tages hensyn til historisk kontekst. I USA anses al 
baggrundsinformation som unødvendigt og tidsspilde (Hall 1990:168-169). 
 
Danskere er reserverede i deres kommunikationsstil, de afbryder sjældent, taler behersket og 
foretrækker en fysisk afstand. Det kan give anledning til forvirring, når der handles med de 
udtryksfulde kulturer, hvor afbrydelser ikke er unormale. Fra et amerikansk perspektiv, kan det 
opfattes som uhøfligt, at danskere er tilbagetrukne i mødesituationer. Det kan hermed fortolkes, 
at danskere ikke er interesserede i at få igangsat handlen, hvilket ikke er tilfældet, da Danmark 
som USA også er en (DF)-kultur. 

6.6 Opsummering/diskussion 

De to kulturer deler også mange ligheder iflg. Gesteland. Begge er (DF)-kulturer, og er hurtige til 
at få skabt kontakt, hvorefter de har intentionen om få igangsat handlen i et tidligt stadie. 
Danskere er mere beskedne i fremtoningen, fordi kulturen modsat den amerikanske er 
reserveret. Det kan lede til misfortolkninger, da danskere måske anses som mere passive, 
hvorimod amerikanere er mere ivrige og talende. Denne observation danner parallel til Hofstede 
som også beskriver mere frembrusende og aggressive i deres måde at gøre forretninger på. Derfor 
er det vigtigt, at danske virksomheder får et indblik i, hvordan der appelleres til amerikanere, så 
de hermed formår at formidle budskabet og sælge varen. Amerikanere ved som udgangspunkt 
ikke, at danskere også tilhører (DF)-kulturen. Derfor må danskere tilpasse sig situationen og 
kommunikere mere udtryksfuldt, ellers kan der opstå barrierer i handlen med USA. 
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7 MARKANTE TRÆK I AMERIKANSK FORRETNINGSKULTUR 

7.1 Den amerikanske samarbejdspartner 

Ses der overordnet på USA, er landet det fjerdestørste i verden og udgør over 260 millioner 
indbyggere – mange med forskellige etniske baggrund og mange med familiær tilknytning til 
Europa (USA business). Andre tilhører minoritetsgrupper i samfundet som den sorte og 
latinamerikanske population. Det, at USA består af en blandet befolkning, er en udfordring i sig 
selv, når der interageres med denne kultur. Forskellige etniske folkeslag bidrager alle med hver 
deres trosretning, sprog, vaner og kulturelle baggrund til den fælles kultur. Danmark er også 
blevet en mere blandet population end tidligere som følge af globaliseringen, men 
størrelsesmæssigt, kan dette slet ikke sammenlignes med USA (Ibid.). 
 
Som udgangspunkt er det meget komplekst at beskrive den amerikanske kultur, da den består af 
en meget blandet befolkningsgruppe. USA er ikke bare et andet land, men et kontinent med 
millioner af indbyggere, hvis forfædre stammer fra stort set alle lande i verden, hvilket gør 
kulturen unik. Amerikanere er vokset op med at skulle indgå i samarbejdet med andre etniske 
grupper i samfundet, derfor er de ofte betegnet som åbne, imødekommende og optimistiske (Hall 
1990:140). Et andet punkt hvor kulturerne adskiller sig, er på uddannelsesområdet. Som 
udgangspunkt tilstræber det amerikanske samfund, at alle skal have samme uddannelse frem til 
tolvte klasse. Dette er et problem, da mange børn ikke har engelsk som modersmål, og det 
vanskeliggør indlæringsprocessen. Endvidere vælger kun 15 % af amerikanske gymnasieelever 
at studere et fremmedsprog. Synet på uddannelse varierer fra familie til familie, og 
undersøgelser viser, at børn tilbringer mere tid foran fjernsynet end i skolen. Slutteligt er det 
amerikanske skoleår kortere end i f.eks. Tyskland og Frankrig (Ibid:143). Derfor har mange 
amerikanere andre forudsætninger og tilmed kvalifikationer end danskere, naturligvis alt efter 
hvilken branche der refereres til. 
7.2 En stærk selvmotivation og stræben efter det nyeste 

Selvmotivationen er et andet og meget markant træk i kulturen. Individualismen gennemsyrer 
USA. Der sættes mål som forfølges, og de fleste amerikanere nyder og beundrer hårdt arbejde og 
succes som følge heraf, og de er ikke tilbageholdne med at vise det heraf udtrykket The American 
Dream. Deres stræben efter anerkendelse reflekteres i fremtoningen, hvilket gør, at amerikanere 
ofte er nemt genkendelige i verden (Hall 1990:149). USA kan for en udestående virke som et 
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ekstremt kapitalistisk samfund, da der hele tiden arbejdes på at tjene flere penge og få råd til det 
nyeste. Men sådan opfatter amerikanere det ikke, tværtimod. Karrieren en stor del af 
identiteten, og de mål der opnås her er de vigtigste i livet, mener halvdelen af USA’s befolkning 
(Jandt 2007:196). Der er en selvtillid i USA og ambitionerne er mange, det drejer sig om at 
erhverve det nyeste og opnå højeste trin på rangstigen (Jandt 2007: 197). Som den franske 
antropolog Rapaille Clotaire udtrykker det:  
 
” When do we have enough in America? Never! It’s a constant culture of excess, a permanently 
noveau riche mentality. We want the biggest, the most extreme of everything”.  
 
Som resten af befolkningen er den amerikanske leder også drevet af at få løst opgaven. Hierarki 
bliver kun anvendt, hvis det får opgaven løst hurtigere. Medarbejdere respekterer deres 
overordnedes beslutninger mere end f.eks. danskere, da. lederen har opnået sin status på 
baggrund af en beundringsværdig præstation. Gode ledere får jobbet gjort, de er pragmatiske, 
effektive, fleksible samt gode problemløsere, og lederens opgave er at involvere alle i opgaven. 
Medarbejdere opfordres til at være innovative og kreative i tankegangen, alle ideer skal dog 
bakkes op af data og fakta, der appellerer til den rationelle tankegang bag alle beslutninger 
(Chhokar 2007:483-484). Nye ledelsesmodeller bliver entusiastisk nærstuderet, og der er et 
ønske om at være de første til at afprøve det nye (Ibid:495). Den maskuline kultur viser sig i, at 
der stadigvæk er forholdsvis få kvinder, der besidder top stillingerne i USA (Ibid:504). 
 
I USA er der en fremtidsorientering og al forandring er positiv. USA er f.eks. det sted i verden, 
hvor der sker flest udflytninger. Hvert år fraflytter en ud af fire husholdninger i søgen mod det 
nye. Sociale attituder er ikke permanente, men ændres konstant og nyt er bedre end gammelt. 
Denne følelse af, at i morgen er bedre end i dag, er ikke et nyt fænomen, Alexis de 
Tocqueville(1835-1945) var også en af dem som observerede dette og skrev følgende:  
 
"In the United States they all consider society as a body in a state of improvement, humanity as 
a changing scene, in which nothing is, or ought to be, permanent; and they admit that what 
appears to them today to be good, may be superseded by something better tomorrow”(Jandt 
2007:196).  
 
Når amerikanere flytter gør de netop op med det gamle. De holder ofte et ”garagesale”, hvor selv 
meget personlige ting udstilles offentligt og sættes til salg (Trompenaars B 1998:103). At mange 
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flytter, betyder også, at de er delvist tvunget til at skabe nye venskaber, hvilket forklarer, 
hvorfor amerikanere ofte er kendte for at skabe kortvarige og overfladiske venskaber (Hall 
1990:144). I den amerikanske kultur, er en god nabo én, som vedligeholder sin ejendom, er med 
på en snak over hegnet og er villig til at låne værktøjer ud, og af og til kommer med kaffe eller 
middagsinvitationer. Nye tilflyttere bliver budt velkommen i kvarteret ofte i form af gaver, tilbud 
om hjælp eller en invitation til at møde de andre naboer. Dette illustrer igen en åbenhed som er 
relativt ukendt i Danmark (Ibid:145). Teoretikeren Edward T. Hall mener, at grunden til 
amerikanere vælger disse overfladiske venskaber, er fordi de føler sig rodløse. Andre vælger at 
engagere sig frivilligt i forskellige hjælpeorganisationer i fritiden. Ved at engagere sig i sådanne 
organisationer og blive en del af fællesskabet, opnå anerkendelse og status for deres frivillige 
arbejde, skaber de en identitet. Og amerikanere kan lide følelsen af at arbejde mod et fælles mål 
(Ibid:145). 

7.3 Muligheden for at klatre op af rangstigen 

Karrieren er altafgørende i USA og der er muligheden for at klatre op af rangstigen. Men 
ansættelse og forfremmelse er udelukkende baseret på regler og den enkeltes evner og 
præstationer (Jandt 2007:160). Pay and performance konceptet bygger netop på præstationer og 
betyder, at medarbejdere belønnes efter, hvad de har præsteret ved at få muligheden for at 
klatre op af rangstigen. Og afstanden til ledelsen ikke lang, hvis medarbejderen formår at skabe 
et indtryk (Ibid.). Endvidere er amerikanske virksomheder ofte innovative med lønninger, typisk 
deles virksomhedens overskud med den medarbejder, der har præsteret bedst, eller der åbnes 
muligheder for at indgå i et partnerskab også kaldet fair day’s pay. Dette koncept vinder også 
mere og mere ind i Europa (Almond 2006:119). I USA er de bedste ledere dem som accepterer at 
blive kaldt ved fornavn, og hermed accepterer deres underordnede på lige fod (Mooij 1998:42). 
USA opfattes af mange stadig som ”The Land of Opportunity”, fordi det giver alle muligheden for 
at få succes og hermed opnå ”The American Dream” (Ibid:42). Amerikanere klatrer konstant op 
og ned af den sociale rangstige som følge af den finansielle eller uddannelsesmæssige status de er 
tildelt på baggrund af deres præstationer. I dag er USA's præsident Barrack Obamma et godt 
eksempel på The American Dream, han har netop arbejdet sig op af rangstigen, og hermed blevet 
verdens mest magtfulde mand for slet ikke at nævne USA’s første farvede præsident. 
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7.4 Time is money 

Synet på tid er et andet karakteristisk træk i kulturen. Tiden er en vigtig vare heraf udtrykket 
”time is money”. Beslutningerne bliver taget hurtigt, og der er ikke et behov for lange 
overvejelser. Tiden er lineær, der er en begyndelse, et forløb og en afslutning med fokus på 
fremtiden. Tid bliver brugt som et måleapparat til at skabe deadlines og hermed sikre 
effektiviteten. Overtrædes leveringsfrister kan dette bringe samarbejdet til ophør. Hvis 
forsinkelser opstår på mere end et kvarter kræver det en mere velovervejet undskyldning, eller 
et telefonopkald (Hall 1990:141). Der sker en motivation i nutiden drevet af fremtidige mål. 
Uddannelsen tages i nutiden for at få et job i fremtiden og hermed sikre forsørgelse af den 
fremtidige familie. Fremtidsorienteringen fungerer som en slags guide for de aktuelle aktiviteter. 
Europæere er mere fortidsorienterede, da det fremtidige endnu ikke har fundet sted (Ibid:195). 
Når amerikanere taler om langsigtede tidsintervaller, mener de sjældent mere end en periode på 
to-tre år. I forbindelse med synet på tid, skal det nævnes, at der også er tidsforskelle indenrigs, 
sammenlignes synet på tid, varierer dette også regionalt. I det nordvestlige, sydlige og 
sydvestlige USA er synet på tiden f.eks. mere afslappet end i resten af USA(Ibid:141). 

7.5 Udtømmende kontrakter og en villighed til at tage risici  

Et andet aspekt at tage i betragtning er synet på kontrakter. I USA forhandles enhver 
bestemmelse i en skriftlig aftale mellem køber og sælger. Hovedreglen er, at hvis intet er anført i 
kontrakten, anses det ikke for aftalt. Kontrakter i USA er meget udtømmende pga., at der er så 
mange eventualiteter, der skal tilgodeses. Som teoretikeren, Fons Trompenaars, også har 
observeret, er USA det land i verden, der bruger domstolene mest til at mægle i 
konfliktsituationer. Intet andet land i verden har så mange retsstridigheder som USA, hvor der 
også er højst antal advokater pr. indbygger sammenlignet med andre lande (Trompenaars B 
1998:49-50). USA er en meget universalistisk kultur, derfor lægges der meget vægt på, at 
kontrakter opfyldes, og at aftaler overholdes (jf. kap.6). Dog kan amerikanere efterfølgende godt 
ignorere aftalen, hvis markedssituationen har ændret sig (Udenrigsministeriet 2007). 
 
I USA er der en større villighed til at tage risici selv i en ny opstartet virksomhed. Som Hofstede 
også konkluderer, har USA en forholdsvis svag usikkerhedsundvigelse (Mooij 1998:42). På dette 
område er danske virksomheder meget mere påpasselige til trods for Danmark ifølge Hofstede 
har en svagere usikkerhedsundvigelse end USA, er vilkårene i Danmark alligevel mere barske 
ved konkurs. Modsat Danmark kan værksættere i USA komme ud af deres gæld i en periode på 
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kun tre år, danske iværksættere hæfter ofte for gæld i mere end 20 år, viser en undersøgelse 
foretaget af Danmarks Statistik (Tre ud af 2008). 

7.6 Opsummering/diskussion 

Når der ses på befolkningsgruppen i den amerikanske forretningskultur, er denne præget af en 
række nationaliteter. Netop dette aspekt gør USA svær at beskrive som én samlet kultur. Nogle 
af de markante træk ved denne mangfoldige befolkningsgruppe er, at de er åbne og 
imødekommende overfor andre kulturer. Dette kan fra et dansk perspektiv, måske virke en 
anelse anmassende og fremmed. Endvidere kan USA virke som et materialistisk samfund, hvor 
kapitalistiske mål er en dominerende faktor. Selve drivkraften i USA, er at ved hårdt og 
målrettet arbejde er The American Dream, tilgængelig for alle. Kulturen er præget af en 
fremtidsorientering og stræben efter det nye. Aftaler afholdes og nedfælles i skriftlige og 
udtømmende kontrakter, som for andre kulturer kan virke som en manglende tillid fra 
amerikansk side. I den amerikanske forretningskultur opfordres der til at tage risici, hvilket 
mange amerikanere heller ikke tøver med, nye virksomheder etableres til trods for den sidste gik 
konkurs. Det er ovennævnte kulturelle parametre, der ofte kommer til udtryk i samhandlen med 
amerikanere. 
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8 MARKANTE TRÆK I DANSK FORRETNINGSKULTUR 

8.1 Hvad er markant ved den danske forretningskultur? 

Danskere er kendte for at være afslappede overfor autoriteter, da der kun er en mindre 
magtdistance. I Danmark er omgangstonen overfor medmennesker og myndigheder på en direkte 
facon, og det er et uformelt og mindre protokollært samfund. Der er en mindre accept og 
tolerance af beslutningskompetencer og ulige magtfordeling i kulturen. I Danmark er det kun 
acceptabelt at anvende magt til legalisering af formål. Medarbejdere i Danmark foretrækker en 
mindre grad af hierarki og ligestilling på arbejdspladsen (Mooij 1998:42). Dette ses i 
organisationer og strukturer, som ofte er flade frem for hierarkiske. Alder, titler og anciennitet er 
ikke lig med status og respekt. Som Gesteland er inde på i sin beskrivelse af Danmark, kan 
denne afslappethed overfor autoriteter og det uformelle sprog samt manglende dresscode både 
virke charmerende fra nogle kulturers synspunkt, men samtidigt opfattes som dybt uhøfligt og 
frastødende af de mere hierarkiske kulturer (Gesteland, Richard R. 1999:3). Danskere er mere 
afslappede, når det kommer til at anvende kontrakter. Her anses en mundtlig aftale for 
bindende. Mindre virksomheder vælger typisk denne form for aftale, da de ser på skriftlige 
aftaler som besværlige, og forbinder dem med en mistroiskhed. Ofte er danskere tillidsfulde, når 
det gælder samarbejdspartnere de i forvejen kender, og vælger en mundtlig aftale 
(Forbrugsstyrelsen 2004). Slutteligt deler danskere basale værdier som de demokratiske og 
opfattelsen af ligeværdighed, ægte omsorg for miljøet og ønsket om at undgå konflikter sammen 
med resten af Skandinavien. Danmark er ligeledes kendt for at bidrage til internationale 
humanitære engagementer (Gesteland A 2005). (Forretningskultur 2007). 

8.2 Individualister der prioriterer fritid 

Efter USA er Danmark et af de mest individualistiske lande i verden med en score på 74. Dette 
kendetegner i høj grad et samfund, hvor der handles individuelt og selvstændigt, og hvor 
personlige relationer spiller en mindre rolle. Der er stærke bånd til de nærmeste venner og 
familie, men ellers ikke forpligtelser eller tilhørsforhold overfor andre grupper. Rollefordelingen 
mellem mænd og kvinder er markant lige. Dette gør sig gældende både i væremåden og 
værdierne i kulturen. Mænd kan f.eks. frit afholde barselsorlov i Danmark, og karrierekvinder er 
respekterede og accepterede på lige fod med mænd (Forretningskultur 2007). Danskere har til 
stor forundring fra amerikanernes side, ofte tidligt fri om fredagen, hvor det familiære 
prioriteres og indflettes i arbejdsplanen. For danskere skal det sociale helst ske inden for 
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arbejdstiden, da de foretrækker at bruge fritiden med familien. Denne holdning står i kontrast til 
den amerikanske, hvor karrieren prioriteres højst (Ibid.). 
 
Måske er det netop dette aspekt der gør, at danskere iflg. undersøgelser er, de lykkeligste i 
verden. Fra et amerikansk synspunkt er der en stor forundring, når det kommer til goderne i 
Danmark. Tv-journalisten, Morley Safer, fra 60 Minutes er forbavset over det sociale 
sikkerhedsnet i Danmark. I sit interview med fem studerende er han forbløffet over, at danskere 
ikke skal bekymre sig om økonomien ved at gå på universitet, og endda få løn for at studere. En 
lykkeforsker fra Harvard Universitet mener dog, at den pris danskere betaler for lykken hænger 
sammen med de 50 % i skat der betales for tryghed – noget der ville være uhørt i en amerikansk 
familie. En anden dansk professor, Kaare Christensen, fra Syddansk Universitet mener, at 
lykken hænger sammen med de få forventninger til livet danskere har, der skal ikke så meget 
succes til for at gøre danskere tilfredse. Danmark er i højere grad en moderlig kultur, og der 
tages hånd om borgerne. Dette står i kontrast til USA, hvor familier selv må spare store summer 
op, så der er mulighed for at få børnene på universitet (Sørensen 2008). 
 
En anden ting der kendetegner Danmark er Janteloven, som også går ind og influerer i måden og 
de kulturelle parametre danskere handler ud fra i forretningsøjemed. Jantelovens ti bud, 
fortæller om danskernes syn på hinanden, og grundreglen er, at personer ikke skal tro de er 
mere end andre. Janteloven fokuserer på det beskedne og på ikke at vise for meget 
selvsikkerhed, og hermed skille sig ud af mængden, hvilket er det optimale i USA (Janteloven 
2009). Netop Janteloven som opfordrer til danskere til at holde ambitionerne for dem selv og det 
feminine med fokus på at skabe en fælles tryghedsfølelse, er de kulturelle parametre danskere 
handler ud fra, og som kan være barrieredannende i samhandlen med den amerikanske 
forretningskultur. 

8.3 Det feminine Danmark 

Som Hofstede påpeger, er Danmark en feminin kultur. Dette kan give anledning til barrierer i 
dialogen med USA. Her et eksempel på dette, da Barry, den amerikanske HR chef fra 
amerikanske Nanny Brown i Minneapolis, kom til Danmark for at lancere et nyt program i det 
danske datterselskab. Det var Barrys intention at være effektiv i den uge, han havde i Danmark. 
Men han fik alligevel et uventet kulturchok, da han efter timers forsinkelse ankom, og skulle 
møde den danske HR chef, Ove Rasmussen. Først var Ove fokuseret på at få opgaven løst og 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 44

tilbød Barry stærk kaffe, og Barry var begejstret for, hvad der virkede til at blive et frugtbart 
samarbejde. Men Barry bemærkede, at Ove ringede flere gange og nærmest ”forhandlede” i 
telefonen. Senere sagde Ove, at han kun havde ”tilladelse” fra fruen til at fortsætte arbejdet til 
kl. seks. Det undrede Barry en del, specielt da Ove rejste sig op klokken fem minutter over seks 
og tilbød at sætte Barry af ved hotellet. Ove sagde, at han måtte gå, da børnene skulle i seng, da 
hans kone havde møde dagen efter. I bilen foreslog Barry at mødes dagen efter om lørdagen, men 
Ove virkede uinteresseret, og sagde han havde lovet sin kone at tage børnene med i zoo, men 
tilbød Barry at komme med, og forslog at tale forretninger om mandagen, men Barry afslog da 
han gerne ville arbejde med sin præsentation. I weekenden tænkte Barry meget på den 
manglende interesse fra Oves side. Han tænkte på om Ove havde en dårlig arbejdsmoral, eller 
måske ikke kunne lide, at hovedkvarteret kom til Danmark for at introducere nye og måske 
uønskede systemer, eller måske kunne Ove ikke lide amerikanere, han forstod bare ikke, 
hvordan Ove så kunne arbejde for et amerikansk firma. Problemet med samarbejdet skyldes, at 
danskere er meget prægede af de feminine værdier, og familien prioriteres over karrieren, 
hvilket ikke betyder manglende ambitioner. Denne holdning vises åbent og uden hæmninger i 
det danske samfund til forundring for amerikanere og andre kulturer (Hofstede C 1998:4-5). 

8.4 Opsummering/diskussion 

Danskere er meget afslappede omkring brugen af titler. De fleste medlemmer af den danske 
kultur prioriterer deres fritid modsat amerikanere, og familien er vigtigere på dagsordenen end 
karrieren. Omsorgssektoren er i centrum og tager hånd om borgerne, som frit kan gå på 
universitet uden at bekymre sig om de økonomiske aspekter, hvilket overrasker amerikanere. 
Kulturen er præget af de feminine værdier, som kan være barrieredannende i samhandlen som 
ovennævnte eksempel indikerer. Mænd tager gerne barsel, og viser hermed deres mere feminine 
sider. Endvidere er Danmark karakteriseret ved at være det land i Europa, hvor medarbejdere er 
mest tilfredse på arbejdspladsen, viste den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, 
som Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) foretog i 
2007. Hele 93,4 % af de udspurgte danskere svarede, at de enten var tilfredse eller meget 
tilfredse med deres arbejde, dog er danskere også dem i Europa der er mest stressede (Danskerne 
mest.. 2007). 
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9 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

9.1 Introduktion 

Når der tages udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen, ville det have været optimalt at få en 
række danske virksomheder til at deltage, for herved at danne et bredt og mere nøjagtigt billede 
af de forskelle danske medarbejdere oplever. Derfor blev adskillige danske virksomheder 
kontaktet, herunder b.la. Velux, Coloplast og Vestas i håbet om at skabe en større undersøgelse 
af problematikken. Desværre havde virksomhederne ikke mulighed for at deltage grundet ekstra 
travlhed i takt med begyndelsen af det nye regnskabsår og naturligvis grundet finanskrisen. 
Slutresultatet blev derfor, at der er anvendt seks respondenter fra to virksomheder. Det drejer 
sig om den danske shippingvirksomhed, Wrist World Wide, som blev etableret i Aalborg i 1969. 
Virksomheden leverer tekniske dele og servicerer fragtskibe overalt i verden, og har 
datterselskaber i en række lande, herunder USA (Wrist 2009). De fem af respondenterne 
arbejder i et af datterselskaberne, Wrist Supply Inc., i Houston, hvor der er 20 ansatte, heraf 6 
danskere, som til dagligt arbejder side om side med deres amerikanske kollegaer (Wrist B 2009). 
Den sidste respondent i undersøgelsen er kundechef, og arbejder i Haldor Topsøe - en 
katalysatorfabrik som blev grundlagt i 1940 af Dr. Haldor Topsøe (Haldor 2009). Virksomheden 
producerer katalysatorer, og har ligeledes filial i Houston, USA, hvor 150 ansatte arbejder. 
Medarbejderne fordeler sig således, at der er flest amerikanere i dattervirksomheden og kun et 
fåtal danskere, herunder en del forskere. Haldor Topsøes amerikanske filial er drevet af Anders 
N. Olsen (Ibid.). 

9.2 Spørgeskemaundersøgelsens gennemførelse og metodiske overvejelser 

Intentionen med undersøgelsen har været at tilvejebringe et kvalificeret bud på, hvilke 
oplevelser og erfaringer danske medarbejdere i virksomhederne har haft med den amerikanske 
forretningskultur, og hermed skaffe en opdateret viden om medarbejderes forudsætninger, når 
de samarbejder og kommunikerer med amerikanere. Hensigten er at det kvantitative data 
sammen med teorien og anden udvalgt empiri i specialet, skal skabe opmærksomhed på de 
eksisterende forskelle i forretningskulturerne. 
 
Selve spørgeskemaundersøgelsen er udført i elektronisk form vha. programmet 
Freeonlinesurveys, som er en hjemmeside der arbejder med spørgeskemaundersøgelser 
(Freeonlinesurveys 2009). Brugervenligheden af programmet er dog ikke optimal, da 
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illustrationerne ikke viser, hvad hhv. A, B og C står for. Endvidere er data svær at arbejde med, 
da hver respondents svar skal bearbejdes for at få alle kommentarer med, hvilket ville være 
meget omfattende med mange respondenter. Slutteligt er der uoverensstemmelser i resultaterne 
og de grafiske illustrationer. 
 
Undersøgelsen blev lanceret vha. et link, som blev sendt til en kontakt i Wrist World Wide, der 
herefter videresendte linket til de andre respondenter. En respondent havde en forbindelse til en 
dansk medarbejder i Haldor Topsøe, som linket blev sendt til. Medarbejderen som er kundechef, 
synes undersøgelsen var interessant, og ville derfor gerne være behjælpelig. Derfor er her tale om 
en slags kæde som respondenterne selv sendte videre. Svarene blev sendt direkte tilbage til 
brugerprofilen på Freeonlinesurveys, uden brug af kostbar og ressourcekrævende skemaer i 
papirform. Svarprocenterne blev dernæst regnet ud i grafiske opstillinger danner herefter et 
samlet billede af svarene til hvert spørgsmål. 
 
Fordelen ved kun at inddrage et mindre antal respondenter er, at det er nemmere at nærstudere 
de enkeltes svar, som ikke kræver et større og mere tidskrævende detektivarbejde som en mere 
omfattende undersøgelse ville have medført. Sluttelift er der større mulighed for at se nærmere 
på respondenternes uddybende kommentarer. 

9.3 Udarbejdelsen af spørgsmålene og respondenterne 

I udarbejdelsen af de tolv spørgsmål er der lagt vægt på, at respondenterne kan relatere til 
spørgsmålene. Sproget er derfor formuleret uden brug af kompleks terminologi, abstrakte 
begreber, og der er anvendt hverdagssprog for at tilpasse en bred målgruppe. Der er lavet en kort 
velkomstnote, således respondenterne af spørgeskemaet ved, hvad der forstås ved begrebet 
forretningskultur, og at det er det emne undersøgelsen søger at afdække. Nogle spørgsmål 
danner paralleller, dette for at sikre, at de svar der bliver givet stemmer overens. 
 
Når der ses på anvendeligheden af spørgeskemaundersøgelser generelt, er det vigtigt at forholde 
sig kritisk. Edgar Schein mener f.eks. ikke, at spørgeskemaundersøgelser altid er tilstrækkelige 
at anvende i studiet af forretningskulturer. Han mener, at specielt Hofstedes undersøgelser har 
søgt at dække over for mange dimensioner, hvilket gjorde det svært for gruppen at definere den 
mest betydningsfulde dimension i forhold til bestemte problemstillinger. I 
spørgeskemaundersøgelser, skal det endvidere tages i betragtning, at resultaterne kun bliver 
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behandlet ud fra svarene, da der ikke er foretaget nogen observation. Dette gør det svært at vide 
ud fra hvilke motivationer respondenterne har svaret, da respondenter ofte vil være ansvarlige 
og nøjagtige i besvarelsen, og det er ikke muligt at vide, om der svares ud fra sandheden. 
Undersøgelsen i dette speciale, kan være med til at belyse adfærdsnormer inden for de to 
virksomheder, men som Schein også er inde på, er det er vigtigt de ikke forveksles med 
antagelser (Schein 1992:176). 

9.4 Analyse af svar 

Når svarene analyseres, er det vigtigt at tage udgangspunkt i flere faktorer, b.la. varierer den 
periode respondenterne har opholdt sig i USA. Nogle har kun opholdt sig i USA i få måneder, 
hvor andre har opholdt sig i landet i syv år (jf. periode USA). - At nogle respondenter kun har 
opholdt sig kort tid i kulturen, begrænser naturligvis et dybere kendskab. Endvidere oplever 
mange et kulturmøde som positivt og spændende i startfasen, inden de opdager nuancerne i den 
nye kultur. I dette speciale er respondenterne vidt forskelligt placeret i hierarkiet, det er 
karakteristisk, at 50 % er i ledende stillinger, hvilket ikke ville være sandsynligt i en større 
undersøgelse. Dette har betydning, da respondenterne hermed kan have et andet syn på 
hierarki, eftersom de er højere placeret i hierarkiet end de andre medarbejdere. En respondent er 
i lære og oplever måske et mere markant hierarki, da han/hun er i startfasen af karrieren. De to 
sidste respondenter sidder i salgsafdelingen. Ovennævnte facts er alle afgørende for 
respondenternes svar (jf. 1. stillingsbetegnelse). 
 
1. Oplever du generelt den amerikanske forretningsmåde som anderledes end den 

danske?(jf. cd) 

 

Her oplever størstedelen på 50 % (B), at den amerikanske forretningskultur i nogen grad er 
anderledes, 33,33 % (A) i høj grad, 16,67 % (C) i mindre grad. Det er karakteristisk, at dem som 
mener forretningsmåden er anderledes, alle er i ledende stillinger, og to af dem har opholdt sig i 
USA i hhv. 3-7 år(jf. Spørgsmål 1). 
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2. Er det dit indtryk, at dine amerikanske kollegaer er mere dedikerede i deres karriere 

end danskere? 

 

Det er overraskende, at 66,67 % (C)mener, at amerikanere i samme grad er dedikerede deres 
karriere som danskere, da USA ofte identificeres med ”The American Dream” og iht. empirien 
identificerer amerikanere sig mere med karrieren end danskere. 16,67 % (A)har dog svaret i høj 
grad og 16,67 % (B) i mindre grad. Igen kan dette hænge sammen med perioden respondenterne 
har opholdt sig i USA (jf. spørgsmål 2 ). 
 
3. Er det dit indtryk, at amerikanere er mere resultatorienterede på arbejdspladsen end 

danskere? 

 

Der var uenighed i spørgsmålet, hvor 40 % (A) svarer i høj grad, 40 % (B) i mindre grad, 20 % (B)i 
samme grad. En respondent udtrykker utilfredshed omkring arbejdsopgaver, og skriver, at 
amerikanere ikke er så grundige som danskere, og mangler ansvar overfor opgaven (jf. punkt 5). 
Dette strider imod teorien. Hofstede beskriver netop det resultatorienterede som 
karakteriserende for den amerikanske præstationskultur.  Trompenaars beskriver USA som en 
præstationsorienteret kultur med fokus på resultater. Slutteligt iflg. Gesteland er begge kulturer 
resultatorienterede. Derfor kan dårlige erfaringer influere svarene(jf.kap.7). (jf. spørgsmål 3). 
 
4. Synes du, at omgangsmåden med dine amerikanske kollegaer er anderledes end med 

dine danske kollegaer? 

 

Til spørgsmålet er der 16,67 % (B) der svarer nej, 50 % (C) samme, 33,33 % (D) mener, at 
omgangsmåden er anderledes iflg. deres kommentarer. En respondent kommenterede på 
spørgsmålet og svarede, at amerikanere er mere afslappede, men på en dårlig måde og som 
tidligere nævnt, at de mangler ansvar overfor arbejdsopgaver (jf. punkt 5 cd). Størstedelen er 
enige om, at omgangsmåden med de amerikanske kollegaer ikke er anderledes fra 
omgangsmåden med de danske kollegaer. Spørgsmålet danner parallel til spørgsmål 12. 
 
5. Er det dit indtryk, at du prioriterer din fritid mere end dine amerikanske kollegaer? 

 

Tallene indikerer en klar uenighed 33,33 % (A) i høj grad, 33,33 % (B) mindre grad, 33, 33 % 
(C)samme grad. Dette kan skyldes flere faktorer, at respondenterne arbejder mere intensivt på 
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deres arbejdsopgaver end de vil gøre i Danmark – dette måske på et ubevist plan. Endvidere 
varier arbejdsbyrden fra en salgsmedarbejder til en direktør, hvor sidstnævnte efter al 
sandsynlighed har mindre fritid (jf. spørgsmål 5). 
 
6. Oplever du, at der er mere hierarki i USA end i Danmark? 

 

Størstedelen og 66,67 % (A) mener, at der i høj grad er mere hierarki i USA end i Danmark, 
resten af tallene fordeler sig ved 16,67 % (B)der mener i mindre grad og 16,67 % (C)i samme 
grad. Svarene stemmer overens med Hofstedes undersøgelser som viser, at der er en lidt større 
magtdistance i USA end i Danmark, hvilket indikerer at der er et stærkere hierarki i 
amerikanske virksomheder. Endvidere viser Trompenaars undersøgelser ligeledes, at den danske 
kultur er mere afslappet end den amerikanske (jf. spørgsmål 6). 
 
7. Mener du, at dine muligheder for forfremmelse er større i USA end i Danmark? 

 

Hele 83,33 % (A) mener, at muligheden for forfremmelse er større i USA mod de kun 16,67 % (C) 
der svarer, at muligheden er den samme som i Danmark, ingen har svaret at muligheden er 
mindre i USA. At respondenterne oplever muligheden for forfremmelse er større i USA, er igen 
højst sandsynligt, fordi de oplever en større fokus på præsterationer til forskel fra Danmark. De 
er blevet præsenteret for en kultur, der hæmningsløst går efter resultaterne, modsat i Danmark 
hvor Janteloven kan spille en rolle, når der tales ambitioner - et emne som gerne nedtones(jf. 
spørgsmål 7). 
 
8. Oplever du, at omgangstonen på arbejdspladsen i USA er mere eller mindre formel end 

i Danmark? 

 

Størstedelen og hele 83,33 % (A) af respondenterne svarede her, at omgangstonen er mere formel 
i USA end i Danmark mod de 16,67 % (B) som svarede, at den er mindre formel. Her er tale om 
to modpoler, da ingen svarede, at omgangstonen er den samme som i Danmark. Ifølge Gesteland, 
bliver danskere opfattet som en meget afslappede, hvilket kan lede til, at eks. amerikanere 
opfatter dem som uprofessionelle pga. den manglende dresscode og formalitet. I USA er der netop 
respekt for den overordnede pga. hans præstationer og hårde arbejde for at opnå denne 
respektfulde status. 
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9. Har du knyttet venskaber med dine amerikanske kollegaer? 

 

Størstedelen på 50 % (A) har knyttet tætte venskaber med deres amerikanske kollegaer. Når 
dette analyseres nærmere viser det sig, at tendensen er, at de respondenter der har opholdt sig i 
USA længst, enten ikke har -eller kun har knyttet overfladiske bekendtskaber, 33,33 % (B) 
svarer, at de har stiftet overfladiske bekendtskaber, og 16,67 % (C)har ikke knyttet venskaber (jf. 
spørgsmål 9). 
 
10. I hvor høj grad synes du, at der udvises selvsikkerhed og handlekraft i den 

amerikanske forretningskultur? 

 

Til dette spørgsmål svarer 57,14 % (B)i nogen grad, 14,29 % (A)i høj grad og slutteligt 28,57 % (C) 
i mindre grad. Tallene indikerer, at amerikanere er individualister der handler selvstændigt (jf. 
spørgsmål 10). Det er dog overraskende, at hele 28.57 % svarer i mindre grad, da alle teoretikere 
beskriver den amerikanske forretningskultur som meget resultatorienteret, hvor det gælder om 
at skille sig ud fra mængden og præstere konstant, derfor burde amerikanere iflg. undersøgelsen 
udvise større selvsikkerhed og handlekraft end danskere. Men respondenternes svar kan skyldes 
dårlige erfaringer og en manglende viden om den amerikanske forretningsmåde. 
 
11. Mener du, at et kendskab til den amerikanske kultur og forretningsmåde ville have 

hjulpet dig inden du tog til USA? 

 

Her viser tal, at 42,86 % (B) mener, at et kendskab til den amerikanske forretningskultur, kunne 
have hjulpet respondenterne i nogen grad inden opholdet i USA, hvor kun 28,57 % (C)mener, at 
det ville have hjulpet dem i mindre grad. Svarprocenten har medregnet respondenternes 
kommentar, hvor 28,57 % har kommenteret på dette spørgsmål. Blandt andet svarer en 
respondent, at han/hun kendte kulturen inden afrejse (jf. punkt 6 cd). Svarprocenten kan være 
afhængigt af perioden, medarbejderne har været i USA, hvor respondenter efter længere tids 
ophold oplever større kontraster og dermed sandsynligvis erfarer, at et kendskab ville have 
hjulpet dem (jf. spørgsmål 11). 
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12. Synes du at den amerikanske forretningskultur minder om den danske? 

 

Størstedelen og hele 71,43 % (B) er enige om, at den amerikanske forretningskultur i nogen grad 
minder om den danske, hvor 28,57 % (C)mener den i mindre grad minder om den danske. Ingen 
har svaret, at kulturen i høj grad minder om den danske. Derfor konkluderes det ud fra svarene, 
at respondenterne syntes, at den amerikanske forretningskultur i nogen grad minder om den 
danske.  Måske kan dette skyldes at begge kulturer er individualistiske hvilket danskere kan 
relatere til, men herefter er der alligevel forskelle såsom hierarkiet er mere markant og 
muligheden for forfremmelse er større osv. Spørgsmålet danner parallel til spørgsmål 4, hvor 
respondenterne bliver spurgt om, at de mener omgangsmåden med amerikanske kollegaer er 
anderledes fra den danske, hvortil et flertal svarede, at den er den samme som i Danmark (jf. 
spørgsmål 12). Derfor indikerer svarene at respondenterne ikke oplever de store kontraster. 
Måske kan dette skyldes, at respondenterne ikke er stødt på nogen væsentlige barrierer endnu. 

9.5 Opsummering/diskussion af spørgeskemaundersøgelsen 

I henhold til ovennævnte undersøgelse, er der klart forskelle i de to kulturer som respondenterne 
til dels kan have svært ved at identificere. Forskellene er dog ikke noget som de medarbejderne 
oplever som barrieredannende. Alligevel reflekterer undersøgelsen disse forskelle. Selv små 
gradsforskelle i eks. Hofstedes magtdistance influerer respondenterne, hvor de oplever, at 
hierarkiet i USA som mere markant. Der er en større grad af formalitet i den amerikanske 
forretningskultur, hvilket også stemmer overens med det teoretiske i specialet (jf. kap.7). Et 
flertal er enige om, at muligheden for forfremmelse er markant større i USA. Slutteligt har 
størstedelen af respondenterne svaret, at de kun synes, at den amerikanske forretningskultur 
minder om den danske i nogen grad. Respondenterne har i den forbindelse givet udtryk for, at et 
kendskab til den amerikanske kultur ville have hjulpet dem i nogen grad til en yderligere 
forståelse af USA som forretningskultur. Svarene indikerer, at respondenterne oplever forskelle, 
og selvom de måske ikke er så markante eksisterer de. Respondenterne har ikke kommenteret 
på ret mange af spørgsmålene, hvilket kan tyde på, at de ikke kan identificere forskellene og 
måske sætte ord på dem. Derfor som tidligere nævnt, er de fleste enige om at hvis de havde haft 
noget information om kulturen, kunne det måske have været en fordel. De respondenter som 
mener et kendskab ikke ville have hjulpet, kan skyldes mange faktorer, b.la., at respondenterne 
måske mere er i dialog med danskere end amerikanere på arbejdspladsen, at de som følge af 
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deres korte periode, endnu ikke har stødt på de store barrierer, og derfor ikke ser kontrasten som 
et problem. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen tegner som tidligere nævnt kun et billede af en mindre tendens på 
området. Der er mange aspekter at tage i betragtning, f.eks. tager undersøgelsen kun 
udgangspunkt i Houston, som geografisk er lokaliseret i det sydlige USA, og forretningskulturer 
varierer i de forskellige regioner, og resultatet kunne se markant anderledes ud, hvis en 
virksomhed i en anden region i USA blev udvalgt. Slutteligt er der forskel på virksomheder og 
deres interne kulturer. Derfor er her kun tale om en tendens påvist ved en undersøgelse af seks 
respondenter og deres erfaringer i den forbindelse (Schein 1992:203). Det lave antal respondenter 
gør det derfor svært at drage til entydige konklusioner (jf. cd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 53

10 ANDRE VIRKSOMHEDERS ERFARINGER MED DEN AMERIKANSKE 

FORRETNINGSKULTUR 

10.1 Introduktion  

Det er vigtigt, at danske virksomheder får viden og knowhow om de faldgrupper, der er på det 
amerikanske marked. Derfor er det relevant at høre om andre virksomheders erfaringer i 
dialogen med medlemmer af den amerikanske forretningskultur, og hermed se på hvordan 
forskellene bliver synliggjort i den virkelige verden. 

10.2 Virksomheden Columbus IT  

Virksomheden Columbus IT er en dansk virksomhed, der arbejder med IT løsninger. Columbus 
blev bl.a. kåret som Danmarks bedste arbejdsplads for fjerde år i træk (Columbus 2009). Men det 
så anderledes ud, da Columbus først forsøgte sig på det amerikanske marked. CEO og stifter af 
Columbus IT, Michael Gaardboe, erfarede, at selvom han kunne tilbyde et produkt der var 20-25 
% billigere, var det stadigvæk en fiasko, da han ikke kunne kommunikere budskabet ud på en 
måde, der appellerede til amerikanere (Rostgaard 2008). Efter mange strabadser, trodsede 
Columbus IT dog de barske betingelser, og i dag beskæftiger virksomheden 106 ansatte i 
kontorer i New York, Boston, Chicago, San Francisco og Los Angeles. Hvis Michael Gaardboe 
havde haft den nødvendige viden om forretningskommunikationen med USA, havde han måske 
haft bedre redskaber til at sælge varen i den hårde startfase. Problematikken han stod overfor på 
det amerikanske marked var, at danskere kommunikerer på en anden måde end amerikanere, 
der er mere aggressive og pågående i deres markedsføring grundet de maskuline værdier. En 
viden om amerikansk forretningskultur kunne derfor måske have forhindret den svære start, da 
danskernes salgs evner ofte kommer til kort, når de står overfor amerikanske kunder, der stiller 
andre krav og forventninger(Ibid.). Michael Gaardboe har som mange andre danskere erfaret, at 
det ikke er nemt at få fodfæste i USA, dette giver Udenrigsministeriet og adskillige 
handelskontorer i USA ham medhold i. Det skyldes ofte danske virksomheders undervurdering 
af det amerikanske marked, siger Søren Nedergaard, konstitueret leder af Innovation Center 
Danmark., citat:  

”Danske virksomheder kan sagtens have et godt produkt, men de glemmer ofte salgsarbejdet og 
definitionen af, hvilket problem produktet skal løse hos kunderne. De mangler deres to-
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minutters elevator pitch – en kunstart, som han kalder det. Dette er forfinet til det yderste her i 
Silicon Valley i forsøget på at imponere venturekapitalisterne” (Ibid.).  

Netop forskellene overrasker, typisk går det som ses som en potentiel styrke ofte hen og bliver en 
svaghed (Ibid.). Der er markante forskelle, da det amerikanske marked er meget mere 
konkurrencepræget og samtidigt mere anonymt pga. størrelsen. I USA går virksomhederne efter 
100 procent fortjenesten med en kortere tidshorisont end danskere er vant til 
(Udenrigsministeriet 2007). Amerikanere er resultat-orienterede og arbejder ofte hjemmefra. 
Dette på grund af, at medarbejdere ikke måles på arbejdstiden, men derimod på resultaterne, de 
kommer med. Som Michael Gaardboe udtaler det: 

 ”De sætter ikke deres lys under en skæppe. Har en person været ansat i en succesfuld 
virksomhed i tre år, er det ikke unormalt, at vedkommende udregner deres brøkdel af 
overskuddet og noterer det” (Rostgaard 2008). 

Det, som Michael Gaardboe advarer danske virksomheder mod er diskriminationsfrygten – den 
gennemsyrer i den grad det amerikanske samfund, understreger han. Da han oplevede dette, var 
han ansat på en mandsdomineret arbejdsplads, hvor nogle medarbejdere brugte letpåklædte 
piger som screensavers. Det fik en nyansat kvindelig ansat til at nægte at arbejde, før 
screensaveren blev fjernet (Ibid.). Specielt ved jobsamtaler skinner diskriminationsfrygten 
igennem. Hvis der eks. bliver spurgt ind til om den enkelte ansøger er gift, eller hvis der bliver 
spurgt til andre huller i CV’et, kan det betragtes som diskriminerende, hvis ansøgeren ikke får 
jobbet. Dette adskiller sig fra Danmark, men hænger sammen med, at det amerikanske 
retssystem gør det forholdsvis nemmere at sagsøge for diskrimination end i Danmark (Ibid.). 

10.3 DAKO 

Når det kommer til hierarki og organisation, er der også tydelige forskelle i USA og Danmark, 
her illustrerer DAKO (global leder inden for kræftdiagnostik) et godt eksempel. I 2002 opkøbte 
DAKO den amerikanske virksomhed Cytomation Inc. (Rostgaard 2008). DAKO valgte at indføre 
en matrixorganisation efter den typiske skandinaviske model. Det skulle vise sig at give store 
problemer. I USA var medarbejderne og lederne vant til at agere i et meget hierarkisk system. 
De var ikke vant til at tage ansvar på tværs, og frygtede at blive fyret, hvis de fejlede. Ulrik 
Cordes, salgsdirektør for DAKO mener, at danskere i højere grad er vant til, at andre 
medarbejdere og mellemledere selv tager ansvar, og styrer deres arbejdsopgaver. I den 
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amerikanske virksomhed var der store problemer med kvaliteten af det producerede udstyr, 
(Ibid.). Det krævede at medarbejdere - alle med forskellige kompetencer og ansvarsområder i 
hhv. udviklings-, produktions- og serviceafdelingerne arbejdede tæt sammen. Kommunikationen 
fejlede og DAKO afskedigede den amerikanske direktør og indsatte flere danske mellemledere. 
Det var dog ikke løsningen og bestyrelsens tålmodighed løb ud, da pengene var brugt op, og at få 
kvaliteten op til et acceptabelt niveau var urealistisk. Resultatet blev, at DAKO frasolgte den 
amerikanske virksomhed i 2006 (Ibid.). 

10.4 Alpine Treasures 

Et andet eksempel på, når de kulturelle forskelle bliver synliggjort i samhandelssituationer, er 
sammenstødet mellem den schweiziske virksomhed Alpine Treasures og amerikanske 
Homecrafts (Varner 2005:205). Homecrafts formål var at opkøbe Alpine Treasures, og det var 
amerikanernes holdning, at handlen var så godt som i land. Homecrafts sendte derfor en ung 
mand, David, af sted som hovedansvarlig i forhandlingsprocessen. Det undrede den ældre ejer af 
Alpine Treasures, Hr. Louis Semar, at David var så ung og besad så stort et ansvar, omvendt 
syntes David, at Hr. Semar var gammeldags. Snart adresserede David Hr. Semar ved hans 
fornavn, Louis, hvilket Hr. Semar fandt fornærmende. Endvidere pressede David på for at 
igangsætte forhandlingen. Han spurgte ind til Hr. Semars fritidsinteresser og familie, men fik 
kun kortfattede svar. David rådede Hr. Semar til at sælge virksomheden og derved tjene en pæn 
profit, hvorefter han passende kunne gå på pension. David kunne ikke forstå, hvorfor Hr. Semar 
bekymrede sig om virksomhedens fortsættelse i amerikanske hænder i stedet for at tage pengene 
og gå på pension. Men den schweiziske virksomhed var drevet af folk fra lokalsamfundet, som 
Hr. Semar nærede en dyb tillid til. Sidstnævnte fandt hele forhandlingsprocessen for personligt, 
og følte at dette ”amerikanske barn” var alt for anmassende at adressere ham som en nær ven. 
Han lyttede dog høfligt til Davids pointer. Dette er et eksempel på hvad der sker, når askriptive 
kulturer møder præstationskulturer som USA (Ibid.). Fons Trompenaars beskriver b.la. forholdet 
til den præstationsorienterede kulturer som barnets leg med legetøjsgeværet, hvor der kommer 
en masse lyde ud af, men hvor der hverken er autoritet eller status bag (Trompenaars B 
1998:128). 

10.5  Daimler - Chrysler fusionen 

En anden omtalt fusion, hvor to kulturer stødte sammen, er tyske Daimler-Benz fusion med 
amerikanske Chrysler Corp., USA’s tredjestørste bilproducent. Da fusionen fandt sted i 1998, 
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ledte det til en række problemstillinger - meget af problematikken som følge af et manglende 
kendskab til de implicerede forretningskulturer. To store koncerner, der hver især stod for 
forskellige værdier, hierarkiske opbygninger og lønsystemer, blev pludselig fusioneret til én 
virksomhed. I dette tilfælde var begge koncerner to store og veletablerede bilkoncerner - begge 
anerkendte i deres kultur, men med hvert deres image. Den amerikanske Chrysler appellerede 
til den risikovillige amerikanske cowboy, hvorimod tyske Daimler-Benz stod for perfektionisme i 
topklasse rettet mod det rigere og kvalitetsbevidste tyske klientel (Milwaukee 2000). 
 
Fra Daimler-Benz side gik fusionen galt på grund af et manglende kendskab til den amerikanske 
forretningskultur. Daimler-Benz koncernen var af den overbevisning, at de skulle overtage 
amerikanske Chrysler og besatte derfor flertallet af bestyrelsesposterne, uden at involvere den 
amerikanske side for meget i beslutningsprocesserne. Daimler-Benz var ikke opmærksom på de 
interne konflikter, der opstod i den fusionerede koncern. Og der var store problemer mellem de 
tyske og amerikanske ansatte. Selvom sproget ikke var en barriere, da de tyske ansatte talte et 
fejlfrit engelsk, og der blev brugt adskillige millioner på kulturforståelseskurser, var der alligevel 
uløselige problemer. Eksempelvis udtalte tyske ledere offentligt, at de aldrig ville drømme om at 
køre Chrysler, hvilket skabte interne problemer i virksomheden (Ibid.). Den daværende CEO, 
Jürgen Scrempp, og hovedaktionæren for Chrysler, Bob Eaton, formåede ikke at kommunikere 
og sætte et fremtidigt mål for koncernen. Bob Eaton var tilbagetrukket igennem hele processen. 
Netop de mange kommunikative problemer i koncernen gjorde, at der var vedvarende 
komplikationer med fusionen i en periode som strakte sig i over ni år – dette til trods for Jürgen 
Schrempp, som udgangspunkt kaldte fusionen ”en fusion for ligeværdige” (Kjær 2003). Men i 
virkeligheden var det en tysk overtagelse af den amerikanske koncern Chrysler Corp., og Jürgen 
Schrempp anså Chrysler for en underdivision frem for en ligeværdig partner, hvilket han kom til 
at udtale han i det tyske Handelsblatt. Denne udtalelse førte til en lang retssag, hvor han blev 
anklaget for at have løjet omkring fusionen, og ført den amerikanske bilkoncern bag lyset (Arent 
2007). 
 
Den overordnede problematik i denne case er, at den tyske bilkoncern ikke tog højde for 
værdierne i den amerikanske forretningskultur. En tysk forretningskultur blev placeret midt i 
den amerikanske uden hensynstagen til omgivelserne. Ses der overordnet på casen fra et 
teoretisk perspektiv, er USA iflg. Hofstede og Trompenaars meget individualistisk og der 
belønnes efter præstationer, hvilket der i denne sammenhæng ikke var mulighed for, da tyskere 
allerede havde indtaget størstedelen af bestyrelsesposterne, og hermed efterlod amerikanerne i 
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undertal. I modsætning til den amerikanske er tysk forretningskultur mærket af en stærk 
hierarkisk opdeling af organisationen, hvor ligestilling ikke prioriteres på samme måde som i 
USA, hvor det enkelte individ ofte belønnes efter præstationerne (Geert Hofstede 2009). Ifølge 
Trompenaars ser amerikanere ofte på tyskere som et reserveret folk, der er vanskelige at komme 
ind på livet af, tyskere derimod ser på amerikanere som livlige, snakkesalige og overfladiske 
(Trompenaars B 1998:101). 
 
Overordnet er der ikke taget højde for de kulturelle implikationer der opstår, når to koncerner 
fusionerer. Selvom den fusionerede bilkoncern havde introduceret medarbejderne til et kursus i 
hhv. amerikansk og tysk kulturforståelse, var dette stadigvæk ikke nok. Der var ikke fokus nok 
på at få samarbejdet til at fungere fra ledelsens side. Bob Eaton forholdt sig passivt, mens 
Jürgen Schrempp gjorde koncernen til et tysk foretagende. 

10.6 Opsummering/diskussion 

I henhold til ovennævnte giver det anledning til problemer, når virksomheder ikke er i besiddelse 
af den nødvendige viden om forretningskulturen, inden de påbegynder en fusion. IT- direktøren, 
Michael Gaardboe er en af de danskere, der har erfaret, at han manglede en basal viden om, 
hvordan hans virksomhed skulle appellere det amerikanske klientel. I USA er der en anden 
fokus og selvtillid, når det kommer til at sælge varen, og det kan være svært for store 
amerikanske virksomheder at tage en mindre dansk virksomhed seriøst, specielt hvis 
virksomhedens medarbejdere er beskedne i deres fremtoning. Virksomhederne DAKO og 
Daimler-Benz erfarede endvidere også, at det kan gå galt, når den anden forretningskultur ikke 
involveres og tages hensyn til. Pludselig bliver ansattes forskellige syn på hierarki, ledelse 
fusioneret til én virksomhed, hvilket giver anledning til en række problemer. Løsningen var i 
begge tilfælde, at den fremmede kultur overtog de vigtigste poster i en virksomhed placeret i den 
amerikanske kultur, men det endte i fiasko. Et andet sted, hvor det kan gå galt, er når 
virksomheder vil opkøbe andre virksomheder på tværs af kulturer. I dette tilfælde, den 
amerikanske virksomhed Homecrafts som ville opkøbe schweiziske Alpine Treasures, hvor unge 
David var hovedansvarlig for handlen. Det gav som udgangspunkt et dårligt indtryk i Schweiz, 
hvor personer rykker op i hierarkiet på baggrund af alder og erfaring. Men amerikanske David 
var mål orienteret i ønsket om at stige i hierarkiet i den amerikanske virksomhed og handlede 
som enhver anden amerikaner ville gøre i den givne situation. Når der tages udgangspunkt i 
ovennævnte cases, er det derfor essentielt for virksomheder at tage det kulturelle med i 
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betragtning, når der skal skabes partnerskab, sælges danske produkter og ved fusioner, ellers 
kan det gå galt, og i værste fald kan samhandlen mislykkes med et økonomisk tab forårsaget af 
en nedprioritering af kultur problematikken. 
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11  KONKLUSION 

Begrebet forretningskultur er der talrige fortolkninger af, og de anvendte teoretikere har kun 
fungeret som guidelines i udarbejdelsen af specialet. - At dele de undersøgte kulturer ind i 
specifikke ”kultur-bokse”, uden nærmere reflektering ville være formålsløst, da der ikke findes et 
endeligt facit på, hvilke slags kulturer hhv. USA og Danmark er. Der er forskellige grene af 
kulturdimensionerne inden for kulturerne, og medlemmer kan være præget af en række forhold, 
der gør, at de agerer på den måde dimensionerne beskriver. Endvidere skal der tages højde for, 
at individer er forskellige, og derfor ikke kan deles ind efter forskellige undersøgelsers 
konkluderende resultater, hvor kun specifikke grupper udgør svarene. Dog fremgår det i henhold 
til det undersøgte materiale, herunder teori og empiri, at der er væsentlige forskelle mellem de to 
forretningskulturer. 
 
De to kulturer er iflg. Hofstede karakteriseret ved at være meget individualistiske. Alligevel 
synes danskere at være mere afhængige af familien end amerikanere, som i højere grad 
identificerer sig med karrieren og de individuelle præstationer. Danskere er mere bevidste om 
fritiden, der typisk tilbringes med familien. Men dette aspekt hænger også sammen med de 
feminine værdier i Danmark som b.la. Hofstede beskriver, hvor der er fokus på omsorg og 
velfærden blandt medlemmerne, og hvor mænd og kvinder i højere grad har muligheden for at 
prioritere familien over karrieren, f.eks. ved at tage barsel og orlov. Det konkluderes derfor, at 
karrieren og arbejdslivet er vigtigt for danskere, men ikke det vigtigste– dette til trods for 
danskere handler ud fra individualistiske behov. - At præstere og være stolt af dette i Danmark, 
er ofte ikke velanset, på grund af den danske kultur er præget af Janteloven, som opfordrer 
danskere til at udvise beskedenhed og ikke tro, at de er mere end andre i kulturen. Dette står i 
kontrast til den amerikanske forretningskultur, hvor medlemmer åbent og med stolthed stræber 
efter at opnå The American Dream, og i det hele taget skille sig ud fra mængden. For danskere er 
det ingen katastrofe, hvis præstationen mislykkedes, hvilket er en fiasko i USA. I Danmark er 
der opbakning og støtte til samfundets svage, hvilket også kan hænge sammen med, at Danmark 
har en svagere usikkerhedsundvigelse end USA, hvor der ikke er det sociale sikkerhedsnet og 
tryghed som i Danmark. Danskere er også mere afslappede omkring kontrakter, hvor 
amerikanere er mere stringente og ønsker udtømmende kontrakter, således de bedre sikrer sig. 
Dette kan skyldes, at det nemmere at sagsøge i USA, hvilket igen kan være med til at 
fremprovokere angsten i den amerikanske kultur. 
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Trompenaars undersøgelser tager udgangspunkt i spørgsmål, hvilket ikke syntes optimalt, da 
respondenter kan svare ud fra uforudsete forudsætninger. Eksempelvis svarede størstedelen af 
den japanske befolkning nej til spørgsmålet, om de ville være behjælpelige med at male chefens 
hus, men de svarede i virkeligheden nej, fordi japanske huse ikke bliver malet. Endvidere kan 
respondenter svare ud fra individuelle meninger. De to kulturer deler også mange ligheder iflg. 
Fons Trompenaars. Alligevel er der forskelle, når det kommer til følelser og karriere, hvor flere 
danskere vil give udtryk for utilfredshed end deres amerikanske modpart. Måske kan dette 
skyldes, at amerikanere, som Hofstede også beskriver, i højere grad identificerer sig med 
arbejdslivet end danskere og derfor ikke ønsker at vise følelserne her, men i det private forum. 
Her udstiller et mindre udsnit af amerikanere deres privatliv i ekstreme amerikanske tv-shows, 
hvor de går til psykolog for åben skærm. Som tidligere nævnt, skal det understreges at her kun 
er tale om et mindre udsnit af den brede befolkning, men det adskiller sig alligevel fra Danmark. 
Dette kan hænge sammen med den anonymitet, der er i USA pga. de størrelsesmæssige forhold. 
Begge kulturer er specifikke kulturer, der ikke blander privatliv og forretninger sammen, dette 
kommer til udtryk, da ingen af respondenterne i hhv. USA og Danmark ville hjælpe chefen i 
fritiden. Amerikanere investerer dog meget af deres fritid på arbejdet, modsat danskere, der i 
højere grad prioriterer fritiden med familien. 
 
Gesteland ser på Danmark og USA som to kulturer, der begge har intentionen ” to get down to 
business” i et hurtigt stadie. De to kulturer står i kontrast til hinanden i dimensionen 
udtryksfuld vs. reserveret adfærd, hvilket kan skabe barrierer i samhandlen. Amerikanere er 
mere kommunikerende og frembrusende, hvorimod danskere er mere afslappede, og 
tilbagetrukne. Dette kan medvirke til, at danskere måske sender de forkerte signaler til den 
amerikanske samarbejdspartner, som herved opfatter danskere som uinteresserede. Begge 
kulturer er punktlige og fokuserede på at opnå resultater hurtigt i handelsprocessen. 
Når man ser overordnet på USA som forretningskultur er denne meget kompleks at beskrive 
pga. den blandende etniske befolkningsgruppe – en gruppe som agerer ud fra forskellige 
kulturelle parametre. Når der ses på hvem amerikanerne er, er de præget af en stærk 
individualisme og ønsker friheden til at være et individ. De er drevet af ”the American Dream”, 
og tanken om at opnå succes vha. hårdt og målrettet arbejde.  Karrieren er det altafgørende, og 
det som amerikanere identificerer sig med, og fortjenesten er de materielle anskaffelser som 
omgivelserne anerkender. Det nye foretrækkes over det gamle, hvilket kommer til udtryk i, at 
amerikanere ofte er de første med at introducere nye produkter. USA er også det sted i verden, 
hvor der sker flest udflytninger, da mange flytter fra deres bopæl i søgen mod noget nyere. Dette 
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kan skyldes, at amerikanere som følge af immigrationsperioden er rodløse, derfor identificerer de 
sig med karrieren for at kende deres plads i samfundet. Mange engagerer sig også i frivilligt 
arbejde, igen så de kan arbejde mod et fælles mål, og identificere sig med organisationen.  
Når blikket derimod vendes mod Danmark, er danskere også prægede af individualismen, men 
der er samtidigt en bevidsthed om de familiære værdier. Derfor er det ikke ualmindeligt, at 
danskere tager tidligt fri om fredagen for at være sammen med familien. Dette skyldes de 
feminine værdier i kulturen, som udgør en vigtig forskel, der kan skabe barrierer i samhandlen. 
Amerikanere er mere resultatorienterede, og har måske ikke den samme forståelse for, at 
fritiden prioriteres over karrieren. Og det er netop velfærdsstaten og det feminine, der i den grad 
gennemsyrer Danmark og de kulturelle parametre danskere handler ud fra. Det, at uddannelser 
og hospitaler er gratis, kan være svært at forholde sig til fra et amerikansk synspunkt, da 
amerikanere selv må sørge for deres position i samfundet, som ikke er bestemt af velfærden. 
Måske er det netop denne tryghed, der gør at danskerne blev kåret som de mest tilfredse i 
verden.  
 
Efter at have gennemgået al teorien og empirien, har det været spændende at se om nogle af de 
barrierer og problemstillinger der diskuteres i specialet, reelt er noget danskere i USA oplever. 
Spørgeskemaundersøgelsen har illustreret, hvor forskellige svar respondenter kan give, alt efter 
deres forudsætninger, den periode de har opholdt sig i den nye kultur, gode såvel som dårlige 
erfaringer og en række andre faktorer. Mange respondenter oplevede USA som The Land of 
Opportunity med større mulighed for forfremmelse og succes end i Danmark. En respondent gav 
udtryk for, at amerikanere ikke er så grundige som danskere i deres arbejde – igen et eksempel 
på respondenternes individuelle meninger og oplevelser kan præge svar i en 
spørgeskemaundersøgelse. Denne udtalelse står i kontrast til teorien der kategoriserer 
amerikanere som et folk, der altid stræber efter at præstere det bedste. Medarbejderne i de to 
virksomheder er dog enige om, at den amerikanske forretningskultur adskiller sig i nogen grad 
fra den danske. 
 
Det er ikke kun Wrist Worldwide og Haldor Topsøe, der har erfaringer med den amerikanske 
forretningskultur. Talrige virksomheder har gode såvel som dårlige erfaringer med det 
amerikanske marked. Virksomheden Columbus IT oplevede mange barrierer i startfasen i USA, 
hvor virksomheden ikke formåede at appellere til de amerikanske kunder. I dette tilfælde kunne 
et kursus i den amerikanske forretningskultur sandsynligvis have gavnet virksomhedens 
medarbejdere, således de havde haft bedre forudsætninger for at sælge produktet fra starten af. 
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Et andet punkt hvor det kan gå galt, er når virksomheder fusionerer og ikke retter fokus at 
forebygge de interkulturelle implikationer, her er DAKO et godt eksempel. Virksomheden endte 
med at give op, da samarbejdet med den amerikanske del af virksomheden ikke fungerede pga. 
manglende fokus. Det samme skete i den kendte Daimler-Chrysler fusion, hvor tyske Daimler-
Benz ”placerede” den tyske forretningskultur i den amerikanske, hvilket naturligvis ledte til en 
række problematikker. Virksomheden havde dog arrangeret kulturforståelses-kurser, men der 
var alligevel ikke fokus på de kulturelle implikationer, der opstod internt. Det kan gå galt mange 
steder, når virksomheder ikke er forberedte på det nye og fremmede. Og den amerikanske 
forretningskultur kan, for en udestående, virke meget resultatorienteret, specielt når unge 
medarbejdere bliver tildelt store ansvar til trods for den unge alder. Netop dette aspekt ledte til 
komplikationer i den schweiziske virksomhed, Alpine Treasures, hvor direktøren følte sig 
fornærmet af den unge amerikanske David, som gik efter hurtigt at få handlen i land. 
Samarbejdet blev afblæst, da David var for frembrusende i sin fremtoning uden respekt for den 
ældre Hr. Semar, som han oven i købet titulerede ved fornavn. Og der er unægteligt mange 
komplikationer i samhandlen med fremmede kulturer, som teorien kan bruges som en guideline 
til at identificere og empirien kan bidrage med knowhow ved at fremhæve virksomhedernes 
erfaringer. Men mennesker er forskellige, og det samme er virksomheder, derfor er det vigtigt at 
tage konteksten i betragtning ved studiet af forretningskulturer. Selvom teorien danner et 
billede af USA og Danmark som to lignende kulturer, er der alligevel markante forskelle, der 
skal tages i betragtning. Som Hofstede også beskriver, kan specielt de feminine og maskuline 
værdier i kulturerne medføre store barrierer i samhandel. Dette bliver synliggjort i 
samarbejdssituationer, hvor b.la. rollefordelingen varierer i de to kulturer.  
 
Slutteligt er den måde virksomheder interagerer med USA på forskellig, hvad enten det drejer 
sig om samarbejde, forhandlinger eller fusioner, leder det alt sammen til forskellige 
problematikker. Ud fra selve hovedproblematikken i specialet, fremgår det klart, at en viden 
omkring forretningskulturen er at fortrække, for derved at forhindre og minimere de mange 
problemstillinger specialet har omhandlet. 
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12 PERSPEKTIVERING 

Markedet er i konstant forandring og virksomhederne skal forholde sig til det nye og ukendte.  
Der findes mange teorier om, at den stigende globalisering vil føre de forskellige kulturer mod én 
fælles global kultur. Den norske freds- og konfliktforsker Johan Galtung mener, at den stigende 
globalisering skyldes påvirkningen fra USA, citat:  
 
”Der findes ingen globalisering, kun ordet. Globalisering er en tilstand. Og denne tilstand ligner i 
meget høj grad amerikanisering ”(Nielsen 2009). 
 
Blandt andet amerikanske produkter som Coca Cola og McDonald’s bruges som eksempler på, at 
markeder ændrer sig og bliver mere ens. Som bl.a. Fons Trompenaars udtaler, er det ikke et 
spørgsmål om, at mange produkter er ens på det globale plan, men derimod et spørgsmål om, 
hvilken betydning disse produkter har for folk. Og produkterne opfattes forskelligt, i Moskva er 
det f.eks. prestige at spise på McDonald’s, hvorimod det i New York betragtes som et billigt 
måltid. Ifølge Fons Trompenaars, er det netop essentielt for virksomheder at forholde sig til, 
hvad de forskellige produkter betyder i andre kulturer, hvis de ønsker at skabe succes 
(Trompenaars B 1998:15). 
 
Internettet er et andet aspekt at tage i betragtning, når der tales om en global kultur. Denne 
enorme informationskilde er bl.a. med til at ændre mennesket og dets virkelighed, og hermed 
skabe en tredje kultur, den globale kultur (McPhail 2006:290). Alene USA bruger over 50 % af 
det globale internet sammenlignet med Europas 25 %, og er en internet super power. Der er 
ingen tvivl om, at internettet danner fremtiden for al den globale kommunikation, og den globale 
handel bliver i højere grad præget af e-business, internet økonomien vokser hurtigere end den 
industrielle revolution (Featherstone 1990:303). Når disse aspekter tages i betragtning, er det 
vigtigt, at virksomheder har de vigtige redskaber i form af en opdateret viden omkring om 
interkulturel kommunikation, og hermed ved, hvordan der skal appelleres til de forskellige 
kulturer. 
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14 APPENDIKS 1 

 

 

Amerikansk forretningskultur 

 

 
(jf. Geert Hofstede 2009) 

 
• PDI: Power Distance 
• IDV: Individualism  
• MAS: Masculine 
• UAI: Uncertainty Avoidance 
• LTO: Long Term Orientation 
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15 APPENDIKS 2 

 

 

Dansk forretningskultur 

 

 
(jf. Geert Hofstede 2009) 
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BILAG 1 

 
Appendiks 3 

Spørgeskemaundersøgelse om amerikansk f orretningskultur  

Det tager højst 5 min. 
 
Introduktion: 
 
Jeg er tolk & translatør-studerende på Handelshøjskolen i København. Denne 
spørgeskemaundersøgelse skal bruges til mit speciale omhandlende 
amerikansk/dansk forretningskultur og udfordringerne i denne forbindelse.  Al 
personlig data bliver behandlet fortroligt og alle svar anonymiseres.  
 
 
Fakta om forretningskultur 
 
Med begrebet forretningskultur menes der kulturen, der kommer til udtryk, når 
der gøres forretninger i de enkelte lande, herunder normer, værdier og 
forretningsmåde.  
 
 
Personlig data: 
 
Virksomhedens navn:___________________________ 
 
Stilling:______________________________________ 
 
Ansat fra dato/år:_______________________________ 
  
Periode i USA dato/år:___________________________ 

 
1)Oplever du generelt den amerikanske forretningsmåde som anderledes 
end den danske? 

I høj grad   
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I nogen grad   

I mindre grad   

Evt. bemærkning 
 
  
  
  
2) Er det di t indtryk, at dine amerikanske kollegaer er mere dedikerede i 
deres karriere end danskere? 

I høj grad   

I mindre grad   

I samme grad   
  
3) Er det di t indtryk, at amerikanere er mere resultatorienterede på 
arbejdspladsen end danskere? 

I høj grad   

I mindre grad   

I samme grad   
  
4) Synes du at omgangsmåden med dine amerikanske kollegaer er 
anderledes end med dine danske kollegaer?  

Ja   

Nej   

Samme   

Hvis ja på hvilken måde? 
 
  
  
  
5) Er det di t indtryk at du prioriterer din fritid mere end dine amerikanske 
kollegaer? 
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I høj grad   

I mindre grad   

I samme grad   
  
6) Oplever du, at der er mere hierarki i USA end i Danmark? 

I høj grad   

I mindre grad   

I samme grad   
  
7) Mener du at dine muligheder for forfremmelse er større i USA end i 
Danmark?  

Ja   

Nej   

Samme   
  
8) Oplever du at omgangstonen på arbejdspladsen i USA er mere eller 
mindre formel end i Danmark? 

Mere formel   

Mindre formel   

Det samme   
  
9) Har du knyttet venskaber med dine amerikanske kollegaer? 

Ja, tætte    

Ja, overfladiske   

Nej, ingen   
  
10) I hvor høj grad synes du, at der udvises selvsikkerhed og handlekraft i 
den amerikanske forretningskultur? 
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I høj grad   

I nogen grad   

I mindre grad   
  
11) Mener du, at et kendskab til den amerikanske kultur og forretningsmåde 
ville have hjulpet dig inden du tog til USA? 

I høj grad   

I nogen grad   

I mindre grad   

Evt. bemærkning 
 
  
  
  
12) Synes du, at den amerikanske forretningskultur minder om den danske? 

I høj grad   

I nogen grad   

I mindre grad   

Evt. bemærkning 
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BILAG 2 

  

 
Stilling: 

Complete list of all responses given to this question 
  

- sales executive 

- Account Manager 

- General Manager 

- SALES 

- Sales 

- Purchase Trainee 
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BILAG 3 

  

 
Periode i USA 

Complete list of all responses given to this question 
  

- 1 maaned 

- 7/0 

- 3 aar 

- 1 aar 

- 21/04/2008 

- 12 maaneder 
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BILAG 4 

  

 
Virksomhed 

Complete list of all responses given to this question 
  

- Wrist Ship Supply, Houston  

- Haldor Topsoe 

- Wrist  

- WRIST USA 

- Wrist Ship Supply 

- Wrist Ship Supply 
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BILAG 5 

  

 
Ansat 

Complete list of all responses given to this question 
  

- 05/01/2009 

- 2 Marts 1998 

- 1.Marts 2009 

- 1/3-2008 

- 01/03/2007 

- 1. September 2008 
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BILAG 6 

  

 
4. Synes du, at omgangsmåden med dine amerikanske kollegaer er anderledes end med dine 
danske kollegaer?  

Complete list of all responses given to this question 
  

- de er mere afslappede paa den daarlige maade. ikke saa grundige som i Danmark og 
mangler ansvar overfor deres opgaver 

- Mere formelle, hvorimod danskere er mere afslappede 
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BILAG 7 

  

 
11. Mener du, at et kendskab til den amerikanske kultur og forretningsmåde ville have hjulpet dig 
inden du tog til USA? 

Complete list of all responses given to this question 
  

- i nogen grad, man skal passe paa hvordan man formulerer sig da de meget nemt kan foele 
sig traadt over taererne hvis man presser dem 

- Havde kendskab til kulturen inden afrejse 
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