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RESÜMEE 
 

Die vorliegende Masterarbeit trägt den Titel: Regionale und kulturelle Unterschiede zwischen Nord- 

und Süddeutschland aus dänischer Sicht. Das Ziel dieser Arbeit ist durch eine empirische 

Untersuchung herauszufinden, wie Dänen Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Die 

Arbeit beschäftigt sich mit folgender Problemstellung: 

Welche regionalen und kulturellen Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutsch sind vorhanden, 

und wie werden Unterschiede von Dänen wahrgenommen? 

Kultur ist ein komplexer Begriff und sie spielt eine zentrale Rolle in interkulturellen 

Kommunikationssituationen. Das kulturtheoretische Fundament dieser Masterarbeit bezieht sich 

überwiegend auf Material von Iben Jensen, Kirsten Hastrup, Elisabeth Plum, Geert Hofstede, 

Alexander Thomas, Sylvia Schroll-Machl und Jean-Claude Usunier und Björn Walliser. Der Fokus 

richtet sich hierbei auf den komplexen Kulturbegriff nach Iben Jensen.  

In der bisherigen Forschung wird primär nur auf dänisch-deutsche Relationen fokussiert und 

Informationen über nord- und süddeutsche Unterschiede sind spärlich. In der Bemühung meine 

Problemstellung zu beantworten, habe ich eine explorative Untersuchung durchgeführt, die in acht 

verschiedenen kulturprägenden Elementen auf Basis des Individuums eingeteilt ist:  

Organisation, Sprache, Gruppe (Region), Religion, Ausbildung, Profession, Familie, Geschlecht 

Die oben genannten Elemente dienen als Grundlage für die Erarbeitung meines Interviewguides mit 

der übergeordnete Forschungsfrage: Nehmen Dänen Mentalitätsunterschiede zwischen Nord- und 

Süddeutschen wahr?  

- Wie wird die Nord- und Süddeutsche Arbeitsstruktur von Dänen erfasst? 

- Welche Rolle spielt die Sprache in beruflichen Beziehungen zwischen Dänen und 

Norddeutschen bzw. Dänen und Süddeutschen? 

- Inwiefern identifizieren Nord- und Süddeutsche sich mit ihrer Region? 

- Welcher Einfluss hat die Religion? 

- Wie viel bedeutet die Ausbildung für einen Nord- bzw. Süddeutschen?  

- Welche Bedeutung hat die Arbeit für einen Norddeutschen und einen Süddeutschen? 



 

 

- Wie balancieren die Nord- und Süddeutschen Arbeit und Familienleben? 

- Wie werden Geschlechterrollen in Nord- und Süddeutschland wahrgenommen? 

In meiner Untersuchung bin ich von dem hermeneutischen Gedanken beeinflusst, was bedeutet, dass 

mein Verständnis und meine Interpretation eine Rolle spielen. Ich habe sechs qualitative Interviews 

durchführt. Fünf von den sechs interviewten dänischen Personen sind entweder in Nord- oder 

Süddeutschland tätig, und eine ist in Dänemark ansässig. Laut der Analyse, inspiriert von der 

Kulturstandardmethode, manifestieren sich folgenden Tendenzen:  

In Norddeutschland enthalten Geschäftsgespräche häufiger Smalltalk als im Süden - beispielsweise 

zum Thema Wetter - weil es neutral ist. In Süddeutschland ist der Alltag grundsätzlich von größerer 

Fröhlichkeit geprägt. Hierarchie ist stärker ausgeprägt in großen Unternehmen in Süddeutschland. 

Die Relevanz von äußerer Erscheinung und Kleidung ist von der Branche abhängig, ist aber nicht für 

alle Unternehmen in Süddeutschland gegeben. Im allgemeinen zeichnet sich jedoch in 

Süddeutschland ein größerer Fokus auf materielle Dinge ab. Im allgemeinen gilt die höfliche Anrede 

(Sie-Form) sowohl in Nord- als auch Süddeutschland nach wie vor als Standard. Englisch wird in 

größeren Unternehmen gesprochen, aber Kenntnis der deutschen Sprache wird bevorzugt. Deutsche 

Dialekte spielen keine Rolle in einer Geschäftsbeziehung, vielleicht aber in ländlichen Regionen 

Süddeutschlands. Privatleben und die deutsche Geschichte sind Tabu, es sei denn der Nord- oder 

Süddeutsche adressiert das Thema. Religion spielt eine größere Rolle in Süddeutschland – hat aber 

keinen Einfluss auf Wirtschaft, weder in Nord- noch in Süddeutschland. In Süddeutschland ist der 

Fokus auf eine Hochschulausbildung höher. Es ist von Vorteil einen akademischen Titel in einem 

dänisch-norddeutschen und dänisch-süddeutschen Geschäftskontext zu haben, ein entsprechender 

Mangel ist aber weder in Nord- noch Süddeutschland ein Hindernis. Finanzielle Sicherheit ist dem 

Deutschen sehr wichtig. Sowohl Norddeutsche als auch Süddeutsche identifizieren sich mit ihrer 

Arbeit in gleicher Weise wie Dänen. Je höher die Position desto stärker identifiziert sich die Person 

mit ihrer Arbeit. Zugänglichkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit ist von Branchen und den 

einzelnen Mitarbeitern abhängig. Die Süddeutschen scheinen aber weniger erreichbar zu sein. Frauen 

mit Kleinkindern sind auf dem Norddeutschen Arbeitsmarkt stärker akzeptiert als in Süddeutschland. 
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INDLEDNING 

1.1 BAGGRUND FOR SPECIALET 

Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor kommunikation over grænser bliver mere og mere 

almindelig. Den teknologiske udvikling har muliggjort, at vi kan samarbejde og udveksle viden med 

folk fra andre lande og kulturer på et helt andet niveau end før. Globaliseringen har gjort det sværere 

at se nationer som isolerede, homogene størrelser, da mennesker på daglig basis bliver påvirket af 

information og indtryk fra andre kulturer end deres egen. Den transnationale kommunikation har 

medført en øget interesse for kulturforståelse, hvilket også ses tydeligt i den akkumulerede litteratur. 

Det gælder også i erhvervssammenhænge, og er for Danmark især interessant, når det drejer sig om 

landets største og vigtigste eksportmarked, der ifølge Dansk Erhverv er Tyskland (Markedsrapport 

2016). Tyskland er som Danmarks største handelspartner afgørende for den danske eksport. 

Bemærkelsesværdigt for den danske samhandel med Tyskland er dog, at den er centreret i den 

nordlige del. De danske virksomheder bevæger sig sjældent ned i det sydlige Tyskland, selvom et 

stort markedspotentiale er at finde i Sydtyskland. Ifølge en analyse foretaget af Dansk Metal kan den 

danske eksport øges med 88 mia. kr., hvis de sydtyske delstater Bayern og Baden-Württemberg havde 

adgang til halvdelen af Danmarks eksport til Nordtyskland (Hyllested 2012). For at komme 

potentialet i Sydtyskland nærmere har regeringen og eksportrådet lanceret en strategi for Tyskland. 

Den har bl.a. til formål at styrke rammerne for dansk erhvervslivs adgang til Tyskland med fokus på 

et større indtog i den sydlige del af nabolandet (UM 2016). Baggrunden er, at Sydtyskland er et 

købestærkt marked i vækst, hvis udvikling med lav arbejdsløshed, øget tilflytning og styrket 

erhvervsliv, kan være profitabelt for Danmark (Regeringen 2016). Danske virksomheder behøver 

derfor ikke at kigge mod Asien for bedre eksportmuligheder - men også kigge længere ned mod 

Sydtyskland.  

 

1.2 PERSONLIG MOTIVATION: 

Min interesse for Tyskland har altid været stor, og det er specielt sproget, kulturen og historien, der 

har fanget min opmærksomhed. Sammenlagt har jeg boet halvandet år i München, hvor jeg også 

arbejdede. Jeg oplevede en anderledes arbejdskultur, end jeg var vant til i Danmark. Da jeg arbejdede 

som aktivitetskoordinator på EF-sprogskolen, fik jeg at vide, at jeg ikke måtte tale direkte til min 

chef, og kommunikationen skulle altid gå igennem en anden kollega først. Jeg blev meget overrasket 

over distancen mellem den øverste chef og de resterende medarbejdere, og det åbnede min interesse 
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for den sydtyske erhvervskultur, og hvordan den er anderledes sammenlignet med den danske. Da jeg 

undersøgte forskningen og litteraturen, fandt jeg ud af, at stort set alle, der beskæftiger sig med dansk-

tyske forhold, udelukkende foretager en generalisering af det tyske marked og den tyske befolkning. 

’Tyskerne’ bliver set som én gruppe, og en underdeling af regionale og intrakulturelle forskelle som 

eksempelvis nord og syd bliver ikke foretaget. Forskningen viser en forenkling og et stereotypt billede 

af tyskere. Det er anvendeligt for danske erhvervsfolk, der ønsker at få et overblik over, hvilke 

kulturelle forskelle, der eksisterer mellem danskere og tyskere i erhvervsmæssige sammenhænge på 

overordnet niveau. Jeg mener, at en opdeling af Tyskland burde være relevant.  Henrik Rye Møller, 

videnskabelig assistent ved Copenhagen Business School, har i sin afhandling ’Østtysk mentalitet 

efter murens fald: set med danske øjne’ foretaget en regional inddeling af Tyskland, og beskæftiger 

sig ikke med Tyskland som en homogen helhed - men fokuserer på Østtyskland. I den tysk-tyske 

forskning ligger et overvejende fokus på sammenvoksningen af Øst- og Vesttyskland. Det ses også 

tydeligt i statistikker, hvor Tyskland inddeles i en øst-vest akse. Litteratur, der omhandler regionale 

forskelle i Nord- og Sydtyskland, er yderst sparsom - og hvilken betydning de kan have for danske 

erhvervsdrivende belyses ikke.  

 

1.3 PROBLEMFELT 

I ’Regeringens strategi for Tyskland’ fremhæves mulige barrierer, som kan være vanskelige for 

danske virksomheder, når de indtræder på det sydtyske marked. Herunder nævnes regionale forskelle 

til at have en betydning, men de uddybes ikke yderligere. Regeringens løsning er, at de danske 

repræsentationer i Tyskland besidder indgående kendskab til tysk forretningskultur, og kan på den 

måde hjælpe danske erhvervsdrivende med at gøre indtog på det sydtyske marked (Regeringen 2016). 

Flere danske erhvervsfolk gør opmærksom på, at det sydtyske marked er mere besværligt end det 

nordtyske. I en artikel udgivet i februar 2014 i Berlingske Business med overskriften ’Sydtyskland er 

besværet værd’ giver forskellige danske erhvervsdrivende en begrundelse for, hvorfor den danske 

handel er centreret i den nordlige del af Tyskland, selvom guldet ligger i Sydtyskland. Allan 

Mølholm, indehaver af BoConcept i München og Augsburg forklarer: ”…at sydtyskernes 

forretningskultur adskiller sig markant fra den danske. Så er det nemmere med nordtyskerne, som 

ligner os mere”. Konsulent i Innovation Centre Denmark, Nikolaj Helm Pedersen, giver også sit bud 

på, hvorfor den danske handel bremses i det sydtyske, og at man skal være opmærksom på: ”…i det 

sydtyske er der i højere grad hierarki end andre steder. Chefen fører an, og det er vigtigt at bruge 

tiltaleformer som »ærede doktor« og naturligvis hele navnet…”. Ligesom Mølholm påpeger han også 
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den centrerede handel i Nordtyskland, og mener, at den geografiske nærhed ligger til grund for det. I 

samme artikel nævner Mike Pedersen, bosat i München og som hjælper danske virksomheder med at 

komme ud på det sydtyske marked, hvorfor handel med sydtyskere er mere problematisk: ”… det 

kræver tålmodighed at handle med sydtyskerne, for det tager tid at opbygge den nødvendige tillid”, 

siger han og tilføjer, at der er meget bureaukrati i Sydtyskland. (Mølholm, Pedersen, Pedersen i Aabo, 

jf. APA). Endvidere påpeger konsulent Claus Kirchner i ’Ret blikket mod Tyskland’ på Dansk-Tysk 

Handelskammers hjemmeside, hvilke faldgruber danske virksomheder risikerer at støde på ved at 

betræde det tyske marked: 

“Det kræver en velgennemtænkt strategi at gennemføre et succesfuldt eksportfremstød 

på det tyske marked… Mange danske virksomheder undervurderer dog betydningen af 

de interkulturelle, sproglige og lokale geografiske forskelle”(Kirchner) 

 

Ud fra ovenstående mener jeg, at Tyskland ikke anses for at være en homogen kultur, men derimod 

som en størrelse bestående af flere regionale og kulturelle forskelle – forskelle som kan have 

betydning for danske virksomheder. Mølholm siger, at nordtyskerne minder mere om danskerne, men 

nævner ikke på hvilke områder, vi er ens. Med afsæt i de ovenstående opfattelser vil jeg i dette 

speciale foretage en vurdering af interkulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland med henblik 

på kulturelle og regionale forskelle mellem Nord- og Sydtyskland. Det har ledt mig til følgende 

problemstilling: 

 

1.4 PROBLEMSTILLING 

 

Hvilke regionale og kulturelle forskelle eksisterer mellem henholdsvis Nord- og Sydtyskland, og 

hvordan opfattes forskelle af danskere? 

 

Desuden ønsker afhandlingen at give svar på følgende forskningsspørgsmål: 

x Hvordan oplever en dansker den nord- eller sydtyske arbejdsform?  

x Hvilken rolle spiller sproget i en dansk-nordtysk og dansk-sydtysk arbejdssammenhæng? 

x Hvordan identificerer nord- og sydtyskere sig? 

x Hvilken indflydelse har religion dansk-nord og dansk-sydtysk arbejdssammenhæng? 

x Hvor meget betyder uddannelse og status for en nord- og sydtysker? 

x Hvilken betydning har arbejde for en nord- og sydtysker? 
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x Hvad er balancen mellem arbejde og familieliv for en nord- og sydtysker? 

x Hvordan opleves kønsroller i Nord- og Sydtyskland? 

1.5 FORSKNINGSDESIGN 

Ovenstående forskningsspørgsmål er udledt fra en eksplorativ undersøgelse, som jeg har foretaget på 

baggrund af elementer, der ifølge litteraturen vurderes til at præge en kultur på individniveau. 

Afhandlingens forskningsdesign er eksplorativ, da designet har til formål at undersøge forhold, som 

ifølge direktør for CBS Learning Lab, Ib Andersen, er mindre kendte (Andersen 2008: 22). Viden 

omkring regionale og kulturelle forskelle mellem Nord- og Sydtyskland, og hvordan de opfattes af 

danskere, er som tidligere nævnt stort set ikke eksisterende. Min eksplorative undersøgelse er vedlagt 

som bilag 1.   

 

1.6 AFHANDLINGENS FORMÅL 

Formålet med afhandlingen er at foretage en nuancering af Tyskland ved at undersøge de regionale 

og kulturelle forskelle mellem Nord- og Sydtyskland, og hvordan forskelle opfattes af danskere.  I 

bestræbelsen på at besvare min problemstilling har jeg foretaget en eksplorativ undersøgelse af 

regionale og kulturelle forskelle mellem Nord- og Sydtyskland, som de ovennævnte 

forskningsspørgsmål har taget afsæt i. Ydermere er formålet med afhandlingen desuden at udlede 

nogle tendenser, der viser, hvordan danskere opfatter en forskel mellem Nord- og Sydtyskland. 

 

1.7 STRUKTUR 

Afhandlingen består af 7 kapitler, der er inddelt i hoved- og underafsnit. Kapitel 1 består af en 

indledning, hvor jeg præsenterer baggrunden for specialet, min personlige motivation, problemfeltet, 

problemstilling, forskningsdesign samt afhandlingens formål. Efter afsnittet struktur, foretages en 

afgrænsning.   

 

Kapitel 2 udgør mit videnskabsteoretiske ståsted, hvor jeg redegør for hermeneutikken, herunder 

Gadamers forståelse, og hvordan jeg bruger metoden i specialet.  

 

Kapitel 3 beskæftiger sig med opgavens teoretiske ramme og består af fem afsnit. I det første afsnit 

redegøres for de modsatrettede tilgange til at definere begrebet ’kultur’: det beskrivende og det 
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komplekse kulturbegreb, som det præsenteres af Iben Jensen, en toneangivende forsker inden for 

kulturfeltet, samt ved inddragelse af Elisabeth Plum og Kirsten Hastrup. I andet afsnit redegøres kort 

for kulturforståelse og interkulturel kommunikation som henholdsvis Hastrup og Jensen præsenterer, 

hvilket er relevant at inddrage, da specialet beskæftiger sig med danskere med relation til Tyskland. 

I det tredje afsnit inddrages Geert Hofstede med sit indflydelsesrige begrebsapparat som en 

repræsentant for det beskrivende kultursyn og en kritik af hans undersøgelse. Ydermere redegøres 

kort for hans kultursyn uden for kulturdimensionerne. Afsnit fire beskæftiger sig med 

kulturstandarder udviklet af Alexander Thomas præsenteret af Fink og Meierewert, Alexander 

Thomas og Sylvia Schroll-Machl. Slutteligt inddrages en kritik af kulturstandardkonceptet. Afsnit 

fem omhandler den eksplorative undersøgelses fundament. Otte kulturprægende elementer på 

individniveau udformet af Usunier & Walliser oplistes og beskrives.  

 

Kapitel 4 omhandler fem afsnit, hvoraf de to første beskriver de metoder, jeg bruger til at indsamle 

og analysere empirien. I det første afsnit gennemgås kulturstandardmetoden, og hvordan 

kulturstandarder genereres, hvorefter jeg argumenterer for, hvordan jeg vil bruge den i praksis.  

I afsnit to introduceres det kvalitative forskningsinterview, og jeg begrunder valget for det 

semistrukturerede forskningsinterview, hvorefter styrker og svagheder ved interviewmetoden 

beskrives. I det tredje afsnit fremlægger jeg mine valg af interviewpersoner. I afsnit fire forefindes 

min interviewguide. I afsnit fem beskriver jeg transskriberingsprocessen med inddragelse af Kvale 

& Brinkmann, og hvordan jeg har valgt at transskribere. Kapitel 5 består af analyse af mine otte 

formulerede forskningsspørgsmål, der tjener til besvarelsen af min problemstilling. Jeg fremlægger 

resultaterne af mine kvalitative data, og sammenligner interviewpersonernes udsagn fra Nord- og 

Sydtyskland med hinanden. Ydermere inddrager jeg relevant litteratur og elementer fra min 

eksplorative undersøgelse til at underbygge deres udsagn, i det omfang det er muligt. Kapitel 6 og 7 

indeholder diskussion og metodisk refleksion og en konklusion.  

 

1.8 AFGRÆNSNING 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de begrænsninger, som jeg har foretaget for at kunne besvare min 

problemstilling. Det kulturelle og interkulturelle forskningsfelt er ekstremt omfattende, derfor har jeg 

valgt at tage udgangspunkt i tre toneangivende personer inden for det kulturelle felt med overvejende 

inddragelse af Iben Jensen. Jeg har valgt kort at inddrage en af Elisabeth Plums tre dimensioner inden 

for kulturel intelligens, hvilket er kulturel forståelse. Interkulturelt engagement og hendes beskrivelse 
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af interkulturel kommunikation inddrages ikke. Derimod tager jeg udelukkende udgangspunkt i 

Jensens præsentation af interkulturel kommunikation. Jeg vil ikke gøre detaljeret rede for 

forskningsfeltet inden for interkulturel kommunikation, men blot præsentere det ud fra Jensen. 

Ovenstående er kun medtaget, da det bidrager til forståelsen af dansk-nordtysk og dansk-sydtysk 

kontekst. Jeg vil i specialet beskæftige mig med Geert Hofstedes kulturdimensioner: Magtdistance, 

Individualisme/kollektivisme, Maskulint/feminint og usikkerhedsundvigelse. Jeg vælger at udelade 

de to yderligere dimensioner, langtidsorientering/korttidsorientering udformet af Michael Bond 

Harris, og overbærenhed udformet af Michael Minkow, da de blev tilføjet til hans studie i henholdsvis 

1991 og 2010. Fravalget er truffet, da de ikke bruges aktivt til at understøtte interviewpersonernes 

udvalgte udsagn i analysen. Sylvia Schroll-Machl oplister syv forskellige tyske kulturstandarder, hvor 

specialet bruger enkelte kendetegn fra fire af dem aktivt. De lyder som følgende: ’Sachorientierung’, 

’Trennung von Persönlichkeits- und Lebensbereichen’, ’Regelorientierte, internalisierte Kontrolle’, 

og ‘Wertschätzung von Struktur und Regel’. ’Individualismus’ inddrages ikke, da den behandles 

under Hofstedes kulturdimension. Det samme gælder ’Zeitplannung’ og ’Schwacher Kontext’ als 

Kommunikationsstil’, da de ikke bliver inddraget analysen. Holdninger til hvad der udgør Nord- og 

Sydtyskland er forskellige. For at kunne indsamle informationer til min eksplorative undersøgelse, 

har jeg valgt, at Nordtyskland består af Slesvig-Holsten og Hamborg, og Sydtyskland omfatter Bayern 

og Baden-Württemberg. Det var nødvendigt for at kunne danne et sammenligningsgrundlag. I min 

undersøgelse har jeg valgt at tage udgangspunkt i Usunier & Wallisers ’kilder til kultur’, som jeg 

refererer til som ’kulturprægende elementer’. Jeg har fravalgt nationalitet, opdragelse og klasse, da 

det ikke har relevans for min opgave. Jeg har også fravalgt at skrive et afsnit om stereotyper, da en 

ekskurs til kulturstandarder ellers ville være relevant. For at kunne besvare specialets problemstilling 

vil jeg udlede tendenser på baggrund af interviewpersonernes udsagn. Det skal understreges, at der 

kun er tale om tendenser, og ikke en konklusion.  

 

2.     METODE I 

For at producere viden om samfundet, organisationer og menneskelig adfærd er der to veje, man kan 

gå1. Den ene er deduktion, der er bevisførelsen eller tænkningens vej. Den anden er induktion, der af 

Ib Andersen kaldes opdagelsens vej, og beskæftiger sig med vidensproduktion (Andersen 2008: 35). 

Nærværende speciale beskæftiger sig med en eksplorativ undersøgelse af forskelle mellem Nord- og 

                                                                 
1 Der findes andre veje eksempelvis abduktion.  
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Sydtyskland, og hvordan forskelle opfattes af danskere. Derfor er specialets vidensproduktion 

induktiv. Den induktive metode tager udgangspunkt i empirien, hvor man ifølge Andersen på basis 

af relativt få personers oplevelser eller opfattelser stræber efter at kunne sige noget generelt. Først 

efter gentagne undersøgelser kan der udledes en generel teori om det, man undersøger (ibid: 35).  

 

2.1 HERMENEUTIKKEN 

Det videnskabelige grundlag for nærværende speciale udspringer af hermeneutikken, der egner sig til 

videreudvikling af allerede eksisterende viden. Hermeneutikken er en fortolkning og læren om 

fortolkning. Inden for det hermeneutiske paradigme bruger den tyske filosof Hans-Georg Gadamer 

udtrykket ’Vormeinungen’ - en forforståelse om det fænomen at enhver forståelse har udgangspunkt 

i en tidligere forståelse. Forforståelsen har karakter af fordomme, men Gadamer understreger, at det 

ikke nødvendigvis er af negativ betydning. Opfattelsen af at man skal rense sig selv for fordomme, 

før man starter på et nyt emne eller en ny tekst, er ifølge Gadamer helt forfejlet, da man uden 

fordomme ikke har nogen forståelse (Gadamer i Kjørup 2008, jf. APA: 75). Ud fra Gadamers teori 

har jeg på den måde en forforståelse for specialets emne, da jeg som dansker har boet i Tyskland og 

har beskæftiget mig med tysk gennem hele min uddannelse på Københavns Universitet og på 

Copenhagen Business School. Grundet min forforståelse kan det derfor ikke undgås, at jeg inddrager 

min egen subjektivitet i beskæftigelse med specialets emne.  

 

Jeg bruger det kvalitative forskningsinterview som metode til at indsamle empiriske data. Når man 

arbejder med dataindsamling, analyse og tolkning af kvalitative data, er det ifølge Andersen vigtigt, 

at man som undersøger sørger for at være så åben som muligt, selvom man har en forforståelse for 

emnet. Tolkningsprocessen kan opfattes som en fremadskridende dialog mellem undersøgeren og 

deltagere, hvor undersøgeren prøver at forstå og fortolke deltagernes livsverden, og hvor begge parter 

gradvist ændrer deres gensidige forståelse af hinandens livsverdener (Andersen 2008: 196). Denne 

proces betegnes som den hermeneutiske spiral, hvor man gennem forståelse, dialog og fortolkning 

danner en ny forståelsesramme, der danner grund for en ny fortolkning.  
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Grafik: Hermeneutisk spiral 

Kilde: Systime 

 

 

 

 

 

 

 

Hver fortolkning er derfor en cirkulær proces, der indebærer, at for at kunne fortolke skal man forstå, 

og for at kunne forstå skal man fortolke. Dermed opstår den cirkulære struktur i en spiralform ved 

gentagelse. Metoden bruges til at analysere viden ved at interviewe personer med det formål at opnå 

en mere nuanceret beskrivelse af deres opfattelse af enten Nord- eller Sydtyskland. Det kvalitative 

forskningsinterview vil blive uddybet i afsnit 4.2. 

 

Det kommende afsnit præsenterer specialets teoretiske ramme. Der redegøres for de modsatrettede 

tilgange til at definere ’kultur’: Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb, som det præsenteres 

af Iben Jensen, forsker og professor ved Aalborg Universitet. Ydermere inddrages Elisabeth Plum, 

mag.art. i Kultursociologi, og Kirsten Hastrup, professor i antropologi ved institut for Antropologi 

ved Københavns Universitet. De tilslutter sig alle det komplekse kulturbegreb. Endvidere redegøres 

kort for kulturforståelse og interkulturel kommunikation, som henholdsvis Hastrup og Jensen 

præsenterer. Geert Hofstede inddrages med sit indflydelsesrige begrebsapparat som en repræsentant 

for det beskrivende kultursyn. Ydermere redegøres for kulturstandarder, der sammen med Hofstedes 

kulturdimensioner inddrages i analysen. En kritik af både Hofstedes kulturdimensioner og 

kulturstandarder inddrages.  

 

3. TEORETISK RAMME 

Ifølge Macmillian Dictonary of Anthropology, der citerer Kroeber & Kluckhorn 1952, fandtes der 

allerede i 1952 knap 300 forskellige definitioner af kultur alene i den antropologiske litteratur 

(Nygaard 2010: 24). Ifølge Hastrup er det umuligt at give en fuldstændig beskrivelse af kultur og 

kulturbegrebets historie, da fænomenet er meget komplekst. Derudover er litteraturen også 

overvældende, og enhver fremstilling af begrebet bærer præg af et særligt perspektiv (Hastrup 2011: 
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9). På grund af kulturbegrebets kompleksitet, skelner nærværende speciale mellem to overordnede 

begreber inden for antropologien, som Jensen beskæftiger sig med: ‘Det beskrivende kulturbegreb’ 

og ‘det komplekse kulturbegreb’.   

 

3.1 KULTUR SOM BEGREB 

a) ’Det beskrivende kulturbegreb’ defineres også som ‘det traditionelle kulturbegreb’ i 

litteraturen.  Det beskrivende kulturbegreb er siden kolonitiden brugt til at beskrive ’de andre’ ud fra 

egne forestillinger om, hvad kultur var. Ifølge Jensen, havde datidens antropologer ofte en 

funktionalistisk samfundsforståelse. De anså alt det, folk gjorde, til at have en funktion, som var med 

til at fastholde en orden i den pågældende kultur. Kultur blev betragtet som en homogen størrelse, 

hvor alle medlemmer ifølge Jensen bar på samme kultur, og havde forskellige roller og rettigheder i 

forhold til medlemmers funktion i samfundet. Det karakteristiske ved den kulturopfattelse er, at kultur 

ligger i det enkelte menneske, og det er ‘deres natur’ at opføre sig på en bestemt måde (Jensen 2005: 

19-20). Jensen citerer den norske etnograf og socialantropolog Arne Martin Klausens definition af 

det beskrivende kulturbegreb: 

“Kultur beskrives som de ideer, værdier, regler og normer, som et menneske overtager fra 

den foregående generation, og som man forsøger at viderebringe - oftest forandret - til næste 

generation (Arne Martin Klausen i Jensen 2005, jf. APA: 20).       

Alle forskere, der benytter ovenstående kulturopfattelse, er ifølge Jensen enige om, at kultur ses som 

afgrænsede enheder, der følger nationens grænser. Kulturen forandrer sig langsomt, og alle fra samme 

nation har kulturelle fællestræk som værdier, regler og normer, der har betydning for menneskets 

adfærd. Derfor kan menneskers handlinger forklares ud fra deres kulturelle baggrund (ibid: 21). 

 

b) I takt med globaliseringen og udviklingen af flerkulturelle samfund blev antropologer ifølge Jensen 

mere kritiske over for forestillingen om, at det moderne, komplekse samfund beskrives med et 

sammenhængende kulturbegreb (Jensen 2005: 21). Hun kritiserer det beskrivende kulturbegreb, og 

tilslutter sig en kulturforståelse, hvor kultur ikke opfattes som en afgrænset og statisk størrelse, men 

derimod en social konstrueret proces, der opstår mellem mennesker (Jensen 2001: 203). Hun er 

tilhænger af ’det komplekse kulturbegreb’, der står over for det beskrivende kulturbegreb. Hendes 

fortolkning af det komplekse kulturbegreb lyder: “Kultur er dét, man fortolker sin tilstedeværelse 

igennem og handler efter” (Jensen 2005: 22). Sammenlignet med det beskrivende kulturbegreb er 

kultur ikke noget man har, men noget man gør, og det er noget som skabes mellem mennesker. Kultur 
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er dynamisk og altid i forandring. Det kan ikke afgrænses til en enhed, men snarere til flere 

fællesskaber, som man deler med nogle, men ikke alle. Slutteligt kan kultur ifølge Jensen aldrig 

forudsiges, og man må altid undersøge konkret, hvorvidt kultur spiller ind på en situation. Jensen 

nævner feltarbejde og interview som de bedste måder til at dokumentere kulturs betydning (ibid: 21-

22). Plum definerer ligesom Jensen også kultur ud fra det komplekse kulturbegreb. 

”Kultur er ikke en entydig, objektiv ting inden i mennesker, men noget, der skabes i den 

sociale interaktion mellem gruppens medlemmer, det vil sige en social konstruktion” (Plum 

2013: 4). 

Hun har en bred tilgang til kultur og gør op med opfattelsen, at kultur kun handler om nationalitet og 

etnicitet. Ifølge Plum betyder den brede tilgang til kultur, at alle mennesker tilhører forskellige 

kulturer, og har en unik kombination af kulturelle identiteter på samme tid. Hastrup udtrykker sig 

også omkring de begrænsninger, det beskrivende kulturbegreb har i det moderne samfund. Ud fra en 

antropologisk synsvinkel mener hun, at kulturens problem er, at den har en forestilling om 

homogenitet, der ikke har belæg, hvis alle individer ses som personer med egne tolkninger. Derfor 

opstår et krav om at anerkende, at folk gennem tiden har haft mulighed for at danne sig uventede 

billeder af verden qua den globale udbredelse af fjernsyn og internet (Hastrup 2011: 55). 

 

SAMMENFATNING 

Ovenstående viser problematikken i at definere kultur som en afgrænset, homogen størrelse. Med 

specialets problemstilling for øje, tages der afsæt i det komplekse kulturbegreb, da målet er at 

identificere regionale såvel som kulturelle forskelle mellem Nord- og Sydtyskland, og hvordan 

danskere opfatter forskelle. Da perspektivet er dansk, er det derfor nærliggende at inddrage 

kulturforståelse og interkulturel kommunikation, som følgende afsnit vil beskæftige sig med. 

 

3.2 KULTURFORSTÅELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION 

3.2.1 KULTURFORSTÅELSE 

For at have kulturel forståelse kræver det ifølge Plum, at man har en generel viden, om hvad kultur 

er, og hvilken rolle kulturelle forskelle spiller i mødet med andre kulturer. Kulturforståelse handler 

om at anerkende, at man selv har andel i kulturmødet, og at man skal se situationen i det store hele. 

Forståelse for en anden kultur kan udledes fra en generel viden om kulturforskelle og specifik viden 

om den anden kultur. Den generelle viden gør ifølge Plum opmærksom på, at der findes personer fra 
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andre kulturer, der handler og opfører sig anderledes end en selv. Den specifikke viden giver 

kendskab til, hvordan en kultur adskiller sig fra ens egen (Plum 2007: 25-28).  Den kulturelle 

forståelse omsættes til praksis i kulturmøder gennem interkulturel kommunikation, der skaber 

kontakten mellem parterne.  

 

3.2.2 INTERKULTUREL KOMMUNIKATION 

I 1990’erne blev ‘interkulturel kommunikation’ for alvor et centralt begreb på grund af den stigende 

internationalisering af uddannelser, virksomheder og arbejdskraft. Internationaliseringen og 

globaliseringen har medført, at verden er fuld af kulturmøder. For mange mennesker er det hverdag 

at være i kontakt med personer af forskellige nationaliteter i enten arbejdsmæssige sammenhænge, 

privatlivet eller udlandet. Ifølge Jensen oplever virksomheder også, at det bliver mere almindeligt, at 

medarbejdere har forskellige kulturelle og nationale baggrunde. Forretningsverdenen kan således 

opfattes som en smeltedigel af forskellige nationaliteter, der kommunikerer på tværs af kulturer. 

Ifølge Jensen kræver udviklingen af den multikulturelle verden, at parter kan kommunikere på tværs 

af landegrænser med personer af forskellig nationalitet, etnicitet og race. Interkulturel 

kommunikation opstår, når to eller flere parter tilhørende forskellige kulturer kommunikerer skriftligt 

eller mundtligt med hinanden (Jensen 2005: 35). Jensen argumenterer for en nytænkning af begrebet 

interkulturel kommunikation, hvor interkulturel kommunikation både ses som en ansigt-til-ansigt 

kommunikation, og samtidig ses i en bred, samfundsmæssig kontekst, hvor man forholder sig til 

globaliseringsprocesser. Man må ifølge Jensen derfor definitivt forlade den forestilling om 

nationalkulturer som en homogen befolkning, og i stedet definere interkulturel kommunikation ud fra 

en forestilling om samfund, hvori mange kulturer interagerer og er dele af et globalt system (Jensen 

1998: 16).  

 

Ifølge Jensen har begrebet interkulturel kommunikation længe interesseret forretnings- og 

managementforskere. Deres fokus har været at overvinde kulturelle barrierer og at effektivisere 

kommunikation til fordel for økonomisk vinding. Målet har været at kunne forudsige, hvordan en 

udenlandsk kollega eller samarbejdspartner vil reagere i en given forretningssituation (Jensen 2005: 

36).  Den hollandske teoretiker og kulturanalytiker Geert Hofstede udviklede et begrebsapparat, der 

sammenligner kulturer inden for forretningsverdenen. Hofstede tager i sine kulturdimensioner 

udgangspunkt i det beskrivende kulturbegreb, der anser nationer for at være homogene, afgrænsede 

størrelser.  
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3.3 GEERT HOFSTEDE 

Den hollandske professor Geert Hofstede er en af de mest indflydelsesrige kulturforskere. Han er med 

sit statiske kultursyn en repræsentant for det beskrivende kulturbegreb, der betragter nationer som 

homogene størrelser. I årene 1967-1973 foretog han en større kvantitativ undersøgelse ved brug af 

spørgeskemaer af de ansattes holdning til ledelse og management i 40 lokale datterselskaber i den 

multinationale koncern IBM. I dag er undersøgelsen blevet udvidet, og dækker over mere end 70 

lande. Undersøgelsen beskæftiger sig med tværkulturelle problemstillinger, og har til hensigt at 

identificere forskelle i nationale normer og værdisystemer i de forskellige lande. Da arbejdsopgaverne 

hos IBM var af samme karakter i de forskellige lande, og de ansatte nogenlunde havde ens 

uddannelsesbaggrund, brugte Hofstede den indsamlede data til at udforme særlige kulturdimensioner, 

der kendetegner hver nation (Hofstede et al 2010: 46). 

 

3.3.1 HOFSTEDES KULTURDIMENSIONER 

Ud fra undersøgelsens resultater opstod fire dimensioner inden for nationalkultur, der beskrives 

yderligere herunder: 

MAGTDISTANCE 

Dimensionen ’magtdistance’ viser i hvor høj en grad de mindre magtfulde mennesker i samfundet 

accepterer og forventer en ulighed.  Det grundlæggende spørgsmål er, hvordan et samfund håndterer 

ulighed blandt mennesker. Folk i et samfund, der har en høj magtdistance, accepterer en hierarkisk 

orden, hvor enhver borger i samfundet har sin plads.  

Danmark ligger i den lave ende inden for denne dimension sammenlignet med andre lande med en 

score på 18. Ifølge Hofstede stemmer det overens med det, som mange udlændinge oplever i 

Danmark. Nemlig, at danske ledere ikke styrer deres ansatte med hård hånd, men derimod coacher 

deres medarbejdere. Danmark er præget af en meget egalitær tankegang, og danskere tror på 

uafhængighed og ligestilling. De forventer, at deres overordnede er tilgængelige. Decentralisering ses 

som noget positivt, og ledere har tiltro, at deres ansatte har nok erfaring til at løse arbejdsopgaverne. 

Respekt opnås først, når man har bevist, at man er kompetent. De danske arbejdspladser er primært 

præget af en meget uformel omgangstone, og alle er på fornavn med hinanden. Alle medarbejdere i 

virksomheden forventes at blive hørt (Hofstede, G. (i.d.)). 

Tyskland ligger ikke så langt fra Danmark inden for denne dimension og har en score på 35. Det 

betyder, at Tyskland ligger i enden, hvor magtdistancen er lavere. Ifølge Hofstede tror tyskere på 
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ligestilling, og ansattes medbestemmelsesret skal altid tages i betragtning af ledelsen. Medarbejdere 

kan ikke lide at blive kontrolleret, og ledelens beslutninger skal bero på deres ekspertise, og er bedst 

accepteret af de ansatte, når beslutningerne er baseret på den (ibid).   

INDIVIDUALISME/KOLLEKTIVISME 

Dimensionen indikerer, i hvilken grad et samfund opretholder en indbyrdes afhængighed i blandt dets 

medlemmer, dvs. er personers selvbillede defineret som ’jeg’ elller ’vi’. I individualistiske samfund 

er det borgernes eget ansvar at passe på dem selv og deres nærmeste familie. I kollektivistiske 

samfund indgår folk i grupper, hvor personers identitet hænger sammen med det netværk, som de 

indgår i socialt (Hofstede, G. (i.d.)).  

Inden for denne dimension adskiller Danmark og Tyskland sig ikke så meget fra hinanden. Danmark 

ligger som sagt højt på denne skala med en score på 74, og defineres som et individualistisk samfund. 

Ifølge Hofstede er det nemt at gøre forretning med danskere, da en smalltalk er holdt på et minimum. 

Dimensionen giver også udtryk for, at danskere er meget direkte i deres kommunikationsstil, og at 

det er vigtigt, at man giver sin mening til kende (ibid).  

Tyskland er præget af en individualistisk tankegang, og har en score på 67. Der er fokus på de 

nærmeste familiemedlemmer som forældre og børn fremfor slægtninge som tanter og onkler. 

Kommunikationen er direkte, og idealet er at være ærlig, selvom det kan såre. Tyskere giver ifølge 

Hofstede modparten en chance for at lære af sine fejl (ibid).  

MASKULINT/FEMININT 

Dimension udtrykker ifølge Hofstede, i hvilken grad et samfund er drevet af konkurrence og 

materialisme overfor de mere bløde, feminine værdier som værende omsorg for andre og fokus på 

livskvalitet. I maskuline samfund lægges stor vægt på præstation og succes. For personer handler det 

om at være den bedste inden for sit felt. Værdisystemet starter i skolen og fortsætter ind i det 

organisatoriske liv. Det feminine samfund står i modsætning til det maskuline. Høj livskvalitet ses 

som et tegn på succes, og det er ikke velset at personer skiller sig ud fra mængden. Det handler om, 

at personer i samfundet arbejder for at leve, og ikke lever for at arbejde, som ellers er gældende for 

de maskuline, præsentationsorienterede samfund. Inden for dimensionen ligger Danmark og 

Tyskland langt fra hinanden (Hofstede, G. (i.d.)).  

Danmark har en score på 16, og anses dermed for at være et feminint samfund. Det er vigtigt, at der 

eksisterer en fin balance mellem arbejds- og familieliv. De dominerende værdier i det danske samfund 
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er præget af omsorg og beskyttelse, og der fokus på solidaritet. Konflikter løses ofte gennem 

kompromiser, og samarbejde er vigtigt. Ifølge Hofstede er danskere kendt for at have lange 

forhandlingsdiskussioner, der afsluttes, når begge parter er enige. Incitamenter som fritid og fleksible 

arbejdstider favoriseres, da fritid også vægtes højt. Landet med feminine værdier er ofte kendetegnet 

ved deres velfærdssystem, hvor man hjælper de svage (ibid). 

Tyskland har en høj score inden for denne dimension med 66, og anses dermed for at være et 

maskulint samfund. Præstation er yderst værdsat, og det fordres allerede tidligt i skolen, at man kan 

præstere på et højt niveau. Det ses i det tyske skolesystem, der allerede inddeler eleverne efter niveau. 

Mentaliteten i maskuline samfund er, at man hellere vil leve for sit arbejde end at arbejde for at leve, 

og tyskere måler deres selvværd ud fra deres opgaver. Ledere forventes, at være beslutsomme og 

selvsikre. Status og materiel succes er meget værdsat, og vises ofte i form af ure, biler og tekniske 

enheder. Kendetegnede ved dimensionen er også, at eliten fremmes, og der er fokus på indtægt og 

anerkendelse. Samfund præget af høj maskulinitet er også kendetegnet ved, at statens rolle ikke er så 

fremtrædende (ibid). 

USIKKERHEDSUNDVIGELSE 

Dimensionen viser, i hvor stor en grad samfundet håndterer, at fremtiden er uvis. Det grundlæggende 

spørgsmål er, om man skal prøve at styre fremtiden eller bare lade det, der sker, ske. Tvetydigheden 

medfører angst, og viser, hvordan forskellige samfund har lært at håndtere den, dvs. føler 

medlemmerne sig truet af ukendte eller tvetydige situationer, og har dermed skabt organisationer og 

institutioner, der forsøger at undgå usikkerhederne (Hofstede, G. (i.d.)).  

Danmark har en score på 23 og ligger relativt lavt på skalaen. Det betyder, at danskere ikke har så 

stort et behov for struktur og accepterer forudsigelighed på arbejdsmarkedet og -livet. Danskere har 

det fint med, at planer bliver ændret med kort varsel, da det er en naturlig del af deres arbejdsliv. I en 

meget ung alder bliver danskere opmuntret til at være nysgerrige, da de synes, at det der er anderledes 

er attraktivt. Ifølge Hofstede er kombinationen af individualisme og nysgerrighed drivkraften bag 

Danmarks omdømme inden for design og innovation. På arbejdspladsen afspejler dimensionen, at 

danskere siger, hvis de er i tvivl om noget, og at det er i orden, hvis man ikke kender svaret. Danskere 

er grundlæggende tilpas i tvetydige situationer på arbejdspladsen (ibid). 

Tyskland ligger blandt de lande, der har en høj score på 65, og tendenser til at undgå usikkerheder. 

Den deduktive tilgang foretrækkes – det være sig at tænke, præstere og planlægge. Ifølge Hofstede 
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kræver tyskere, at have et systematisk overblik før der handles. At have detaljerne i orden er vigtigt 

for, at de med sikkerhed laver et gennemtænk produkt (ibid). 

 

Styrken ved Hofstedes undersøgelse er ifølge Jensen, at den giver et indblik i, hvordan ansatte i 

internationale virksomheder reagerer på ledelse. På den måde kan globale organisationer tilpasse og 

udvikle ledelse i overensstemmelse med den lokale kultur (Jensen 2005: 37). Den giver også 

forretningsfolk et hurtigt overblik over de kulturelle forskelle, der eksisterer mellem deres nation og 

en samarbejdspartners nation. Da Hofstedes kulturstudier inden for international management 

forskning udelukkende fokuserede på de nationale kulturer har undersøgelsen fået en del kritik. 

 

3.3.2 KRITIK AF HOFSTEDE 

Kasper Asklund, adjunkt i kulturforståelse og engelsk, forklarer problematikken, der er forbundet ved 

brug af det beskrivende kulturbegreb i kulturdimensionerne. Asklund mener, at det er let at foretage 

en generalisering eller en stereotypisering af en kultur, da formodningen er, at en større gruppe af 

mennesker besidder de samme normer og værdisæt.  Dermed overses nuancer og forskelle, der ofte 

eksisterer mellem individuelle personers kulturelle værdier (Asklund 2014: 12).   

 

Undersøgelsen blev kun foretaget inden for én multinational koncern. Dermed er det ikke sikkert at 

de samme arbejdsforhold, der eksisterede inden for IBM, gør sig gældende i en hvilken som helst 

organisation. Jensen mener, at det ville svare til at undersøge arbejdsforholdene i Novo Nordisk, og 

derefter beskrive alle danskere ud fra undersøgelsen (Jensen 2005: 37). Hun mener, at det er svært at 

definere en nations kultur ud fra en undersøgelse foretaget inden for én virksomhed. 

 

Jensen pointerer også en svaghed ved brug af dimensionerne i dag. Spørgsmålene som blev stillet i 

undersøgelsen var meget generelle, og der tages ikke højde for, at meget har ændret sig siden Hofstede 

udgav undersøgelsen i 1980 (ibid: 37). Ydermere mener Jensen, at undersøgelsen ville have været 

mere valid, hvis spørgeskema og analyse var udformet og fortolket af en gruppe mennesker, der havde 

erfaringer med flere kulturer (ibid: 37). 

 

Undersøgelsen er stærk etnocentrisk. Kirsten Frost, Estrid Johansen og Ole Rudkilde har beskæftiget 

sig med kulturteori, herunder Hofstede. De skriver, at undersøgelsen i sig selv er kulturpåvirket, og 
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at den beror på grundlæggende antagelser ud fra en vestlig kultur som Hofstede tilhørte. Derfor er 

den kun delvist egnet til at rumme andre kulturer end den vestlige (Frost et al 2011: 63). 

 

3.3.3 HOFSTEDES OPFATTELSE AF KULTUR UDEN FOR DIMENSIONERNE 

Selvom Hofstedes genstandsfelt i undersøgelsen er nationale kulturer, beskæftiger han sig med kultur 

på forskellige niveauer. Han er klar over de faldgruber, der eksisterer ved brug af hans undersøgelse. 

Hofstede tydeliggør, at nationalitet (her refereres til en persons pas) bør bruges med forsigtighed, når 

man forsker i kulturelle forskelle (Hofstede et al. 2010: 37). Selvom nationalitet er den eneste måde 

at foretage en klassificering af lande på, handler det om det, der er hensigtsmæssigt at bruge 

informationerne til. Ifølge Hofstede er det betydeligt nemmere at foretage en generalisering på 

nationalt plan, da nationer fungerer som politiske organer, der indsamler data og leverer statistikker 

om befolkningen. Ifølge ham er det derfor nyttigt at sortere data efter regional, etnisk eller sproglig 

gruppe, i det omfang det er muligt (ibid: 38). Hofstede er opmærksom på, at der ikke kun eksisterer 

kulturforskelle imellem forskellige nationer, men også inden for nationens grænser: En person vil 

ifølge ham gennem livet tilhøre forskellige grupper på samme tid, og det kan ikke undgås, at et 

menneske bærer flere lag af mental programmering, der svarer til forskellige kulturniveauer. 

Eksempler herpå er a) det nationale niveau, der svarer til ens land, b) et niveau svarende til det 

regionale, etniske eller religiøse, c) kønsniveau, alt efter om man er født dreng eller pige, d) et 

generationsniveau, der adskiller børn fra forældre og forældre fra deres forældre, e) social klasse, der 

knyttes til mulighederne inden for uddannelse og profession (ibid: 33-34). Den hollandske 

kulturforsker anerkender problematikken ved at anse en nation som en homogen størrelse, da religiøse 

og etniske grupper ikke altid holder sig inden for de politiske landegrænser. Ovenstående grupper 

udgør en minoritet, der står mellem et lands dominerende kultur og deres egen traditionelle kultur. 

USA gives som et eksempel herpå, da nogle grupper assimilerer og tilpasser sig den dominerende 

kultur, hvor andre fastholder gruppeidentiteten, og overfører den fra generation til generation. 

Regionale, etniske og religiøse kulturer kan beskrives på samme måde som nationalkultur, såfremt 

de er lært fra barnsben (Hofstede et al. 2010: 61).               

 

SAMMENFATNING AF AFSNIT 3.3 

Afsnittet har haft til formål kort at redegøre for Hofstedes undersøgelse og dens dertilhørende kritik 

- og ikke at give en udtømmende redegørelse for hans kultursyn. Selvom nærværende speciale 

anvender det komplekse kulturbegreb, der tager afstand fra opfattelsen af nationer som homogene 

størrelser, inddrages nogle af Hofstedes dimensioner delvist i analysen i kapitel 5, da jeg vurderer, at 
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dimensionerne også kan bruges til at identificere intrakulturelle forskelle, jf. foran. De inddrages kun 

delvist, da jeg risikerer at komme til samme konklusion som Hofstede. Hans dimensioner er også 

anvendelige til at belyse, hvordan Nord- og Sydtyskland på baggrund af den indsamlede data 

positionerer sig i forhold til Danmark. Den sammenligning er vigtig, da specialet overordnet 

beskæftiger sig med interkulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland med henblik på de 

regionale forskelle mellem Nord- og Sydtyskland.  

 

3.4 KULTURSTANDARDER (OVERSAT FRA KULTURSTANDARDS) 

Ifølge den tyske filolog Gerhard Fink og tyske professor Sylvia Meierewert udviklede den tyske 

kultursociolog og professor Alexander Thomas i slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne 

kulturstandardkonceptet som et alternativ til den indflydelsesrige antropologiske kulturforskning 

udført af Hofstede (Fink & Meierewert 2001: 2). De mener, at konceptet blev udviklet som en 

konsekvens af Hofstedes kulturdimensioner, som er blevet kritiseret for at være præget af forskerens 

egen kultur som nævnt i afsnit 3.3.2. Thomas ønskede at finde svar på, hvordan samarbejdet mellem 

mennesker fra forskellige kulturer kunne forbedres, og hvordan man bedst forbereder sig på sådan et 

samarbejde (Thomas et al 2005: 21). På baggrund af sin definition af kultur som ”universelles, für 

eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr typisches Orientierungssystem” (Thomas et 

al. 2005: 22) indtager Thomas en mere praktisk tilgang til at formidle kulturelle forskelle, der kan 

minimere friktioner i internationale sammenhænge. I modsætning til Hofstedes kulturdimensioner, 

der blev udformet kvantitativt, har Thomas’ koncept en mere åben tilgang, hvor kulturforskelle 

opleves som ’uventet adfærd’ af medlemmerne fra den modsatte kultur. Uventet adfærd identificeres 

gennem kvalitativ forskning, og udformer centrale kendetegn for den respektive kultur. De kendetegn 

betegnes som kulturstandarder (Fink & Meierewert 2001: 2). Generering af kulturstandarder ved 

kulturstandardmetoden bliver gennemgået i afsnit 4.1. 

 

Kulturstandarder kan kun udledes i møder med andre kulturer. Oftest benyttes de til at beskrive en 

nations normer og værdier (Thomas et al. 2005: 24). Medlemmerne af en kultur er normalt ikke klar 

over deres egne kulturstandarder - herunder deres normer og værdier - men de agerer ubevidst efter 

dem. Kulturstandarder erhverves i socialiseringsprocessen, hvor individet vokser ind i samfundets 

respektive kultur. Det er først i interkulturelle møder, at medlemmerne bliver bevidste omkring dem 

(Fink & Meierewert 2001: 2). Personer med fælles orienteringssystemer kan ofte interagere relativt 

gnidningsfrit med hinanden. Da mennesker fra forskellige nationer og kulturer ifølge Thomas er 
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opvokset i hver deres kultur og har forskellige orienteringssystemer, kan mangel på forståelse af ’den 

andens’ kultur være et problem i en international arbejdssammenhæng. Thomas advarer mod at bruge 

kulturstandarder som generaliserende beskrivelser af en nation, da nationalkulturer ifølge ham ikke 

befinder sig i en stivnet tilstand, men derimod er i konstant udvikling (Thomas et al. 2005: 34). 

 

I interkulturel kommunikation anvendes kulturstandarder ofte som et middel til at beskrive en nations 

kultur og bruges til at forklare dens medlemmers adfærd. Den tyske psykolog Sylvia Schroll-Machl 

beskæftiger sig med kulturstandarder på det nationale plan, og overtager Thomas’ definition som 

lyder: 

”Kulturstandards sind die zentralen Kennzeichen einer Kultur, die als 

Orientierungssystem des Wahrnehmens, Denkens und Handelns dienen. 

Kulturstandards bieten den Mitgliedern einer Kultur Orientierung für das eigene 

Verhalten und ermöglichen zu entscheiden, welches Verhalten als normal, typisch, noch 

akzeptabel anzusehen bzw. welches Verhalten abzulehnen ist2” 

 (Thomas i Schroll-Machl, jf. APA: 28) 

 

Ifølge Schroll-Machl beskriver kulturstandarder karakteristika på et højt og generaliserende niveau, 

der er møntet på en nations fælles elementer og tager ikke individet i betragtning. Hun understreger i 

sin omgang med tyske kulturstandarder, at det handler om en generalisering af tyskere på baggrund 

af dominerende tendenser. Kulturstandarder er ikke udprægede ens for alle medlemmerne i kulturen 

– nogle oplever dem måske ikke, og andre oplever dem ekstremt. De tyske kulturstandarder beskriver 

noget typisk tysk, der gør sig gældende for gennemsnitstyskeren. Kulturstandarder tager ikke højde 

for de faktorer som eksempelvis historien, og dens indflydelse på samfundets, gruppens eller 

organisationens normer og værdier. Schroll-Machl inddrager den historiske ramme til at forklare de 

tyske kulturstandarder. Hun skriver: 

“Kulturstandards haben nähmlich ihre Wurzeln in bestimmten geschichtlichen 

Gegebenheiten: Sie sind irgendwann aus bestimmten Notwendigkeiten einer Epoche 

entstanden und stellen sinnvolle Antworten und eine aktive Verarbeitung dieser 

Anforderungen an die Organisation des Lebens auf einer kollektiven Ebene dar” 

(Schroll-Machl 2013: 38). 

                                                                 
2 Jeg oversætter ikke citater.  
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Ifølge hende forstår man mennesker bedre, hvis man har kendskab til deres biografi, og er bekendt 

med, hvad der har påvirket dem både positivt såvel som negativt.  

 

3.4.1 TYSKE KULTURSTANDARDER 

Schroll-Machl arbejder med syv centrale tyske kulturstandarder.  

’Sachorientierung’ 

’Trennung von Persönlichkeits- und Lebensbereichen’ 

’Regelorientierte, internalisierte Kontrolle’ 

‘Wertschätzung von Struktur und Regel’ 

’Individualismus’  

’Zeitplannung’ 

’Schwacher Konteskt als Kommunikationsstil’ 

 

En kort beskrivelse af de i analysen brugte kulturstandarder, hvilket er de fire følgende:  

’SACHORIENTIERUNG’ 
Tyskere er oftere meget fokuseret på det indholdsmæssige i en forretningssituation, og sagens kerne 

er det vigtigste. For bankvæsnet er penge i fokus, for udviklere er teknik i fokus, og ved logistik er 

det planlægningen, der er i fokus. Arbejdskollegaer mødes på basis af deres roller og kvalifikationer, 

og det er ikke nødvendigt at danne et personligt forhold. Da tyskere er målrettede, bliver der i 

forretningsmæssige sammenhænge ikke talt om andet end det, det handler om. Smalltalk og 

udenomssnak er ifølge Schroll-Machl tidsspild for tyskerne. Kulturstandarden kendetegner også 

tyskeres kommunikationsstil. De argumenterer for deres idéer og mål med relevante pointer, således 

at de kan overbevise andre. Fakta, data og tal skal være på plads, så tyskeren kan se, at 

forretningspartneren er saglig kompetent. Derefter kan et mere personligt forhold til modparten 

indgås (Schroll-Machl 2013: 47-52). 

 

’WERTSCHÄTZUNG VON STRUKTUREN UND REGELN’ 
I Tyskland eksisterer utallige regler og love, hvilket ifølge Schroll-Mach får tyskere til at fremstå 

mere bureaukratiske. Tyskere er meget planorienteret og viger sjældent fra den. De er 

perfektionistiske og går helt ned til mindste detalje. Tyskere er kendetegnet ved, at de er præcise i 

deres formuleringer, og at de fremlægger detaljerede planer. I forretningssammenhænge er de 

velforberedte og har ofte medbragt handouts(Schroll-Machl 2013: 69-73).  



 22 

’REGELORIENTIERTE, INTERNALISIERTE KONTROLLE’ 
Regler for en tysker er obligatoriske, og de gælder for alle mennesker. I arbejdslivet betyder det, at 

tyskere overholder regler, at de generelt identificerer sig mere med deres erhverv – de tager deres 

arbejde, rolle og opgaver meget seriøst. De ønsker at gøre det, de gør, godt og koncentrerer sig om 

sagens kerne (Schroll-Machl 2013: 94-97).  

’TRENNUG VON PERSÖNLICHKEITS- UND LEBENSBEREICHEN’ 
Tyskere adskiller privat- og arbejdslivet fra hinanden. De arbejder, når de arbejder, og ’lever’ i deres 

fritid. På arbejdspladsen er det arbejdet i sig selv, der har førsteprioritet. Arbejdskollegaer er i første 

omgang kun arbejdskollager, og man taler derfor om private sager. Venskaber i Tyskland opstår 

sjældent på arbejdspladsen. Det gør de derimod i fritidsaktiviteter, som sportsklubber og andre 

initiativer, hvor personer mødes gennem fælles interesse (Schroll-Machl 2013: 141-144). 

 

3.4.2 KRITIK AF KULTURSTANDARDKONCEPTET 

Thomas’ kulturstandardkoncept kritiseres i forskningen. Ligesom Hofstedes kulturdimensioner 

kritiseres for at være ensidige og generaliserede, kritiseres Thomas’ model også. Der sættes 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt kulturstandarder beskriver de almengyldige elementer, der kendetegner 

en gruppe eller nation. Den største ulempe ved kulturstandarder er ifølge Schroll-Machl, at den 

komplekse virkelighed bliver stærkt reduceret. På den måde kan kulturstandarder opfattes som 

stereotyper. Den tyske professor Robin Kröger kritiserer konceptet og mener, at virkelige handlinger 

ikke varierer fra kultur til kultur, men derimod varierer inden for en kultur. Selvom nationalkulturer 

ifølge Thomas befinder sig i en konstant udvikling - og ikke er fastlåste, statiske konstruktioner - 

mener Kröger, at målet med kulturstandardmetoden er at generere typiske kendetegn for en nation 

eller gruppe. Der tages ifølge ham ikke højde for, at en masse andre faktorer kan have en stærk 

indflydelse i kulturstandardkonceptet (Kröger 2010: 60). 

 

SAMMENFATNING AF AFSNIT 3.4 

Thomas’ kulturstandardkoncept tager udgangspunkt i, at kultur betegnes som et orienteringssystem, 

hvor kulturstandarder er byggesten og styrer en persons adfærd. Orienteringssystemet kan betragtes 

som et mønster med lindrende funktion i hverdagen, hvor enkeltpersoner er fri for konstant at træffe 

beslutninger. De kan dermed begå sig sikkert i deres omverden, såfremt de indgår i samme 

orienteringssystem. På den måde reducerer kulturstandarder kompleksiteten i hverdagen. I mødet 

mellem mennesker af fremmede kulturer, der har andre værdier og normer, kan kulturstandarder være 

hjælpsomme. De kan ses som en styrepind for modpartens adfærd. I sin kritik af 
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kulturstandardkonceptet efterlyser Kröger inddragelse af andre faktorer, der har indflydelse på en 

kultur. Hvilke indflydelsesrige faktorer, Kröger refererer til, uddybes ikke. 

 

Med specialets problemstilling for øje er det derfor nærliggende at finde ud af, hvilke faktorer der er 

med til at skabe og/eller påvirke en kultur. Følgende har til formål at identificere forskellige 

kulturprægende elementer, således at en sammenligning af Nord- og Sydtyskland kan foretages. 

Thomas’ betegnelse af ’gruppe’ opfattes af nærværende speciale til at omfatte det regionale i en 

nation.  De kommende elementer danner rammen for min eksplorative undersøgelse. 

 

3.5 KULTURPRÆGENDE ELEMENTER 

Ligesom definitionen af kultur i litteraturen er talrig, er opfattelserne af, hvad der skaber en kultur, 

også forskellige. Jean-Claude Usunier, professor i marketing ved HEC Lausanne i Schweiz, og den 

tyske professor Björn Walliser har oplistet fire overordnede hovedelementer til at beskrive, hvad der 

udgør kultur. De omhandler sprog, institutioner, materielle produktioner og symboler vedlagt som 

bilag 2. Hovedelementerne viser, at kultur er svært at operationalisere, da det qua Usunier & Walliser 

nærmere er en proces frem for summen af komponenter (Usunier & Walliser 1993: 21).  

 

I forhold til det komplekse kulturbegreb er det vigtigt at fremhæve, at de fire hovedelementer er 

generelle for enhver nationalkultur. De er derfor ikke altid de vigtigste kilder til at beskrive, hvilke 

bestanddele der præger en kultur, eller hvad kilden til kultur er. Da specialet beskæftiger sig med en 

danskers opfattelse af henholdsvis Nord- og Sydtyskland er det nærliggende at beskæftige sig med 

kultur på individuelle plan, da individet er i centrum i mødet med fremmede kulturer. Det er derfor 

vigtigt at have in mente, i hvor stor en grad eksempelvis en tysker repræsenterer det, der opfattes som 

’typisk tysk’. Derfor vil kommende afsnit beskæftige sig med, hvilke elementer der præger en kultur 

på individniveau.  

 

3.5.1 KULTURPRÆGENDE ELEMENTER PÅ INDIVIDNIVEAU 

Ifølge Usunier & Walliser er det nationale element ikke altid den vigtigste kilde til kultur. På det 

individuelle plan er tilhørsforholdet til en bestemt befolkningsgruppe, herunder regionen, oftest 

stærkere end til nationen (Usunier & Walliser 1993: 31). De har oplistet følgende elementer som 

værende kilder til kultur: 
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Grafik: Quellen der Kultur 

Kilde: Usunier & Walliser 1993:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Den tyske lingvist Hans-Jürgen Heringer arbejder også ud fra at identificere faktorer, der skaber en 

kultur ud fra individet. Nogle af hans elementer overlapper med Usunier & Walliser - eksempelvis 

profession, religion, nationalitet og sprog (Heringer 2004: 143) 

 
Grafik: ’Kulturelle Differenzen’  

Kilde: Kilde: Heringer 2004:143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af de to grafikker, er der også nogle overlap mellem de fire kulturelementer og kilder 

til kultur - herunder sprog, familie, religion, kønsroller, profession og klasse. Da målet med specialet 

er at identificere regionale og kulturelle forskelle mellem Nord- og Sydtyskland, sammensættes en 

række elementer, som vurderes til at være relevante for specialets vidensgrundlag. 

Nationalitetselementet inddrages ikke, da tyskerne ikke anses som et homogent folkefærd, men 

derimod som et heterogent. Differentieringen mellem nord og syd foretages dermed under elementet 

‘gruppe’. Det kommende afsnit vil beskrive de valgte elementer ud fra Usunier & Walliser, hvor 

anden litteratur inddrages såfremt Usunier & Walliser ikke uddyber elementerne. 
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3.5.1.1 ORGANISATION (ARBEJDSKULTUR)  

Indenfor denne kategori kommer Usunier & Walliser ikke med en beskrivelse af, hvordan en 

organisation er med til at skabe en kultur. Indeværende undersøgelse tolker dette element som 

arbejdskultur, og beskæftiger sig bl.a. med hierarkiet på arbejdspladsen. Ifølge Doris Rehrmann-

Jørgensen og Marie-Luise von der Banck, specialister i dansk-tysk forretningskultur, er begreber som 

status, hierarki og autoritet meget tæt forbundet, da de alle udviser en rangorden og ulighed. I 

virksomheder ses hierarkier ud fra arbejdernes opgaver, lønniveau osv. Hvordan en virksomheds 

hierarki er opbygget kommer an på samfundets værdisystem. Hvis et samfund stræber efter egalitet, 

er der ifølge Rehrmann-Jørgensen & Banck større sandsynlighed for, at ligestilling er i fokus, hvor 

andre samfund anser ulighed som naturbestemt. Virksomheder inden for den sidstnævnte er mere 

hierarkisk orienteret ved at have en ulig magtfordeling. Personer i højere stillinger har også højere 

status (Rehrmann-Jørgensen & Banck 2011: 53). 

 

3.5.1.2 SPROG 
Ifølge Usunier & Walliser er sproget en vigtig bestanddel, når man beskæftiger sig med kultur. Da 

kultur formidles gennem sprog, kan kultur ikke forstås uden at tage hensyn til sproget. Den første, 

der tillagde sproget at have en afgørende indflydelse på kulturen, var antropolog og 

sprogvidenskabsmand Edward Sapir med sin hypotese: 

“Die Welt ist im Wirklichkeit weitgehend auf den Sprachgewohnheiten der gruppe aufgebaut. 

Zwei sprachen können noch so ähnlich sein, sie werden nie dieselbe soziale Realität 

darstellen. Jede Gesellschaft lebt in einer anderen Welt. Es handelt sich keineswegs immer 

um dieselbe Welt, die nur jeweils mit einem anderen Etikett versehen.” (Usunier & Walliser 

1993: 61) 

Sapirs hypotese blev videreudviklet af sprogforsker og antropolog Benjamin Lee Whorf. Han 

konstruerede Sapir-Whorf hypotesen:  

”Die Sprache, die man innerhalb der Gemeinschaft, in der man geboren und erzogen 

wurde, erlernt, strukturiert die Weltantschauung und das soziale Verhalten” (Usunier 

& Walliser 1993: 24).  

Sapir-Whorf hypotesen eksisterer i to udgaver: en ekstrem og en svag form.  

 

Den ekstreme måde at opfatte Sapir-Whorf hypotesen er, at sprogets struktur dikterer en persons 

verdensbillede, og kaldes af lingvister for lingvistisk determinisme. Whorf studerede det 

nordamerikanske Hopi-folks sprog og observerede, at deres sprog var ’tidløst’, da sproget manglede 
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adverbier til at betegne tid, og deres verber blev ikke bøjet i tempus. Han konkluderede derfor, at 

Hopi-folket måtte opfatte verden anderledes end en person med engelsk som modersmål. Ifølge 

Hastrup fokuserede andre studier på ord, der beskriver farver. Nogle sprog har flere ord for farver 

end andre. Hun giver et eksempel og citerer Lakoff (1987): ”Med andre ord, hvis folk har syv ord for 

sne, opfatter de syv slags sne; og hvis folk ikke har et ord for blå, har de bogstavelig talt ikke noget 

begreb om den farve (Hastrup, jf. APA: 209). 

 

Den svage udgave af hypotesen, også kaldet ’neowhorfian hypothesis’, er ikke så omstridt som den 

ekstreme. Der lægges vægt på, at sproget kan påvirke måden en person tænker, men at måden ikke 

uundgåeligt bestemmes af sproget. Det er dermed en tovejsproces, således at ’den slags sprog, man 

bruger’ også kan være influeret af ’den måde, man ser verden’. Usunier & Walliser mener, at 

hypotesen er essentiel til at belyse misforståelser i en interkulturel sammenhæng, men de uddyber 

ikke, hvilken udgave af Sapir-Whorf hypotesen, de tager udgangspunkt i. Ifølge dem påvirker sprog 

eksempelvis måden, hvorpå en person forhandler: 

“Geschäftsleute, die aus verschiedene Kulturen stammen, kommunizieren nicht nur auf 

unterschiedliche Weise, sie nehmen auch anders wahr, bilden unterschiedliche 

Denkkategorien und entwerfen ein anderes Bild von der Realität”  

(Usunier & Walliser 1993: 64). 

Ifølge Usunier & Walliser skal al kommunikation med fremmede kulturer foregå årvågent. Nogle ord 

og formuleringer kan ikke oversættes direkte fra et sprog til et andet og samtidig beholde den samme 

betydning. For at undgå misforståelser i en kommunikationssituation foreslår Usunier & Walliser, at 

flest mulige fremmed-/udenlandske ord beholder deres oprindelige form - i stedet for at blive oversat. 

Det gælder både i mundtlig og skriftlig kommunikation med fremmede kulturer (ibid: 64).  

Der eksisterer også forskelligheder i sprog inden for en nations landegrænse. Eksempelvis dialekter, 

dagligdagssprog og slang, der kendetegner en subkultur - herunder forskellige regioner.   

 

3.5.1.3 GRUPPE 

Som nævnt har mennesker ifølge Usunier & Walliser oftere et stærkere tilhørsforhold til deres gruppe, 

herunder region, end de har til nationen. Elementet vil fokusere på de regionale grupper i Tyskland - 

nord som værende én gruppe, og syd som den anden. De etniske grupper inddrages ikke.  
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3.5.1.4 RELIGION 

Frost et al. skriver, at religion er et uundgåeligt emne, når man beskæftiger sig med kultur. Ofte 

glemmer danskere, hvor stor en betydning religion har i mange samfund. Religion er en stærk kilde 

til videreførelsen af kulturtræk. Den er med til at forme dele af eller hele verdensopfattelsen, værdier, 

normer samt adfærdsregler, som en troende måtte have. Religion indeholder helt fundamentale 

antagelser om meningen med livet, og hjælper med at besvare spørgsmål som eksempelvis: Hvorfor 

er der lidelse og død? Hvorfor er livet værd at leve? (Frost et al. 2011: 54). Selvom religion har en 

betydning i alle samfund, varierer graden af dens indflydelse på samfundets medlemmer. Frost et al. 

beskriver religion som en mulig barriere eller bolværk over for forandringer (ibid: 55). Troen påvirker 

den troendes tanker og følelser, hvilket medfører at religion i større eller mindre omfang udøves i 

dagligdagen. Frost et al. pointerer, at religion ikke nødvendigvis medfører en kulturel stivhed, da 

konsekvenserne afhænger af tolkningen (ibid: 56). Det er den enkelte troendes egen tolkning af 

religionen, der bestemmer, hvorvidt det er en barriere for udvikling eller ej. Antropolog Bjørn 

Nygaard betegner religioner som komplekse systemer af værdisæt. De beskriver, hvad der er godt og 

ondt, og hvad der er rigtigt og forkert (Nygaard 2010: 48). Gennem menneskets historie har religionen 

været en central del af menneskets univers og har været adfærdsstyrende på forskellige måder. Først 

da moderniteten gjorde sit indtog, begyndte religion at miste sin betydning (ibid: 49).       

 

3.5.1.5 UDDANNELSE 

Usunier & Walliser uddyber ikke uddannelsens betydning for et individs kultur yderligere. Frost et 

al. har beskæftiget sig med uddannelsens betydning og mener, at jo større indsigt og jo større kritisk 

sans en person besidder, desto større åbenhed over for hensigtsmæssige forandringer har personen. 

Man skal tage højde for at uddannelsesniveauet og -indholdet for den samme uddannelse kan variere 

fra land til land (Frost et.al 2011: 56). 

 

3.5.1.6 PROFESSION 

Usunier & Walliser uddyber ikke, hvordan dette element er med til at skabe en kultur.  

 

3.5.1.7 FAMILIE 

Ligesom profession uddyber Usunier & Walliser heller ikke betydningen af familie som 

kulturprægende.  
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3.5.1.8 KØN 

Ifølge Usunier & Walliser er menneskets køn den mest grundlæggende variabel til at forklare kulturel 

adfærd. De henviser til antropologen Margret Mead’s værk fra 1948 ’Male and female’, der på 

baggrund af studier foretaget på adskillige kulturer i stillehavsområdet, skildrer forholdet mellem 

mænd og kvinder, deres arbejdsdeling og deres rolle i samfundet (Usunier & Walliser 1993: 31). 

 

SAMMENFATNING AF 3.5.1 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i ovennævnte elementer som er arbejdskultur, sprog, gruppe, 

religion, uddannelse, profession, familie og køn. Elementerne kan betegnes som ’bløde’ værdier, da 

de alle har indflydelse på kultur. Rye Møller påpeger relevansen af klimaet rolle i en nord- og sydtysk 

sammenhæng (Rye Møller i Palmgren, jf. APA: 38). Derfor vil et spørgsmål om klima blive inddraget 

i min interviewguide. Den eksplorative undersøgelse er som tidlige udformet på baggrund af 

ovenstående. 

 

I det kommende afsnit præsenteres kulturstandardmetoden og det kvalitative forskningsinterview, 

som danner grundlag for specialets empiriske analyse. 

 

4. METODE II 

4.1 KULTURSTANDARDMETODEN 

Ifølge Fink & Meierewert sigter kulturstandardmetoden ikke efter at beskrive en kultur fuldstændig, 

men derimod søger den at forklare ”die für die Kultur typische Ausprägung menschlichen 

Wahrnehmens Fühlen, Denken und Handeln zu erfassen” (Fink & Meierewert 2001: 9). 

Kulturstandarder beskriver en kulturs centrale kendetegn, og bestemmes induktivt ved at analysere 

’kritischer Interaktionssituationen’ som forkortes KI, som tidligere blev nævnt som ’uventet adfærd’. 

KI opnås enten ved direkte at spørge eksperter eller at udføre kvalitative interviews med personer fra 

kultur A om, hvilke oplevelser de har haft med personer fra kultur B, som man gerne vil have en 

forklaring på (Schroll-Machl 2013: 33). Sidstnævnte skal derefter valideres af eksperter. I åbne 

interviews bliver personer fra en kultur A bedt om at skildre situationer, hvor den udenlandske partner 

fra kultur B ikke opførte sig som forventet, og dermed førte til forvirring, irritation eller en konflikt. 

Situationer, der blev oplevet positivt, harmonisk eller overraskende behagelige af personen fra kultur 

A, er lige så interessante, som de konfliktudløsende. Det væsentlige i en sådan konflikt er, at den 
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pågældende person i øjeblikket ikke ved, hvordan han skal vurdere situationen, og hvordan han skal 

opføre sig. I en interkulturel arbejdssammenhæng er indsamling af KI særdeles godt egnet, da 

personer med forskellige orienteringssystemer er i centrum (Devcic 2008: 33).  

 

Det er ikke målet med specialet at generere nordtyske såvel som sydtyske kulturstandarder ud fra et 

dansk perspektiv, men derimod med udgangspunkt i den eksplorative undersøgelses fundne data at 

finde ud af, hvordan forskelle opleves af danskere. Derfor overtages kulturstandardmetoden ikke 

eksplicit, men vil derimod tjene som inspiration til analysen. I analysen betegner KI, hvor en dansker 

oplever eller opfatter en regional forskel mellem Nord- og Sydtyskland, og markeres som ‘opfattelse 

af regional forskel’. 

 

”Den metode, man bruger, når man undersøger noget, er helt afgørende for, hvilken viden man får” 

(Jensen 2005: 129). Arbejder man med et projekt, der har med flere kulturer at gøre, er der nogle 

metoder, der er mere velegnede end andre. Som nævnt i afsnit 3.1, mener Jensen, at et interview er 

den bedste metode til at forstå andre kulturer, og det kvalitative interview som hun omtaler 

’dybdeinterviewet’ er ifølge hende den mest brugte metode i kulturanalyser. Målet med interviewet 

er nemlig at komme i dybden med så mange af interviewpersonernes erfaringer omhandlende det 

valgte emne (Jensen 2005: 133). Jensen foreslår enten observation eller interview som metode, hvis 

et projekt beskæftiger sig med det komplekse kulturbegreb, og behandler problemstillinger som 

‘hvordan kultur forklares’ og ‘hvordan en kultur er’ (ibid: 25-26). Nærværende speciale har til formål 

at undersøge, hvordan en dansker oplever forskelle i Nord- og Sydtyskland. For at finde frem til 

hvilke oplevelser de har haft i en dansk-nord-sydtysk sammenhæng, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i det kvalitative forskningsinterview. 

 

4.2 DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW 

Kvalitative forskningsmetoder bruges i dag i en række discipliner, som bl.a. tæller psykologi, 

sociologi og antropologi. Metodernes stigende popularitet skal ses i lyset af større fokus på kulturelle 

og hverdagslige aspekter ved den menneskelige tænkning, læring og handling, samt måden hvorpå 

mennesker forstår sig selv (Kvale & Brinkmann 2015:32).  Nærværende speciale tager udgangspunkt 

i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns ‘Interview - det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk’. Steinar Kvale var professor i pædagogisk psykologi og leder for Center for Kvalitativ 

Metodeudvikling ved Aarhus Universitet. Gennem mange år var hans interesseområde bl.a. 
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hermeneutik og dialektik og deres implikationer for pædagogikken og psykologien (Kvale & 

Brinkmann 2015: 15). Svend Brinkmann er professor i psykologi ved Institut for Kommunikation, 

Aalborg Universitet. Han har i sin forskning beskæftiget sig med filosofiske, moralske og metodiske 

spørgsmål i psykologien, og er forfatter på en lang række artikler og bøger (ibid: 15). 

 

Den kvalitative interviewform forsøger at forstå verden ud fra personers synspunkt. Kvale & 

Brinkmann definerer det kvalitative forskningsinterview som “en interpersonel situation, en samtale 

mellem to parter om et emne af fælles interesse” (ibid: 177). Det er en professionel samtale, hvor 

viden genereres i samspillet med intervieweren og den interviewede. På grund af de mange etiske 

spørgsmål, der eksisterer i interviewforskningen, er den viden, der produceres, afhængig af den 

sociale situation mellem intervieweren og den interviewede. Ifølge Kvale & Brinkmann beror den 

sociale situation på interviewerens evne til at skabe en tryg situation for den interviewede. Således 

har den interviewede frihed til at tale om private oplevelser, der bliver optaget til formål for en analyse 

(ibid: 37). Det kvalitative forskningsinterview adskiller sig fra det kvantitative ved at være mindre 

standardiseret og mere fleksibelt. Metoden følger også færre standardprocedurer, som eksempelvis 

en survey-undersøgelse, hvor mange af metodevalgene allerede er bygget ind i spørgeskemaer eller 

statistiske analyser (ibid: 152). Det kvalitative forskningsinterview kaldes nogle gange for 

‘ustruktureret’ og ‘ikke-standardiseret’ interview, fordi de metodiske beslutninger træffes under 

udførelsen af selve interviewet. Hermed skal det nævnes, at metoden er asymmetrisk, da 

intervieweren styrer samtalen. Kvale & Brinkmann skriver:  

“intervieweren har en videnskabelig kompetence, han eller hun initierer og definerer 

interviewsituationen, bestemmer emnet, stiller spørgsmål og beslutter hvilke svar han 

eller hun vil følge op på, og er også den, der afslutter samtalen”  

(Kvale & Brinkmann: 56).  

Kvaliteten af de data, der produceres i et kvalitativt interview, afhænger således af interviewerens 

færdigheder og viden om emnet (ibid: 91).    

 

Da viden omkring danskeres opfattelse af regionale og kulturelle forskelle i Nord- og Sydtyskland 

gerne vil opnås, giver det kvalitative forskningsinterview mulighed for at få et mere nuanceret billede 

af, hvilke forskelle der kunne være på baggrund af de interviewedes opfattelser.   
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4.2.1 DET SEMISTRUKTUREREDE FORSKNINGSINTERVIEW 

Med afsæt i den eksplorative undersøgelse af regionale og kulturelle forskelle mellem Nord- og 

Sydtyskland vedlagt i bilag 1, er formålet med interviewene at finde ud af, hvordan en dansker oplever 

forskelle i en dansk-nordtysk såvel som i en dansk-sydtysk arbejdssammenhæng. Hensigten med 

interviewene er ikke at konkludere, om der er forskelle eller ej, men derimod at få indsigt i, hvordan 

interviewpersonerne oplever forskelle. Vigtigt er, at de interviewede har mulighed for at beskrive 

deres opfattelser, såfremt det er muligt. Jeg har som interviewer ansvaret for at stille opfølgende og 

mere dybdegående spørgsmål til deres beretninger. På den måde opstår muligheden for at få nye 

indgangsvinkler på områder, som undersøgelsen ikke har dækket. Det semistrukturerede interview er 

derfor en god metode for nærværende speciale, da det ifølge Kvale & Brinkmann: 

“søger at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at 

fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann 2015 :49).  

Den semistrukturerede tilgang udføres i overensstemmelse med min interviewguide, som rummer 

forskellige spørgsmål inden for hvert af mine udformede forskningsspørgsmål. Med opgavens 

problemstilling for øje er metoden brugbar på to områder: a) interviewguiden består af fokusområder, 

der er udvalgt på baggrund af undersøgelsens elementer og b) metodens fleksibilitet muliggør, at 

spørgsmålenes rækkefølge og form kan ændres, og opfølgning på de svar og historier, som de 

interviewede fortæller (ibid: 178). Det semistrukturerede forskningsinterview befinder sig således 

ifølge Kvale & Brinkmann i et metodisk mellemland mellem åbne hverdagssamtaler og lukkede 

spørgeskemaer (ibid: 49). Interviewguide vil blive gennemgået i afsnit 4.5. 

 

4.2.2 STYRKER OG SVAGHEDER VED DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW 

Det kvalitative forskningsinterview har både styrker og svagheder. Styrken ved det kvalitative 

forskningsinterview er, at interviewpersonerne har mulighed for at svare nuanceret på spørgsmålene, 

og jeg som interviewer kan omformulere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. På den måde er der 

mulighed for at få besvaret spørgsmål, som jeg ikke havde formuleret på forhånd. Det er vigtigt, at 

jeg som interviewer fylder så lidt som muligt i samtalen, da det er interviewpersonen, som er i 

fokus.  En svaghed ved metoden er, at jeg kan komme til at påvirke svarmuligheder ved at stille 

ledende spørgsmål. For at undgå det, er det ifølge Jensen derfor meget vigtigt, at intervieweren har 

stor erfaring med metoden. Med erfaring kommer også evnen til at stille relevante uddybende 

spørgsmål, således de bedste resultater opnås (Jensen 2005: 133). En anden svaghed er, at man 

risikerer at få nogle svar, som ikke er relevante for opgavens problemstilling. Ydermere skriver 

Jensen, at man ikke kan generalisere ud fra et kvalitativt forskningsinterview, men man kan sige, hvis 
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man møder bestemte holdninger og værdier hos de adspurgte, så findes de. Det er blot et spørgsmål 

om, hvor udbredte de er (ibid: 133). Slutteligt kan det være vanskeligt at konkludere noget entydigt, 

da man har med nuanceret data at gøre (Hansen 2005: 83). 

 

4.3 VALG AF INTERVIEWPERSONER 

Med specialets problemstilling for øje vælger jeg at interviewe danskere, der har en erhvervsmæssig 

relation til Tyskland. Da specialet beskæftiger sig med, hvordan en dansker opfatter regionale og 

kulturelle forskelle i Nord- og Sydtyskland er det nødvendigt at interviewe danskere både i 

Nordtyskland såvel som i Sydtyskland. Det har ikke været muligt at få kontakt til personer, der har 

indgående viden til både Nord- og Sydtyskland, men derimod kun én som har kendskab til Tyskland 

generelt. Derfor har jeg opstillet følgende kriterier: 

- rejst meget i Tyskland i en erhvervssammenhæng 

- bor og er erhvervsaktiv i Tyskland 

- besidder en viden om dansk-tyske relationer 

 

Følgende interviewpersoner er valgt: 

Repræsentanter for Nordtyskland: 

x Danmarks Generalkonsulat i Hamborg (GH)  

x Danmarks Generalkonsulat Flensborg (GF). 

x NCC, et dansk-tysk kommunikationsbureau beliggende i Flensborg (NCC). 

Repræsentanter for Sydtyskland: 

x Danmarks Generalkonsulat i München (GM). 

x Thomas Olesen (TO), tidligere senior konsulent for Innovation Centre Denmark, og nu 

Commercial Director Europe i en international virksomhed, Qualcomm, der fokuserer på at 

opfinde teknologiske løsninger til blandt andet sundhedssektoren. 

Overordnet:  

x Mikael Schröder (MS), tidligere CEO for Metro Therm.  

 

Grunden til den ulige fordeling af interviewpersoner er, at en interviewperson i Sydtyskland alligevel 

ikke havde mulighed for at stille op til interview grundet travlhed på arbejdet.  
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Overvejelserne omkring valg af interviewpersoner har været at danne en nord-syd akse ved hjælp af 

forskellige erhvervsaktive danskere på det tyske marked. Jeg tog kontakt til generalkonsulaterne, da 

de ifølge ’Regeringens strategi for Tyskland’, nævnt i afsnit 1.3, både har indgående kendskab til 

Danmark og Tyskland i en handelsmæssig sammenhæng, og en lokal viden om den region de er 

tilknyttet. Således får jeg en ekspertviden omkring forholdene i enten nord og syd set ud fra et dansk 

perspektiv. Ydermere er det også interessant at interviewe en tidligere selvstændig erhvervsaktiv 

dansker på det tyske marked (TO), der selv har navigeret rundt i den tyske arbejdsverden. Et andet 

perspektiv opnås også ved at interviewe en dansker, der har tyske kollegaer (NCC). Slutteligt har jeg 

valgt en interviewperson (MS), selvom han aldrig har boet i Tyskland. Hans arbejde som CEO for 

Metro Therm har krævet, at han har rejst meget rundt i Tyskland. På den måde har han en alsidig 

viden om forholdene i hele Tyskland, og har dermed viden om både Nord- og Sydtyskland. Alle 

interviewpersonerne har dermed ikke en direkte relation til tyske arbejdskollegaer på daglig basis, 

men de arbejder i et miljø, hvor kontakten mellem danskere og tyskere er i centrum. 

Interviewspørgsmålene er udformet ud fra den eksplorative undersøgelse for at undersøge, hvordan 

danskere opfatter forskelle. Det forventes ikke, at alle spørgsmål bliver stillet, men de inddrages i 

interviewguiden, hvis interviewpersonen ikke selv tager initiativ til at tale.  

 

Alle interview er foretaget med danskere bosiddende i Tyskland er optaget på en iPhone på medhør. 

I et prøveinterview blev en diktafon benyttet, men kvaliteten af lyden var for dårlig til, at 

respondentens svar kunne høres tydeligt. Interviewet med Mikael Schröder foregik ansigt-til-ansigt. 

Fire ud af seks interviewpersoner ønskede at være anonyme, men vil gerne repræsentere deres 

virksomhed, og har ingen problemer med at deres køn oplyses. MS inddrages ikke i interviewguide, 

men kommenterer på de udledte tendenser.  

 

4.5. INTERVIEWGUIDE 

Overordnet forskningsspørgsmål:  

Oplever danskere mentalitetsforskelle mellem nord- eller sydtyskere? 

 

Nedenstående interviewguide har fokus på Nordtyskland. I interviewguiden med fokus på 

Sydtyskland, er ’nord’ erstattet med ’syd’. Efter at have gennemført et prøveinterview har jeg valgt 

nedenstående rækkefølge af forskningsspørgsmålene, da jeg vurderede den til at fungere bedst i 

praksis. Alle interviewpersonerne er klar over, at jeg ønsker at opnå viden om forskelle mellem Nord- 
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og Sydtyskland ud fra et dansk perspektiv. Jeg stiller derfor som udgangspunkt ikke indgående 

spørgsmål til, hvad forskellen på eksempelvis Nord- og Sydtyskland er. Jeg har ladet 

interviewpersonerne styre samtalen, og det har medført, at de selv inddrager den modsatte region, når 

de har en opfattelse af, at det er anderledes. 

Forskningsspørgsmål Primære Sekundære 

Briefing Tidsramme 

Anonymitet 

Optagelse af interview, 

Andet: “Du stiller bare spørgsmål, 

hvis der er noget, du ikke forstår” 
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Arbejdskultur 

Hvordan oplever en 

dansker den nordtyske 

arbejdsform? 

Hvad bemærker du, er anderledes i 

Nordtyskland end i Danmark 

· generelt? 

· arbejdsmæssigt? 

Hvad skal en dansker være 

opmærksom på, når han/hun laver 

forretning med en nordtysker? 

 

Hvad er forskellen på nordtysk og 

dansk arbejdskultur? 

 

Er der nogle ting, som man ikke 

taler om? 

 

Hvordan vil du beskrive den 

nordtyske mødekultur? 

 

Er arbejdsstrukturen hierarkisk? 

Hvilken rolle spiller regler for 

en nordtysker? 

 

Er der noget en dansker skal 

være opmærksom på? 

 

Hvordan er den nordtyske 

forretningsmand i forhold til 

den danske? 

Sprog 

Hvilken rolle spiller 

sproget i en dansk-

nordtysk 

arbejdssammenhæng? 

På hvilket sprog skal en dansker 

kommunikere med en nordtysker? 

 

Hvilken rolle spiller en nordtyskers 

dialekt i en arbejdssammenhæng? 

 

I hvor stor en grad er dialekten 

forbundet til en nordtyskers 

identitet? 

 

I en kommunikationssituation 

mellem en dansker og en 

nordtysker, hvilke sproglige 

udfordringer ville du vurdere 

en dansker til at have? 
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Gruppe 

Hvordan identificerer 

nordtyskere sig? 

Hvilken betydning har den tyske 

historie for en nordtysker? 

·      

Hvad med den regionale? 

 

Har det regionale tilhørsforhold en 

betydning for en nordtysker? 

Hvilken rolle spiller det 

nordtyske klima? 

Religion 

Hvilken indflydelse har 

religion dansk-nord og 

dansk-sydtysk 

arbejdssammenhæng? 

 

Hvad betyder religion for en 

nordtysker? 

 

 

Uddannelse/rang 

Hvor meget betyder 

uddannelse? 

Hvad betyder uddannelse for en 

nordtysker? 

 

Hvor stor en betydning har 

uddannelsesniveauet for en 

nordtysker? 

-     

 Hvad bemærker du særligt i en 

arbejdssammenhæng? 

 

Er titler/status vigtige for en 

nordtysker? 

·        

 

Hvad er holdningen til folk, 

som ikke har en akademisk 

uddannelse? 

 

Hvad betyder det, at have en 

universitetsgrad fra et 

eliteuniversitet? 

 

Er der noget, en dansker skal 

være opmærksom på? 
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Profession 

Hvilken betydning har 

arbejde for en nord- og 

sydtysker? 

 

Hvad betyder, det ’at arbejde’ for 

en nordtysker? 

 

Hvordan er hans arbejde en del af 

hans identitet? 

 

Hvor meget fylder karriere og 

ambitionsniveau for en nordtysker? 

 

Er en nordtysker tilgængelig uden 

for normale arbejdstider? 

 

Er det nordtyske arbejdsmarked 

dynamisk eller statisk? 

Hvad opfatter du en 

nordtyskers holdning til 

overarbejde? 

 

Hvad er forskellen på en 

nordtysk og en dansk 

arbejdsuge? 

Familie 

Hvad er balancen mellem 

arbejde og familieliv? 

Hvordan prioriterer en nordtysker 

arbejdsliv kontra familieliv? 

Hvad betyder det for en 

nordtysker at nå hjem og spise 

aftensmad med familien? 
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Kønsroller 

Hvordan opleves 

kønsroller? 

Er der forskelle i kønsrollerne i 

Nordtyskland 

· - i familien? 

· - i arbejdslivet? 

et 

Hvad betyder forskellen mellem 

mænd og kvinder på 

arbejdsmarkedet?  

 

Hvilket køn er det mest 

dominerende på 

arbejdsmarked? 

 

Hvordan håndterer 

medarbejdere kvinder vs. 

mænd i lederstillinger? 

 

Hvad er opfattelse af en 

arbejdende kvinde med små 

børn? 

 

Er der en lige fordeling af 

mænd og kvinder i høje 

stillinger? 

Afrunding Hvilke råd vil du give til en dansker 

i en dansk-nordtysk 

arbejdssammenhæng?   

 

 

 

4.6 TRANSSKRIBERING 

Ifølge Kvale & Brinkmann bliver kvaliteten af interview ofte diskuteret, mens kvaliteten af 

transskriberingen sjældent bliver behandlet i litteraturen. 

”Det er ikke et ukompliceret job at transskribere, men snarere en fortolkningsproces, 

hvor forskellene mellem det talte og skrevne tekster giver anledning til en række 

praktiske og principielle spørgsmål” (Kvale & Brinkmann 2015: 235). 

Transskriberingsprocessen indebærer ifølge Kvale & Brinkmann en række vurderinger og 

beslutninger, da processen skifter fra en form til en anden nemlig fra talesprog til skriftsprog. Et 

interview er et levende samspil mellem interviewer og den interviewede, hvor tonefaldet, tempoet og 
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kropssproget er tilgængeligt for deltagerne i en ansigt-til-ansigt situation. Fem ud af mine seks 

interview er ikke foregået ansigt-til-ansigt - men i stedet over telefonen. Derfor har jeg ikke oplevet 

deres kropssprog, men kun tonefald og tempo. I transskriptioner går tonefald og tempo tabt, hvilket 

ifølge Kvale & Brinkmann gør dem til gengivelser af levende samtaler (Kvale & Brinkmann 2015: 

236). Forudsætningen for at transskribere et interview er, at interviewet optages. Ved brug af en 

lydoptager får intervieweren friheden til at koncentrere sig om interviewets emne og dynamik. 

Processen er ifølge Kvale & Brinkmann meget tidskrævende, og der findes forskellige måder at gøre 

det på. Transskriptionen af lydoptagelser er forbundet med en række tekniske og fortolkningsmæssige 

problemer – specielt angående ordret talesprog kontra skriftsprog. Der findes ifølge Kvale & 

Brinkmann ikke mange standardregler for, hvordan transskriberingen udføres, derimod består 

processen af en række valg og fravalg. Vigtigt er dog, at det fremgår tydeligt, hvordan man har valgt 

at transskribere (ibid 239).  

 

Jeg har valgt mest muligt at transskribere ord for ord. Mest muligt skal forstås på den måde, at jeg 

kun vurderer at ordrette beskrivelser er nødvendige, hvis man skal lave sproglige analyser. Derfor 

inddrages pauser, gentagelser og tonefald ikke. I forskningen fremgår det ifølge Kvale & Brinkmann 

ikke entydigt, hvornår en sætning slutter, og hvor længe der skal ties, før det bliver til en pause (ibid: 

244). Det vurderes ikke relevant for udsagnene i nærværende analyse at foretage sådanne 

markeringer, da det er indholdet i deres udsagn, der er i fokus. De interviewede gør brug af 

konstruktioner som ”jeg tror”, ”jeg er ikke sikker”, ”det kan jeg ikke udtale mig om” og ”måske”. I 

deres sprog udtrykkes deres usikkerhed omkring deres svar på spørgsmålene. Relevant for 

indeværende analyse er nemlig, hvorvidt de interviewede opfatter regionale såvel som kulturelle 

forskelle. Hvis en interviewperson siger ”ja, det er rigtigt”, kan det ifølge Kvale & Brinkmann være 

uklart, hvad der menes (ibid: 243). Derfor er de ord erstattet med det, personen hentyder til. Ydermere 

er afbrudte sætning ikke inddraget, da interviewpersonen omformulerede sit svar. På den måde er 

transskriberingen af de udførte interview kun næsten foretaget ord for ord. Indholdet i deres udsagn 

er forblevet uændret. Udfordringer ved interviewet diskuteres i kapitel 6.  

 

I den kommende analyse gennemgås udvalg af de interviewedes udsagn inden for hvert 

forskningsspørgsmål, hvorefter relevant litteratur inddrages til at analysere det indsamlede data. I 

analysen af de formulerede forskningsspørgsmål bliver opfattelser af regionale forskelle markeret 

med fed, og inden for hvert forskningsspørgsmål udledes en eller flere tendenser, der også markeres 
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med fed, såfremt en forskel kommer til udtryk. Interviewpersonernes udsagn er de eneste citater, der 

forekommer i analysen, og nogle ord understreges for at gøre deres opfattelse mere tydelig. 

Rækkefølgen på forskningsspørgsmålene er den samme som i interviewguiden. Når ’tyskere’ bruges, 

refereres der til den generelle opfattelse af tyskere som et homogent folkefærd hentet fra litteraturen. 

Grundet interviewpersonernes lange udsagn optræder citater i analysen ikke i deres fulde længde, 

hvorfor ’…’ betyder, at dele af interviewpersonens udsagn er udeladt eller. Alle transskriberede 

interview er vedlagt som bilag 3-8.    

5. ANALYSE 

5.1 FORSKNINGSSPØRGSMÅL  

HVORDAN OPLEVER EN DANSKER DEN NORD- OG SYDTYSKE ARBEJDSFORM?  
 

Interviewpersoner i både Nord- og Sydtyskland siger, at tyskere i en arbejdsmæssig sammenhæng er 

mere formelle, hvor de alle er bevidste om, at danskere har tendens til at inddrage humor, sarkasme 

og ironi i en forretningssammenhæng, og at tale om deres privatliv med forretningsforbindelsen 

tidligere end tyskere generelt gør. Ifølge Plum har lande med en mere homogen kultur som Danmark 

en større tendens til at bruge indforstået humor, eksempelvis ironi, hvilket man er mere forsigtig med 

at bruge i heterogene kulturer (Plum 2007: 196).  

 

I Nordtyskland oplever GF, at det forretningsmæssige er i fokus og siger: ”Det er rent 

forretningsorienteret, så man ikke skal begynde at pjatte ud med andre ting før vedkommende selv 

lægger op til det”. TO oplever det også i Sydtyskland, at man som dansker skal være opmærksom på 

at komme til sagens kerne med det samme: ” … som dansker skal man være opmærksom på, at de 

som regel gerne vil lidt hurtige ’to the point’ i forhold til, hvad man arbejder med, og det 

forretningsarbejde man nu skal have op at stå. De bryder sig ikke så meget om smalltalk...”, siger 

han og tilføjer, at man hen ad vejen opnår en lidt mere hyggelig omgangstone. Både GF og TO erfarer, 

at man med både nord- og sydtyskere skal tale ren forretning og fokusere på det indholdsmæssige.  

 

Ifølge Schroll-Machl mødes mennesker på to niveauer -  på det indholdsmæssige og det personlige. 

Det første kendetegner det professionelle samarbejde, og det andet kendetegner forretningsmødets 

atmosfære. Tyskere er oftere mere fokuseret på det indholdsmæssige i en forretningssituation, hvilket 

har udledt den tyske kulturstandard ’Sachorientierung’ (Schroll-Machl 2013: 48). Ifølge 
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kulturstandarden går tyskere direkte til sagen og bliver ved sagen. GF og TO bekræfter den tyske 

kulturstandard ’Sachorientierung’ ved at have erfaret, at man skal vide, hvad man vil, og at man ikke 

skal smalltalke. Ifølge Schroll-Machl koncentrerer tyskere sig generelt om de forretningsmæssige 

mål, holder sig til dagsordenen og trænger direkte igennem med, hvad de vil. Det er kun de relevante 

aspekter, der er i fokus, og afvigelser fra målet, smalltalk eller tidsrøvende aktiviteter er ifølge 

kulturstandarden spild af tid. Tyskere argumenterer for deres mål eller idé ved at have forberedt 

relevante pointer, der understøtter det, de gerne vil overbevise andre om. Den proces orienterer sig 

udelukkende om den forretningsmæssige dagsorden. Først når målet er på plads, kommer det 

personlige forhold til forretningspartneren til udtryk (ibid: 56).  

 

GH oplever ligesom GF og TO, at omgangstonen er mere formel i starten, men mener ikke, at der er 

så stor en forskel, når man sammenligner med Danmark: 

”…de er en smule mere formelle i starten… lidt mere distanceret… men samtidig, så 

smalltalker de også. Det er ikke sådan, at de kun taler om det, det handler om. De taler 

også om andet. Jeg synes faktisk ikke, at der er så vanvittig stor en forskel (til Danmark, 

red)”.  

GH oplever, at nordtyskere ikke altid udelukkende taler forretning, men at der også er plads til at tale 

om andre ting. TO nævner, at danskere godt kan tale om vejret og starte med at pleje det personlige, 

hvor man i Sydtyskland koncentrerer sig om det rent forretningsmæssige:  

”Danskere har nok lidt mere hang til at starte ud med at have det godt sammen. Fortælle 

en vittighed eller snakke lidt om vejret… Sat lidt på spidsen, så er det omvendt i 

Tyskland (Sydtyskland, red). Der vil man gerne være sikker på, at der først er et godt 

forretningsgrundlag”.  

Da jeg spørger GF om det nordtyske klimas rolle, og hvordan han opfatter det, svarer han: ”… ligesom 

Danmark… de (nordtyskerne, red) taler også om vejret, og det er jo et neutralt emne, så det kan man 

roligt snakke om”. Meteorolog Jesper Theilgaard forklarer, hvorfor danskere er glade for at tale om 

vejret, og siger at det er typisk for Danmarks breddegrad at tale om vejret, da det sjældent sker, at 

vejret er det samme flere dage i træk (Theilgaard i Andersen 12.2 2008, jf. APA). I Danmark har man 

en stor tendens til at tale om vejret, og bruger det som grundlag for smalltalk. Vejret i Danmark er 

meget varierende, men sammenlignet med lande hvor solen skinner mere, er det ikke så relevant at 

diskutere vejret, som det måske er at tale om eksempelvis sport (Kristensen 1993:109).  Det nordtyske 

og danske klima minder meget om hinanden, hvor det sydtyske er mildere.  
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Tendens: Smalltalk i Nordtyskland er mere udbredt end i syd - eksempelvis om vejret, da det 

er neutralt 

MS oplever ligesom GH, at smalltalk også forekommer i forbindelse med forretningsmøder i 

Nordtyskland. I Sydtyskland var smalltalk ikke noget, som han mærkede i lige så høj grad. 

 

I forhold til den tyske arbejdsstruktur påpeger TO den forskel, at sydtyskere har større tålmodighed, 

når nye produkter skal produceres og siger:  

“De (sydtyskere, red) bruger lang tid på at planlægge og analysere inden de går i gang 

med at udføre det. Der er vi i Danmark lidt hurtige til at prøve det af. Så retter man 

efterhånden bare til, når man går frem”.  

Kulturstandarden ‘Wertschätzung von Struktur und Regel’ beskriver blandt andet tyskerens fokus på 

detaljer. Deres krav om perfektion ses i deres deduktive tilgang til produktionsprocesser. Hver eneste 

idé bliver vendt, og der fokuseres på alt ned til mindste detalje (Schroll-Machl 2013: 78). Mentaliteten 

betyder, at tyskere generelt er velforberedte og præcise i deres udmeldinger, hvilket kommer i 

forlængelse af ovennævnte kulturstandard ‘Sachorientierung’.  

 

I forhold til den formelle omgangstone opfatter GF en regional forskel: 

 

Opfattelse af regional forskel: “... nordtyskere kunne godt virke lidt mere formelle i første 

omgang, hvis du kommer til Bayern, så er det noget helt andet… der er på overfladen større 

munterhed, så der er forskel på, hvor du bevæger dig rundt i Tyskland”. – GF 

 

TO nævner, at sydtyskere godt kan fremstå mere stive i betrækket, men det er ifølge ham misforstået:  

”... det er en fejl, jeg synes bestemt at de er mindst lige så hyggelige. De (sydtyskere, 

red) gør det bare på en anden måde, og det tager lidt tid før man har den fuldstændige 

åbenhed og tillid til hinanden som jeg oplever sker øjeblikkeligt i Danmark… Der kan 

man godt mærke forskellen”.  

TO mener ligesom GF, at der går lidt mere tid, før man kommer ind på livet af den respektive 

forretningspartner, men han bruger ordet ‘hyggelig’ til at beskrive sydtyskere efter noget tid. Ordet 

‘hygge’ betyder ifølge Reinar Perau, adm. direktør Dansk-Tysk Handelskammer, konfliktfri samvær 

og at være sammen med mennesker, man kan lide (Perau 2016: 66). I Bayern bruges ordet 
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‘Gemütlichkeit’ ofte, og specielt i sammen med øl. ’Ein Prosit der Gemütlichkeit’ synges ofte, 

hvorefter der skal skåles i øl. Ifølge Brigitta Schmidt-Lauber, tysk antropolog, er München hjemstedet 

for oktoberfest, og gælder som ’Hauptstadt der Gemütlichkeit’, hvor det regelmæssige ølindtag er 

samfundsmæssigt accepteret (Schmidt-Lauber 2003: 173).  Både TO og GM nævner ‘Biergarten’ 

som et sted, der bruges meget i Bayern, hvor man tager hen og hygger sig.   

 

Tendens: Større munterhed i Sydtyskland 

MS oplever ikke en slående forskel, men mener dog, at den bajerske munterhed korrelerer med 

Bayerns ølbryggende tradition, hvor man tit tager ud og får en øl.   

 

TO har oplevet problematikken omkring danskeres tendens til at generalisere sydtyskeres adfærd, da 

han hjalp 30 danske virksomheder med at få partnerskaber i Bayern:  

“... som danskere ser vi os selv som værende meget åbne og fleksible, men jeg oplevede 

ret hurtigt at danskerne forsøgte at sætte tyskerne (sydtyskere, red) i bås. Hvis der var 

noget bøvl, så var det deres skyld… lad være med at generalisere og mød din kollega, 

mulig samarbejdspartner med åbent sind”.  

TO påpeger den forforståelse danskere kan have, og dermed gå ud fra at sydtyskerne automatisk 

bekræfter den tyske stereotype. Ifølge Plum skal man i mødet med andre kulturer være opmærksom 

på, at den forforståelse man har, og at opfattelsen af den ’fremmede’ kultur ikke er absolut, og at det 

ikke forbedrer kommunikationen at sætte andre i bås. Hun skriver, at det er nødvendigt for mennesker 

at betegne det anderledes ud fra forenklede kategorier og at sortere indtryk i meningsfyldte kategorier. 

Det gør brug af stereotyper i praksis uundgåeligt, da mennesker ikke kan blive ved med danne mening 

forfra af alle de indtryk, som de oplever (Plum 2007: 77). Plum mener, at kommunikationen i 

kulturmødet er behjælpelig til at nedbryde den stereotype opfattelse, og at viden om den ’fremmede’ 

kultur er brugbar til at reducere gnidninger eller misforståelser (ibid: 78). 

 

Alle interviewpersoner nævner hierarkiet i både Nord-og Sydtyskland som mere udtalt end i 

Danmark. Da jeg spørger GH, hvad hun bemærker er anderledes i en dansk-nordtysk 

arbejdssammenhæng, nævner hun som det første hierarkiet:  

“Det er noget som vi har bemærket meget, når vi for eksempel ringer ud til tyske 

virksomheder, er det det noget sværere at få lov til at tale med de rigtige først, altså 

dem som er højt oppe i hierarkiet”.  
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GH oplever dog, at hun har nemmere ved at komme igennem til de rigtige mennesker, fordi hun 

arbejder i det danske Generalkonsulat i Hamborg:  

“Vi oplever også, at vi har lidt nemmere ved det, da vi er en offentlig institution, og det 

er noget som de kender mere til end til de private virksomheder”.  

GF oplever også den hierarkiske arbejdsstruktur og siger, at folk kun gør det, som de er blevet bedt 

om og ikke andet. Han er dog opmærksom på, at der kan være undtagelser:  

“I høj grad. Der kan være undtagelser, men meget værende hierarkisk. Vi har en fladere 

struktur i Danmark. Det skal man ikke regne med hernede. Det betyder for den enkelte, 

at det er kutyme, at du gør, hvad der er blevet sagt, men du gør heller ikke noget som, 

der ikke er blevet sagt, selvom det ville være fornuftigt”.  

NCC beskriver generelt forskellen på den danske og tyske hierarkiske arbejdsstruktur i en metafor: 

“... hvor det tyske er en ørn, der sidder oppe over det hele og kigger ned på de mindre fugle, og det 

danske er en andegård. Alle snakker i munden på hinanden”, siger hun og tilføjer, at man aldrig ville 

gå uden om en chef, da det er ham, der træffer beslutningerne.  

 

Ifølge Hofstedes kulturdimension ‘magtdistance’ scorer Tyskland 35 på skalaen og Danmark 18. 

Dimensionen udtrykker i hvor stor en grad en kultur er hierarkisk og lighedssøgende. De to lande 

ligger ikke i hver sin ende af skalaen, men ikke tæt nok til, at der ikke er en forskel. Hofstede vurderer 

tyskere til at være lidt mere hierarkisk orienteret end danskerne, hvilket interviewpersonerne i både 

Nord- og Sydtyskland også oplever, selvom begge lande ligger i den lave ende af skalaen (Hofstede, 

G. (i.d.)).  Nogle interviewpersoner påpeger, at hierarkiet i Danmark er fladere sammenlignet med 

det i Nord- og Sydtyskland.   

 

Opfattelse af regional forskel: “Det kan godt være, at det (hierarki, red) er endnu mere (udtalt, 

red), hvis man kommer længere sydpå, men det gælder stadig for Nordtyskland”. – NCC 

 

TO oplever især hierarkiet i de store virksomheder og kan godt mærke, at der er en øvre chef, og at 

det er vigtigt:  

“… hvis man vil samarbejde med de store virksomheder, at man sørger for at komme i 

kontakt med de rigtige mennesker - de beslutningstagere, ellers kan der gå måneder, 

hvis ikke år med at snakke frem og tilbage med mellemledere eller folk længere nede i 

organisationen som faktisk slet ikke har muligheden for at tage nogle beslutninger”. 
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Både GH og TO oplever, at det kan være svært at få fat i den rigtige person først. Det skal ses i lyset 

af, at den tyske struktur er mere cheforienteret og hierarkisk end den danske. De to interviewpersoner 

fra Nord- og Sydtyskland mærker den tyske centralisering, hvor TO omtaler hierarkiet som især udtalt 

i de store virksomheder. Chefen træffer beslutninger, og den enkelte tyske medarbejder kan ikke tage 

initiativ eller træffe beslutninger selv. GF kommer med et eksempel:  

“Hernede (i Nordtyskland, red) kan du regne med, at vedkommende så stopper og 

spørger, hvad han så skal gøre i stedet. Altså spørger chefen eller ikke gør noget. Det 

er kendetegnende for den hierarkiske struktur”.  

I mange danske virksomheder er det ifølge Nygaard kun de overordnede strategiske beslutninger, der 

tages af topledelsen. Alle andre beslutninger overlades til gruppen eller det enkelte individ med 

erfaring på det område. GH forklarer, hvordan hendes nordtyske kollegaer har svært ved, at det ikke 

er en bestemt person, der bærer ansvaret. Det danske samfund er relativt fladt i sin struktur. GF 

betegner den danske struktur som et repræsentativt demokrati, der inddrager medarbejdere aktivt i 

beslutningsprocesser, hvilket ifølge GH er forvirrende for nordtyskere. I en arbejdsmæssig 

sammenhæng har danskere generelt en større fleksibilitet i forhold til at tage beslutninger uden om 

den øverste chef, hvilket ifølge Hofstede betyder, at beslutninger i Danmark træffes mere decentralt, 

(Hofstede, G. (i.d.)). Ifølge Nygaard har mange danskere svært med at indordne sig under hierarkiske 

strukturer, hvor de ikke selv kan træffe beslutninger, som de ellers er vant til. Omvendt kan det ifølge 

Nygaard være rigtigt svært for en udenlandsk handelspartner at finde rundt i det skjulte hierarki og 

det ansvar, der følger med større beslutningskraft i Danmark (Nygaard 2010: 66). Ifølge Rehrmann-

Jørgensen & Banck er der i Tyskland en udpræget top-down struktur, hvilket betyder, at 

kommunikationen kun foregår oppefra og ned, og at kommunikationen internt i organisationen er 

begrænset til de hierarkiske niveauer.  Instrukser og vigtige informationer kommer kun oppe fra 

ledelsen (Rehrmann-Jørgensen & Banck 2011: 59). Centraliseringen i Tyskland kendetegner også 

den tyske forhandlingsstil. Forhandlingsstilen er formel og hierarkisk, og i en forhandlingssituation i 

Tyskland forhandler chefen ifølge Rehrmann-Jørgensen & Banck kun med en anden chef. Ifølge 

Perau og Dagmar Fink, tyskfødte software ingeniør, og grundlægger af Worktrotter DK, kan alle 

danske personer, som sagen vedrører, deltage i en forhandlingssituation, og det er nødvendigvis ikke 

chefen, der har det sidste ord eller er dominerende i en arbejdsmæssig sammenhæng med udenlandske 

samarbejdspartnere (Perau 2016: 33, Fink 2012: 149). Selvom TO mærker en klar forskel i hierarkiet 

i Sydtyskland sammenlignet med Danmark, tilføjer han, at det især er i de store virksomheder, 

hvorimod hierarkiet i de mellemstore virksomheder minder mere om Danmark:  
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“... der er klart en forskel der - især med de store virksomheder. Jeg tror, i de 

mellemstore virksomheder er det mere afslappet, og kan måske ligne Danmark mere, 

men de store har i hvert fald et udtalt hierarki”.  

Ved at sammenligne de mellemstore virksomheders hierarki med Danmark, henviser TO til, at der 

generelt i Danmark er et fladere hierarki i virksomheder, og at hierarkiet i de mellemstore 

virksomheder i Sydtyskland er fladere sammenlignet med de store. GM oplever også en forskel 

mellem hierarkiet i danske og sydtyske virksomheder, og nævner den store distance mellem 

medarbejdere og chefen i Sydtyskland:  

“Der en stor distance mellem medarbejdere og chefen i Sydtyskland. Meget større end 

i Danmark. Hierarkiet i Danmark er ret fladt, og man er ret afslappet over for chefen, 

Det er man ikke i Sydtyskland”.  

Ligesom TO nævner GM også de store sydtyske virksomheder, og kalder strukturen for mere 

gammeldags end i Danmark:  

“… man skal være påpasselig, da det er mere gammeldags hernede (i Sydtyskland, red) 

end i Danmark. Det er ordnede forhold, og kan godt beskrives som mere stift, hvilket jo 

også er opfattelsen af tyskerne generelt - især sydtyskerne, men det kommer jo an på 

virksomheden. I de store virksomheder er der jo klart en måde at køre virksomheden på 

- en måde som går langt tilbage. Det er svært at ruske op i strukturer, der allerede er 

så dybt forankret”.  

Begge interviewpersoner i Sydtyskland omtaler de store sydtyske virksomheder som præget af den 

hierarkiske struktur. TO bruger udtrykket ‘især’, når han omtaler hierarkiet i de store sydtyske 

virksomheder, og mener at den hierarkiske struktur i de små- og mellemstore virksomheder nok 

minder mere om Danmark. GM bruger udtrykket ‘især’, men bruger det om sydtyskerne, og 

distancerer sig fra de andre forbundslande. Derefter tilføjer hun: ”i de store virksomheder er der jo 

klart en måde at køre virksomheden på”, hvor hun understreger, at det forholder sig sådan i de store 

virksomheder, da de har nogle gamle strukturerer. 

 

Tendens: Hierarkiet er mere udtalt i de store virksomheder i Sydtyskland 

MS oplever hierarkiet i både Nord- og Sydtyskland som værende anderledes end i Danmark. Han 

nævner, at danskere er mere frie til at ytre deres holdninger og rette kritik mod chefen, end tyskerne 

er, hvilket ifølge ham betyder, at mange ressourcer går til spilde, fordi alle skal høres. Om hvorvidt 

hierarkiet er større i Sydtyskland, mener han, at det er mere udpræget end i Nordtyskland, men uden 
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at kunne underbygge det med personlig erfaring. Ifølge Plum er det overvejende de protestantiske 

lande, der er historisk præget af en lighedstankegang (Plum 2007: 205), hvilket kan underbygge 

ovennævnte udsagn med, at hierarkiet er mere udtalt i det katolske Sydtyskland.    

 

GM nævner også en danskers hang til at stille for mange spørgsmål som en stor forskel mellem 

Danmark og Sydtyskland: “man kan mærke, at danskere er vant til at stille spørgsmålstegn, og at 

danskere er vant til at diskutere, og det gør man ikke på samme måde i Sydtyskland”, siger hun og 

henviser til, at regler er regler, og de skal overholdes: “Dem (regler, red) skal man ikke sætte 

spørgsmålstegn ved – i hvert fald ikke i lige så høj grad som i Danmark… Chefens ord er ordet, og 

hvis man begynder at sætte spørgsmålstegn ved den beslutning, han har taget, så vil man nok 

undergrave hans autoritet”, siger hun og påpeger, at man som dansk statsborger allerede i skolen 

lærer at diskutere og stille spørgsmål, hvilket henviser til den lave magtdistance i Danmark.  

 

Perau påpeger, at danskere er socialiseret omkring andre normer end tyskerne, og at de allerede i 

børnehaven og skolen har fokus på at gøre børn til gode medlemmer af samfundet, hvilket i deres 

voksenliv betyder, at de er bedre til at samarbejde (Perau 2016: 43).  Ifølge Frost et al. kender de 

fleste skolelærere til, at det kan være problematisk at komme til orde, og inden for en rimelig ramme 

opfattes det at diskutere som naturligt i Danmark og som udtryk for elevernes selvstændige 

engagement (Frost et al. 2011: 66) Forfatter og pioner inden for mentoring i Danmark, Tom 

Thinggaard Pedersen påpeger, at alle danskere er opdraget med den opfattelse af at alle er lige, og på 

arbejdspladsen forventes det, at alle behandler hinanden med respekt, uanset hvor stor afstanden 

mellem løn og titler er. Danskere er vant til at stille kritiske spørgsmål - og endda på arbejdspladsen 

også at tilbyde konstruktiv kritik til deres overordnede og være uenig uden at blive fyret (Pedersen 

2016: 42). Nogle ansatte har mere frihed til at træffe beslutninger end andre, hvilket gør den danske 

struktur til egalitær.  

 

Alle interviewpersoner nævner påklædningen uden at være blevet spurgt direkte ind til den. GF siger, 

at påklædningen er noget, som man skal tænke over, i hvert fald hvis man møder en forretningspartner 

i første omgang:  

“Det skal man være klar over, at påklædningen er anderledes i hvert fald i første 

omgang, så kan man jo kigge på den samarbejdspartner, men i første omgang skal man 

i hvert fald klæde sig ordentligt på med slips og jakke”.   
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GH mærker ikke den store forskel og siger, at mange danskere møder op i pænt tøj: “Jeg tror 

efterhånden ikke, at mange danske virksomheder møder op i pænt tøj og jakkesæt. Det er i hvert fald 

normalt, at man kommer i slips også her”, siger hun og tilføjer senere at nordtyskerne: “... nogle 

gange lidt pænere klædt, men det er ikke altid”. NCC berører også emnet påklædning:  

“... det er vigtigt, at man måske ikke lige kommer i nogle gamle cowboybukser. Tysk 

mødekultur handler jo meget om tøjet. Det er jo lidt af et statussymbol”.  

I forhold til påklædning, mener GM, at der i Sydtyskland lægges stor vægt på en persons ydre 

fremtoning: 

“... man skal se præsentabel ud dvs. man skal have slips på som mand, og nok ikke 

klipklapper. Det lægges der stor vægt på, og cowboybukser eller jeans, der er måske 

også lige på grænsen”.  

TO har en anden opfattelse: “Jeg synes, alt det, man snakker om omkring det at have slips på, det 

føler jeg ikke er så vigtigt længere. Måske i nogle få-få tilfælde, hvis du er helt oppe på øverste niveau 

i de store virksomheder, men ellers er det generelt meget afslappet på den måde”, siger han og 

henviser til, at det vigtigste er, at man som dansker overvejende har fokus på det forretningsmæssige. 

Igen skelner TO mellem de store virksomheder og ‘de andre’ og siger, at han oplever påklædningen 

som mere afslappet, end hvad folk i Sydtyskland ellers siger. GH nævner, at nordtyskere ikke altid er 

pænere klædt end danskere. En del af den tyske mødekultur er personers ydre fremtoning. Ifølge Rye 

Møller er tyskernes påklædning mere velovervejet end danskernes, hvor sidstnævnte gerne vil holde 

den ydre fremtoning lidt mere afslappet (Rye Møller i Palmgren, jf. APA: 30, Fink 2012: 131). 

 

Tendens: Påklædning er brancheafhængigt i Nord- og Sydtyskland, men gør sig ikke gældende 

i alle virksomheder i Sydtyskland.     

MS siger, at påklædning er ekstremt vigtigt i både Nord- og Sydtyskland, og at kravet til 

påklædningen er større i store virksomheder. MS mener også, at det er brancheafhængigt i både Nord- 

og Sydtyskland. Han har undladt at sende en medarbejder til Nordtyskland pga. dårlig påklædning.  

 

NCC nævner påklædning som et statussymbol, hvor begrebet ‘status’ ifølge Rehrmann-Jørgensen & 

Banck er i tæt forbindelse med begrebet ‘hierarki’. NCC tilføjer senere:  

“tyskerne (nordtyskerne, red) ved jo også godt, at de ikke skal undervurdere danskerne 

bare fordi, de kommer i en lille bil eller har træsko på for at give et eksempel”.  

TO nævner, i forhold til hvilken rolle penge har, biler som et statussymbol i Sydtyskland:   
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“Statussymboler som biler er ekstremt vigtige hernede. Så modsat Danmark, så vil man 

meget gerne vise sin Audi eller Mercedes eller BMW frem. Det er også meget vigtigt, 

hvilken firmabil man får”.  

Hans udsagn står i kontrast til NCC, da hvilken bil man har i Sydtyskland, ifølge TO er ekstrem 

vigtigt. Da jeg spørger TO, hvad han bemærkede var anderledes i Sydtyskland nævner han blandt 

andet: ”der er fede biler, man kan køre hurtigt”, og da jeg spørger ind til hvorfor, svarer han:  

”De (Sydtyskland, red) har været gode til at bygge nogle solide industrivirksomheder 

op som er blevet rigtigt store. Du har den store automobilindustri selvfølgelig…”.  

Den tyske automobilindustri, der er den største industri i Tyskland. Automobilindustrien omsatte i 

2016 for 404 milliarder euro, hvilket svarer til ca. 20 procent af hele Tysklands industriomsætning 

(GTAI). Forbundslandene Bayern og Baden-Württemberg er kraftcentre inden for bilproduktion og 

huser BMW, Audi og Mercedes, hvilket netop var de tre biler. I Danmark hersker janteloven – ’Du 

skal ikke tro, du er noget’, og den gælder ikke på samme måde i München, hvor personer i 

Sydtyskland ifølge TO gerne vil vise deres velstand. Ifølge Fink er det ikke velset, at man i Danmark 

praler med sin rigdom eller i det hele taget giver udtryk for, at man er bedre end andre. Fink skriver 

om sine oplevelser med danskere i en forretningsmæssig sammenhæng, at man i Danmark ikke ønsker 

at skille sig ud fra mængden. Hvis man skiller sig ud, kan det ud fra dansk perspektiv tolkes som, at 

man tror man er bedre end andre (Fink 2012: 128). Fink tilføjer, at danskere opfatter andre som 

arrogante, hvis de taler om deres biler, og hvor meget den har kostet, selvom det er en firmabil (ibid: 

136).  

 

Tendens: Større fokus på materialisme i Sydtyskland 

Sammenlignet med Danmark mener MS, at der er større accept af at tjene penge og vise sig frem i 

Tyskland generelt end i Danmark. I og med at Bayern er lidt mere velhavende end resten af Tyskland, 

tror han, at det at vise sig frem nok er vigtigere for dem. 

 

Uden at spørge direkte ind til tiltaleformer i Nord og Sydtyskland kommer næsten alle 

interviewpersoner ind på emnet, og betegner både nord- og sydtyskere som formelle. GF siger, at 

man som forretningsmand dumper, hvis ikke man tiltaler folk høfligt, og lader det være op til den 

tyske forretningsforbindelse at beslutte, hvordan de skal tiltales. NCC deler samme holdning og 

tilføjer, at det kan være brancheafhængigt.  GM nævner også tiltaleformerne som værende en del af 

den hierarkiske arbejdsstruktur, men oplever, at det ikke er lige så udbredt blandt unge mennesker: 
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”… hvis du i en arbejdssammenhæng begynder at ’dutze’ – det skal man ikke gøre. Unge mennesker 

siger nok ’du’ til hinanden, men det er svært at sige, hvor grænsen går i forhold til hvornår man 

opfattes som ung eller ej, så der er helt sikkert noget undervejs på den front, men rent professionelt 

ville jeg ikke ’dutze’”. Det danske lighedsideal til udtryk inden for eksempelvis i omgangsformer, 

hvor man i Danmark bruger en kammeratlig og afslappet tone, uanset om man taler med chefen, 

kollegaer eller rengøringsdamen. Næsten alle siger ’du’ til hinanden; børn til voksne, studerende til 

professorer og voksne til hinanden (Nicolaisen, A, Lind, B, & Andersen, K. 1998: 52). Høflig tiltale 

i Danmark bruges ofte kun i forbindelse med kongefamilien. 

 

Tendens: Høflig tiltale som udgangspunkt både i Nord- og Sydtyskland 

MS bekræfter tendensen, og siger, at man som udgangspunkt altid skal bruge høflig tiltale, hvis man 

taler på tysk i både Nord- og Sydtyskland. 

 

5.2 FORSKNINGSSPØRGSMÅLET 

HVILKEN ROLLE SPILLER SPROGET I EN DANSK-NORDTYSK OG DANSK-SYDTYSK 

ARBEJDSSAMMENHÆNG? 

 

Alle interviewpersoner siger, at det er fordelagtigt, hvis en dansker kan tale tysk, og at man dermed 

står stærkere. GF siger: ”Sproget spiller en rolle, og det kan bidrage til din succes, hvis du kan noget 

tysk”, og tilføjer, at man i større virksomheder godt kan klare sig med engelsk, men at det er 

problematisk i de mindre virksomheder. GH siger, at tyskkundskaber er branchebestemt, men hun 

har oplevet at nogle tyskere har trukket sig på grund af sproget, selvom de godt kunne tale engelsk, 

da de ikke følte sig lige så sikre på engelsk. Hun har også talt med en del virksomheder, som har 

krævet, at den danske virksomhed kan tale tysk. NCC siger, at man skal være forberedt på at tale tysk, 

og at man ikke skal overvurdere sin tyskkundskaber, og siger: ”... hvis man ikke selv kan klare det, 

er det en god idé at have en med, der kan starte med at tale tysk”. TO oplever også, at danskere 

overvurderer deres evner til at tale tysk: ”Der er mange danskere, der tror de er gode til tysk, men 

det er de overhovedet ikke. Så skal man ikke forsøge sig på tysk”. Han har oplevet, at sproget er en 

stor barriere: ”Der var en dansker, der var dårlig til tysk og forsøgte sig med sit skoletyske, og 

tyskeren havde slet ingen mulighed for at tale engelsk. Så det blev et rigtigt dårligt møde”. GM siger 

at det er en meget stor fordel og tror, at tyskere forstår engelsk, men bare ikke gider at tale det. Hun 

oplever, at unge mennesker er mere åbne overfor at tale engelsk. GM vurderer, at det godt kan være 
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et problem i de mindre byer i Sydtyskland, og at man generelt står stærkere, hvis man kan tysk. NCC, 

GM og TO opfordrer danske virksomheder til at alliere sig med nogen, der kan tale tysk, hvis de ikke 

selv behersker sproget. Kendskab til det tyske sprog vurderes som værende vigtigt for at få succes på 

det tyske marked (Regeringen 2016). Kirchner, nævnt i indledningen, er af samme holdning, og 

understreger at det specielt er i opstartsfasen, at tyskkundskaber er af afgørende betydning. Han 

tilføjer ligesom de tre ovennævnte interviewpersoner, at det er vigtigt at have en tysksproget 

medarbejder som kan agere kontaktperson (Kirchner). 

 

Tendens: Engelsk bliver talt i de større virksomheder, men man kommer længst med 

tyskkundskaber. 

MS beskriver det tyske sprogs rolle i en kontraktforhandlingssituation, hvor han havde udformet en 

kontrakt på engelsk til sin tyske handelspartner, hvorefter han fik den retur på tysk. Han anbefaler, at 

man taler tysk i en forretningssituation med tyskere i både nord og syd. Ifølge MS er det specielt den 

ældre generation, der har sværere ved at tale engelsk end den yngre, og at det også er afhængigt af, 

hvem man taler med. 

I Nordtyskland bemærker interviewpersonerne, at dialekten eksisterer, men vurderer den ikke til at 

spille en rolle i en dansk-nordtysk sammenhæng. GF mener, at plattysk er noget, som hører til på 

landet, og ved, at det ikke er alle nordtyskere, der kan tale plattysk. NCC mener heller ikke, at 

dialekten spiller en rolle i en dansk-nordtysk forretningsmæssig sammenhæng. GH tilslutter sig 

samme holdning som de to andre interviewpersoner bosiddende i Nordtyskland, men ved, at dialekten 

eksisterer, og mener at dialekten er mere tydelig i Sydtyskland. 

Opfattelse af regional forskel: ”Når man snakker med nordtysker, er det (dialekten, red) ikke 

noget, man lægger lige så meget mærke til som man gør med dem i Sydtyskland”. - GH 

 

GH mener, at dialekten er mere fremtrædende i Sydtyskland end den er i Nordtyskland, og at 

nordtyskere har nemmere ved at tale ’Hochdeutsch’. TO’s erfaring med den bajerske dialekt i en 

arbejdsmæssig sammenhæng viser noget andet: ”… forretningsmæssigt, når de sidder en udlænding, 

så sidder de ikke og snakker bajersk. Så er det mere almindeligt tysk, de bruger”. TO oplever ikke at 

bajerske dialekt kommer til udtryk i en forretningssammenhæng. GM siger: ”… tyskere med dialekt 

gør sig mere umage med at tale ’Hochdeutsch’, hvis de ved at en dansker kan tale tysk”. Begge 

interviewpersoner i Sydtyskland vurderer dialekten til at spille en rolle - men ikke i en dansk-sydtysk 
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arbejdssammenhæng. Ifølge GM er den bajerske dialekt vigtigt, og hun bemærker, at den bliver talt, 

men ikke at den har så stor en betydning i München, da det er en storby:  

”Det spiller nok en stor rolle, men nok mindre i München, der er en storby… men helt 

sikkert, så bajersk vigtigt. Dialekter er jo vigtige”.  

TO oplever også, at dialekten eksisterer og mener ligesom GM, at den bajerske dialekt er mere 

tilhørende de landlige områder. Samtidig vurderer GM den ikke til at være en barriere: ”Mit indtryk 

er, at det er mere lokalt, og hvis man er ude på landet. I en forretningssammenhæng er det slet ikke 

et krav”. Professor i variationslingvistik og sprogkontakt forsker Sebastian Kürschner konstaterer, at 

det i højere grad er tilfældet i landområderne end i de større byområder. Således bekræfter TO 

Kürschner i, at bajersk bliver talt - men i højere grad ude på landet (Kürschner i Zeit 2016, jf. APA).  

 

Alle interviewpersoner i Nord- og Sydtyskland bemærker, at der er forskellige dialekter i Tyskland, 

men de vurderer ikke den respektive dialekt til at spille en rolle i en dansk-tysk arbejdssammenhæng, 

selvom GH mener, at det er anderledes til i Sydtyskland. De forbinder alle dialekten til at have en 

større betydning i de landlige regioner. NCC bemærker, at dialekter i Nordtyskland begynder at vinde 

frem igen, og er klar over, at det er noget, der er ved at gå tabt: ”Det er noget, der er ved at komme 

lidt frem igen, hvor man gerne vil lære børnene det i skolen, da det er noget som er ved at gå tabt”. 

NCC er den eneste af interviewpersonerne, der er opmærksom på, at dialekter i Nordtyskland er ved 

at forsvinde, jf. bilag 1. Interviewpersonerne i Nordtyskland oplever ikke, at en nordtyskers identitet 

ikke er forbundet med dialekten. Deres udsagn står i kontrast til den tyske videnskabelige medarbejder 

ved ’Institut für Niederdeutsche Sprache’, Ulf-Thomas Lesle opfattelse. Han mener nemlig, at en 

nordtysker i den globaliserede verden føler sig bundet til sin hjemstavn via sin dialekt (Lesle i Bleyl 

2003, jf. APA). 

 

Tendens: Dialekter opleves, men har ingen relevans i en forretningssammenhæng i Nord- eller 

Sydtyskland, men kan spille en rolle i de mindre byer i Sydtyskland. 

MS bekræfter ovenstående tendens og siger, at dialekten kan spille en rolle i de mere landlige regioner 

i Sydtyskland, og specificerer ved at sige: ”… i hvert fald i Bayern”.  
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5.3 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

HVORDAN IDENTIFICERER NORD- OG SYDTYSKERE SIG? 

 

NCC nævner, at tyskerne er mindre patriotiske, end danskerne er, og siger at historien et tabu: “Det 

er nok muligvis fordi i Tyskland taler man ikke meget om sit privatliv inden, man har lært hinanden 

at kende”.  GF markerer også Tysklands historie som et tabu, specificerer perioden 1930-1945, 

medmindre tyskeren selv bringer det op. Begge interviewpersoner henviser til anden verdenskrig. GF 

tilføjer den Slesvig-Holstens forhold til Danmark som en mulig barriere: ”Det kan spille en rolle, men 

ikke for den yngre generation af erhvervsfolk”. Han refererer til den dansk-tyske grænse, der sidst 

blev rykket i 1920. Det eneste GH har oplevet omkring den tyske historie er:  

”rent privat, at noget man ikke skal diskutere med dem er sådan noget som deres flag, 

at det er noget som de absolut ikke er stolte af”. 

 Det tyske flag ’Schwarz-Rot-Gold’ var ikke noget, den tyske befolkning var stolte af grundet anden 

verdenskrig, da patriotisme koblede sig til nationalsocialisme. Til sportslige begivenheder vejede det 

tyske flag, men det var kun på stadion, da flaget uden for stadion var et tabu. Det ændrede sig dog 

efter, at Tyskland vandt VM i fodbold i 2006 - da fejrede man med det tyske flag overalt i Tyskland 

(Petry 2014: 144-145). Ifølge Perau virker danskernes brug af Dannebrog i nogle sammenhænge 

mærkeligt for en tysker, da det bruges til fødselsdage, på juletræet og ofte optræder i reklamer (Perau 

2016: 76). Interviewpersonerne i Nordtyskland taler om historien som tabu og som værende en 

privatsag. Det er et gennemgående emne for alle interviewpersoner, at tyskere er mere private end 

danskere, og at det er en stor forskel fra Danmark. Kulturstandarden ‘Trennung von Persönlichkeits- 

og Lebensbereichen’ skelner bl.a. mellem arbejde. Ifølge Schroll-Machl har arbejdet fortrinsret på 

arbejdspladsen, og privatlivet i fritiden. Tyskere holder sig i professionelle sammenhænge til 

dagsordenen og plejer personlige forhold privat. I en arbejdsmæssig sammenhæng er der fokus på det 

formelle, og man skal ifølge Schroll-Machl ikke tale om privatliv eller eksempelvis om det tredje 

rige, da det først kommer med en fortrolighed (Schroll-Machl 2013: 152). GF mener, at man har et 

regionalt forhold og henviser til, at Tyskland er en forbundsstat, men at det nok er større i 

Sydtyskland. 

 

Opfattelse af regional forskel: ”… umiddelbart vil jeg mene, at en slesvig-holstener, og en fra 

Hamborg har det (regionalt forhold, red), men jo længere ned sydpå så større, Bayern nok i 

særdeleshed”. - GF 
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TO mærker specielt i München, at folk ikke flytter andre steder hen: “Jeg har ikke oplevet at der er 

nogen herfra, der er flyttet til Köln eller Berlin for eksempel”, hvor eksempelvis NCC nævner, at de 

unge i udkantsregionen er mere åbne for at flytte til de større byer, da de kan tjene flere penge. TO 

bemærker en stolthed forbundet med den bajerske dialekt, og kobler den til Bayerns lokale dragt: ”De 

er vel stolte af deres dialekt, såvel som deres lokale dragt med lederhosen og dirndl”. Da jeg spørger 

GM, hvor meget dialekten er forbundet med en sydtyskers identitet lyder svaret:  

”Bayern identificerer sig meget med at bære dirndl… På samme måde med dialekten, 

er det jo også noget kendt. Altså noget, man er vokset op med. Så det er klart noget, de 

forbinder med hjem og tradition. Lidt ligesom danskere med vores dannebrogsflag. Det 

er jo vigtigt, og på samme måde for tyskerne, er det også vigtigt med det bajerske”. 

Ligesom TO forbinder GM den lokale dragt med dialekten. GM mener, at den lokale dragt og dialekt 

er noget som sydtyskere forbinder med hjem og tradition, og henviser til dannebrogs betydning for 

danskere. GM bemærker også den bajerske stolthed:  

”man siger jo ’mia san mia’ (Vi er, hvem vi er, red), og det var sådan lidt med, specielt 

i Bayern, at man havde sin stolthed, og det var den, man havde. Man havde intet ud 

over den her tradition, og det er derfor, at jeg tror, at historien har påvirket meget. Det 

er klart, at det er et stolt folk”.  

GM refererer til den udvikling som Bayern har gennemgået. Under industrialiseringen i det 19. og 

20. århundrede eksisterede der en kløft mellem industri- og havneregionerne i Nordtyskland og 

landbruget i Sydtyskland, hvor Sydtyskland blev betragtet som økonomisk og samfundsmæssigt 

tilbagestående (Klüsener et al. 2015). Kløften betegnes i litteraturen som ’Nord-Süd-Gefälle’ blandt 

andet hos dr. André Wolf ved Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut og i adskillige artikler 

omhandlende de økonomiske og demografiske forskelle mellem Nord-og Sydtyskland (Wolf 2016). 

Udviklingen i de sydlige regioner begyndte at vende i løbet det 20. Århundrede, da de overgik fra at 

være et overvejende landbrug til industri, hvilket satte gang i økonomien. Store virksomheder inden 

for maskinbygnings-, bil- og elektronikindustrien slog sig ned i München og var med til at sætte gang 

i den økonomiske vækst (Luscher 1997: 54). Det har medført, at man i dag taler om ’Süd-Nord-

Gefälle’, der beskriver den økonomiske og demografiske ulighed mellem Nord- og Sydtyskland. 

Begrebet bruges blandt andet af den tyske sociolog Bruno Hildenbrand (Hildenbrandt i Welt 2008, 

jf. APA). TO nævner også, at det er gået godt i Bayern i mange år og henviser til vækst, øget forskning 

og innovation. Under industrialiseringen arbejdede landmænd i norden som knægte på gårde, der var 
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ejet af godsejere, og havde ikke mulighed for at tage egne initiativer, hvilket betød, at nordtyskerne 

havde et ringere incitament til at udvikle egne initiativer og skabe en iværksætterånd sammenlignet 

med sydtyskerne. I Sydtyskland havde mange personer små landbrug, og de genererede ikke altid nok 

penge til, at ejerne kunne brødføde familier. De sydlige borgere blev derfor nødt til at finde yderligere 

indkomstkilder - eksempelvis ved at etablere eget erhverv. Det var altså langt nemmere at etablere en 

virksomhed i Sydtyskland på grund af den udbredte autonomi (Hildenbrand & Bohler i Lesennich & 

Nullmeier 2006, jf. APA). Ifølge Hildenbrand har den ufrivillige læringsproces påvirket sydtyskeres 

indstilling, og måden hvorpå de tænker i dag - blandt andet i forhold til innovation. Han underbygger 

det ved at påpege, at mentalitetsforskellene mellem nord og syd har delt Tyskland i to dele. 

Hildenbrand henviser til arbejdspladser, Pisa-test og eliteuniversiteter og konkluderer, at sydtyskerne 

i økonomi, videnskab og uddannelse regelmæssig overhaler nordtyskerne på grund af de historiske 

forhold (Hildenbrand i Welt 2008, jf. APA). I 2014 investerede Bayern og Baden-Württemberg over 

38.000 mio. euro ud af den samlede pulje på 84.246 euro i forskning og udvikling, hvor Hamborg, 

Bremen og Schleswig-Holstein tilsammen leverede et beløb på ca. 4.500 mio. euro.  Ovenstående, jf. 

bilag 1. Tendensen med et stærkere Sydtyskland kommer igen til udtryk i uddannelsessystemet, hvor 

man i syd har fem eliteuniversiteter, modsat norden der kun har et. Ovenstående viser, hvordan de 

sydlige regioner er gået fra at være tilbagestående økonomier til at være Tysklands vækstcentrum. I 

dag beskriver regeringen i ’Regeringens strategi for Tyskland’, at der er et uudnyttet potentiale i 

Sydtyskland, hvilket især er attraktivt for danske erhvervsfolk.  

 

Udover den bajerske stolthed, bemærker GM også den sindstilstand, der er forbundet til ytringen ’mia 

san mia’. Hendes opfattelse understøtter tilhørsforholdet, som en person har til Bayern, og at han 

identificerer sig med hjemstavnen. Ifølge Rye Møller er skiltet på motorvejen fra Østrig ind i Bayern 

tydeligere med ’Freistaat Bayern’, hvor ’Bundesrepublik Deutschland’ træder mere i baggrunden 

(Rye Møller i Palmgren, jf. APA). Ifølge den tyske kulturforsker, Simone Egger er tilhørsfoldet til 

Bayern specielt stærkt og betegner Bayern som en nation. Hun henviser til Bayerns territoriale 

område, og at forbundslandets grænse storset er forblevet uændret siden 1815 (Egger 2014).  

 

Tendens: Privatliv herunder den tyske historie som et tabu, medmindre nord- eller sydtyskeren 

selv bringer det op. Større regionalt tilhørsforhold i Bayern 

MS mener ikke, at den tyske historie burde være et tabu, men at han indledningsvis ikke ville nævne 

det i en forretningsmæssig sammenhæng, og det samme gælder privatliv. I forhold til det regionale 
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tilhørsforhold, nævner han det som værende større i Bayern og henviser til fristatens blå-hvide flag 

og siger, at de ikke er bange for at vise det frem. 

 

5.4 FORSKNINGSSPØRGSMÅLET 

HVILKEN INDFLYDELSE HAR RELIGION DANSK-NORD OG DANSK-SYDTYSK ARBEJDSSAMMENHÆNG? 
 

Til spørgsmålet om, hvor meget religion betyder, svarer GF at forskellen mellem Danmark og 

Nordtyskland ikke er stor. NCC mener heller ikke, at religion spiller en rolle i Nordtyskland, men 

mener, at det forholder sig anderledes i Sydtyskland: 

 

Opfattelse af regional forskel: ”Jeg tror ikke, at den betyder særligt meget. Det ligner meget 

Danmark, altså Nordtyskland det er jo overvejende protestanter, så det er nok fuldstændig 

anderledes ud, når man kommer længere syd. Men det betyder ikke noget her”. - NCC 

 

GH mener ligesom GF, at Danmark og Nordtyskland er meget ens på det område, og at religionen 

ikke har nogen betydning i en dansk-nordtysk arbejdsmæssig sammenhæng:  

”Den har ingen betydning i en arbejdsmæssig sammenhæng, og de fleste nordtyskere 

er ligesom danskere evangeliske altså lutheranere, så er der også nogen, der er 

katolikker, men det er en privat sag så at sige. Det spiller ikke nogen rolle i en 

forretningsmæssig sammenhæng”.  

GH, NCC og GF vurderer ikke religionen til at have en betydning og mener, at den nordtyske 

religionsopfattelse er den samme som den danske - altså protestantisk. GF er klar over, at den katolske 

kirke også eksisterer i Nordtyskland, og betegner religion til at være en privatsag generelt. 

Interviewpersonerne i Sydtyskland har blandede opfattelser af religionens betydning. TO oplever 

ikke, at den spiller en rolle på arbejdspladsen, men er dog klar over, at mange af hans kollegaer er 

katolske:  

”Det er ikke rigtigt noget, jeg synes fylder. Jeg ved, mange af mine kollegaer er 

katolikker, men det er ikke sådan noget som jeg lægger mærke til. Jeg oplever ikke, at 

det er noget som folk går op i som sådan ift. at gå i kirke, det er som om, at religionen 

er mere forankret i de traditioner, som er hernede. Altså de religiøse ritualer, hvis man 

kan sige det på den måde, der stadig gælder”.  
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GM mener, at religionen har stor betydning for sydtyskere, og bekræfter NCC’s opfattelse: ”Der er 

forskel på evangelisk og katolsk – en himmel til forskel... Det er der forskel på hernede. Så religion 

spiller en stor rolle”. Både TO og GM ved, at de befinder sig i en region, hvor antallet af tilhængere 

til den katolske kirke 55 % er større end til den protestantiske 21 % (Tolciu 2016). Da jeg spørger 

GM, om man bemærker religionen i en arbejdssammenhæng, lyder svaret:  

“Måske, men ikke umiddelbart. Men man skal jo ikke, det er jo netop en af de ting – 

tabu emner. Man skal ikke tale religion som det første… men Bayern er jo katolsk, og 

det er måske gammeldags”.  

GM regner ikke med, at religionen har en betydning i en arbejdsmæssig sammenhæng, men udelukker 

det ikke. GM råder danskerne til ikke at tale religion, og markerer emnet som værende et tabu. Ifølge 

Nygaard har religion i dagens Danmark mistet sin centrale betydning for de fleste danskere. ‘Gud er 

død’ eller ‘sat på andetholdet’ er en udvikling, der for alvor tog fat efter anden verdenskrig. Selvom 

danskerne ikke går så meget op i religion som tidligere, er det vigtigt at forstå, at verden omkring os 

vedbliver religiøst inspireret (Nygaard 2010: 50). Selvom de fleste danskeres liv ikke er domineret af 

religion, så er der stadigvæk ifølge Nygaard en masse religiøse levn i vores hverdag, fordi danskere 

stadig er præget af den protestantiske etik, der blandt andet foreskriver, at man ikke skal skilte med 

rigdom gennem ødselhed, som henviser til danskernes behov for at subtile i deres fremtoning og med 

at skildre med rigdom (ibid: 51). 

 

Tendens: Religion har større betydning i Sydtyskland, men har ingen indflydelse på 

erhvervslivet i hverken Nord- eller Sydtyskland. 

MS vurderer ikke religionen til at spille en rolle, men siger at religionen nok er mere fremtrædende i 

Bayern på grund af deres klostre og kirker. 

 

5.5 FORSKNINGSSPØRGSMÅL:  

HVOR MEGET BETYDER UDDANNELSE FOR EN NORD- OG SYDTYSKER? 
 

Til spørgsmålet om hvilken betydning uddannelse har for en nordtysker svarer GF, at det betyder 

meget, at det spiller en stor rolle og sammenligner igen med Danmark. Han nævner også, at titler er 

noget, de i Nordtyskland går meget op i, men at det langt fra er alle som har en akademisk uddannelse. 

GH har ikke oplevet at blive spurgt ind til, hvilken uddannelse hun har, og mener, at erfaring og titel 
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har en stor betydning: ”Jeg tror, at erfaring betyder rigtigt meget, og så hvilken titel, man har rent 

arbejdsmæssigt”. NCC siger, at uddannelse selvfølgelig betyder noget, men at det nok kommer an på 

branchen, og tilføjer: ”Det er nok vigtigt at have en uddannelse, men det betyder ikke at det skal være 

en universitetsuddannelse”, siger hun og har en opfattelse af, at det er anderledes i Sydtyskland: 

 

Opfattelse af regional forskel: ”… jeg tror, at det (uddannelse, red) er mere vigtig i Sydtyskland  

end i Nordtyskland”. – NCC 

 

Interviewpersonerne i Sydtyskland nævner begge, at skoleelever niveauinddeles tidligt, og at 

uddannelse har en stor betydning. GM siger:  

”… i Bayern deler man allerede efter fjerde… Det vil sige, at man allerede der begynder 

at inddele efter kvalifikationer… Derfor har skolen og uddannelse en stor-stor 

betydning, og det er velset at få en god uddannelse”.  

TO forklarer, at det er svært for elever, der ikke kommer på udvidet linje (den for de dygtige) at 

komme videre med uddannelse bagefter - herunder universitetet. TO tilføjer, at mange stiler efter at 

få jobs i de store tyske virksomheder: ”Uddannelse er vigtig, og så er der mange, der stiler efter at 

få job hos de store: BMW, Audi, Siemens osv. Det er der en del prestige i. Det er traditionelt og 

sikkert. Så er man sikret for livet”, siger han og mener: ”… jeg tror nu nok at der er mere snobberi 

omkring uddannelse hernede (Sydtyskland, red)”. 

 

 Interviewpersonerne i Nordtyskland omtaler ikke skolesystemet, som de ellers gør i Sydtyskland. 

Tysklands politiske system er organiseret føderalistisk, og mange kompetencer er blevet hos det 

enkelte forbundsland. I Danmark træffes beslutningerne ifølge Rye Møller mere centralt, og de 

forskellige skolebestyrelser og -forvaltninger i kommunerne har kun en vis indflydelse på 

uddannelsesplanlægningen, da de overordnede retningslinjer fastsættes i undervisningsministeriet 

(Rye Møller i Palmgren, jf. APA: 25). Et eksempel på decentralisering i Tyskland er 

forbundslandenes uddannelsespolitik. Det nordtyske forbundsland Slesvig-Holsten er 

socialdemokratisk styret af det politiske parti SPD, og forbundslandet har siden 1990 rettet 

skolesystemet mod at blive mere inklusiv, hvor eleverne med mangfoldige forudsætninger bliver 

undervist sammen. I Slesvig-Holsten bliver to tredjedele af elever med specialpædagogiske behov 

undervist i en almendannede normalskole (Studienkreis). I Bayern opererer CDU’s søsterparti CSU, 

der kun eksisterer i Bayern. Det er et konservativt politisk parti. Ifølge Rye Møller foretrækker man 
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i forbundslande med borgerlige ledende partier som Bayern at niveauinddele skoleelever, hvor man i 

de socialdemokratisk ledede forbundslande som Slesvig-Holsten foretrækker en enhedsskole (Rye 

Møller i Palmgren, jf. APA:25).  

 

Ifølge Hofstedes kulturdimension maskulint/feminint scorer Tyskland 66 på skalaen sammenlignet 

med Danmark, der scorer 16, hvilket viser, at der er en betydelig forskel på de to lande. Et samfund 

med en høj maskulinitet som Tyskland indikerer ifølge Hofstede, at det er drevet af konkurrence, 

opnåelser og succes. Ved ’succes’ refererer Hofstede til mentaliteten om at være den bedste indenfor 

sit felt. Med en score på 66 er Tyskland et maskulint land, hvor performance er vigtig og eliten 

fremmes. Det ses tydeligt allerede i skolernes tidlige inddeling af elever efter kompetencer, hvilket 

man ikke gør i Danmark. Danmark har en relativ lav score, hvilket betyder at det danske samfund er 

udpræget feminint, hvor fokus på andres behov og samarbejde er i højsædet modsat konkurrence, 

(Hofstede, G. (i.d.)). Sammenlignes interviewpersonernes udtalelser i Nord- og Sydtyskland med 

hinanden er der et overvejende fokus på uddannelse i Sydtyskland, og NCC opfatter betydningen af 

uddannelse bliver vigtigere jo længere sydpå man kommer: “... jeg tror virkelig, at det er vigtigere 

jo længere man kommer ned i Tyskland”.  Som tidligere nævnt er fokus på forskning og uddannelse 

højt i Sydtyskland, og de sydligere forbundslande har et bredt spænd af eliteuniversiteter 

sammenlignet med de resterende forbundslande, hvilket TO også nævner. 

 

Tendens: Højere fokus på akademiske uddannelser i Sydtyskland 

Til denne tendens kunne MS ikke bidrage med nogle kommentarer, da han ikke havde nogle 

erfaringer med det, men nævner i stedet betydningen af titler. 

 

Relevant for en dansk erhvervsdrivende kan være at vide, hvordan uddannelsesniveauet opfattes. Til 

spørgsmålet om, hvordan en dansk erhvervsdrivende uden akademisk uddannelse bliver opfattet 

svarer GF: “Det (uddannelse, red) spiller ikke en rolle. Man lægger mærke til, hvad vedkommende 

har præsteret... men hvis man vil op og gøre forretning, så kan en titel være en god ting”, og tilføjer, 

at en titel kan være med til at lukke døre op. TO siger: “Jeg tror ikke, at man ser ned på folk som ikke 

har en uddannelse, men dem der har en uddannelse hører mere til en elitær gruppe” og nævner 

vigtigheden af titler, og hvordan de står på brevhoveder og visitkort. De resterende interviewpersoner 

nævner alle vigtigheden af titler, og hvor meget både nordtyskere og sydtyskere går op i dem. GM 

slutter sig også til opfattelsen af, at der ikke bliver set ned på folk, som ikke har en uddannelse, og 
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vurderer ikke manglende uddannelse til at være en barriere. “Jeg tror at holdningen til folk, der ikke 

har en uddannelse er at man ikke ser ned på dem. Altså en håndværker, der er god til sit håndværk 

bliver respekteret”, siger hun og forklarer, at så længe en forretningsforbindelse leverer som lovet, 

så opnår man respekt. Alligevel skelner GM mellem cand.mag. og cand.ling. og mellem bachelor og 

master:  

“... derfor gør det ingen forskel om man hedder cand.ling. eller cand.mag. Det er mere 

den vare, der leveres og den måde, han fremstår på. Hvis han kommer fem minutter før 

tid, er pænt klædt på, og at han taler tysk, så tror jeg at det er det, man lægger mere 

vægt på end om han en bachelor eller en master”.  

GM understreger også, at der lægges stor værdi og respekt i titler.  Hun nævner en forskel fra 

Danmark ved, at man i Tyskland kan få indskrevet sin titel i pas:  

“Titler er jo ikke så vigtige i Danmark, men det er de hernede (i Sydtyskland, red). En 

‘Dr.’ tror jeg faktisk godt, man kan få ind i et pas. Det kan du ikke i Danmark”.  

Ifølge Rehrmann-Jørgensen & Banck har det skandinaviske flyselskab SAS ikke plads til en persons 

titel på boardingkortet, hvor tyske Lufthansa har (Rehrmann-Jørgensen & Banck: 2014: 43). Ligesom 

GF, mener GM også, at en titel kan åbne døre i en forretningsmæssig sammenhæng: ”Det vil ikke 

være en ulempe, der er helt sikkert. Det vil nok være med til at åbne nogle flere døre end, hvis man 

ikke havde det”. 

 

Tendens: Det er en fordel at have en akademisk titel i en dansk-tysk forretningssammenhæng, 

men det er ikke en barriere i hverken Nord- eller Sydtyskland. 

MS bekræfter tendensen, og siger, at det er bedst, hvis man som dansker har en titel især i en 

forhandlingssituation, hvor den tyske partner ved, at den danske part er en beslutningstager: ”Det 

virker mere rationelt for dem, så de ved at man ikke skal vende tilbage med et svar”. Han vurderer 

ikke manglende titel som en barriere, men at det nærmere er en fordel at have en.    

 

5.6 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

HVILKEN BETYDNING HAR ARBEJDE FOR EN NORD- OG SYDTYSKER? 
 

I Nordtyskland er interviewpersonernes opfattelser, at nordtyskere bliver længere i deres stillinger. 

NCC siger: “... mit indtryk er, at folk (nordtyskerne, red) bliver længere i stillingerne, og at folk godt 

kan blive et sted i 25 år eller længere”. Men tilføjer også, at det måske er anderledes for de unge, og 
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henviser til, at Flensborg er en udkantsregion, hvor man kan tjene flere penge end i Hamborg. NCC 

nævner ikke den tyske samfundsstruktur som et argument for, at nordtyskere bliver længere i den 

samme stilling, men det gør både GF og GH. GF siger:  “Hernede (i Nordtyskland, red) er der jo 

mange regler, der beskytter dig og gør det vanskeligt at fyre dig...”, og GH siger:  

“Efter min erfaring, bliver de længere i deres job, og det har de god grund til… Når du 

først har fået en fast kontrakt i Tyskland, så er det meget svært for arbejdsgiveren at 

komme af med dig, og så har man rigtigt gode forhold selv, og derfor er der mange som 

bliver, når de har fået en fast stilling”.   

TO påpeger også, at sydtyskerne bliver i den samme stilling længere:  

“De skifter ikke job lige så meget som en dansker ville gøre det… men de tyske 

virksomheder hernede (i Sydtyskland, red), mener jeg klart er kendetegnede ved, at de 

(sydtyskerne, red) bliver længere”.  

Alle interviewpersonerne opfatter ikke det tyske arbejdsmarked som dynamisk, da både nord- og 

sydtyskere generelt bliver længere i deres stillinger. Den tyske struktur er opbygget omkring, at det 

er sværere for virksomheder at fyre deres medarbejdere. Under Hofstedes dimension 

individualisme/kollektivisme ligger Danmark og Tyskland ret tætte med henholdsvis 74 og 67, jf. 

(Hofstede, G. (i.d.)). I forhold til arbejdsmarkedets struktur afviger Tyskland markant fra Danmark. 

Selvom Tyskland scorer 67 på skalaen, som ellers viser en stor grad af uafhængighed fra gruppen, 

bliver de længere i deres arbejdsstillinger. I Danmark træder individualiteten på det område i 

særdeleshed frem, da danskerne ifølge Nygaard shopper mere og mere rundt efter det job, som passer 

til deres livssituation (Nygaard 2010: 59). I Danmark gør flexicurity-arbejdsmarkedsmodellen det 

også muligt for danskerne at skifte job nemmere. GF siger, at nordtyskerne er misundelige på den 

danske model. Det gør han i forlængelse af problematikken, hvis en nordtysker bliver fyret fra sit 

arbejde:  

“Hernede (i Nordtyskland, red) er der mange regler, der beskytter dig og gør det 

vanskeligt at fyre dig, men hvis du bliver fyret, så kan du risikere at komme på det, der 

hedder Hartz IV… og den er meget frygtet. At blive arbejdsløs hernede betragtes med 

en større alvor end i Danmark på den måde, og der kigger nordtyskere lidt misundeligt 

på vores flexicurity-model som vi har i Danmark...”.  

Forventningen om at være sikret et job langt ud i fremtiden, når man ansættes, er ikke noget, som gør 

sig gældende i Danmark på samme måde som i Tyskland. Ifølge Hofstedes kulturdimension 

‘usikkerhedsundvigelse’ har Tyskland 65 på skalaen sammenlignet med Danmarks 23. Denne 
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dimension viser, i hvor stor en grad et samfund håndterer, at fremtiden er uvis (Hofstede, G. (i.d.)). 

Da mange danskere er vant til at løbe risici, der er forbundet med at skifte job, sætter de pris på den 

frihed, som hører med. Selvfølgelig findes der ifølge Nygaard også danskere, der er 

tryghedsnarkomaner, men sammenlignet med andre lande er danskerne generelt mere klar på at tage 

risici i deres arbejdsliv (Nygaard 2010: 68). Ifølge Nygaard spiller den danske folkeskoles vægtning 

af børns selvstændighed og kritisk stillingtagen en rolle, når danskernes ‘spontane’ jobskifte skal 

forklares. Det handler om, at det forventes af en dansker at tage initiativ og chancer, og at danskere 

allerede lærer det i folkeskolen (Nygaard 2010: 69). Flexicurity-modellen muliggør, at danskere har 

nemmere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive dygtiggjort i processen. Sammenlignet 

med tyskerne generelt, har danskerne et socialt sikkerhedsnet og stærke fagforeninger, hvilket også 

er tydeligt i Hofstedes kulturdimension maskulint/feminint, hvor staten i Danmark er mere 

fremtrædende sammenlignet med Tyskland (Hofstede, G. (i.d.)). Ifølge Kirsten Krehan, lektor i tysk 

og samfundsfag, og jurist Andreas Springer defineres forbundsstaten ifølge artikel 20. i den tyske 

forfatning som en velfærdsstat, der garanterer borgerne social sikkerhed og social retfærdighed. 

Modsat Danmark, hvor staten er i forgrunden som forsøger ved økonomisk nød, træder det offentlige 

i Tyskland i baggrunden, og lader det være op til den enkelte borger og de nærmeste at være ansvarlige 

for egen tilværelse. Hvis en borger ikke kan forsørge sig selv, må familien træde til og yde økonomisk 

hjælp, såfremt de har ressourcerne (Krehan og Springer 2016: 87). Ingen af interviewpersonerne er 

af den opfattelse, at nordtyskere såvel som sydtyskere oftere skifter job, hvilket ikke stemmer overens 

med forsker for modernisering Helmut Klage der mener, at tyskernes holdning til arbejde har ændret 

sig, og at de ikke bliver i samme stilling længere (Klage i Sommer, jf. APA: 133). 

 

Tendens: Økonomisk sikkerhed er vigtig for tyskere 

MS bekræfter tendensen og henviser til tiden, hvor Tyskland blev ramt af inflation, og bruger det som 

årsag til at økonomisk sikkerhed er vigtige for dem: ”… når tyskere bliver bange, så holde de op med 

at bruge penge. De er bange for økonomi og udhuling af købekraften. Derfor spiller arbejde og penge 

en meget stor rolle”, siger han og tilføjer, at danskere er mere forhastede til at bruge penge end 

tyskerne er. Ifølge Else Priisholm, cand.mag. i historie fra Aarhus Universitet, var krigsskade 

erstatningsbeløbet, som tyskerne skulle betale til især Frankrig og England hovedårsagen til, at den 

tyske økonomi gik i stykker i 1923. Den tyske økonomi kunne ikke producere så stort et overskud, 

som erstatningerne krævede, hvilket betød, at den tyske regering begyndte at trykke pengesedler, 

uden at der var værdi eller produktion bag. På den måde skred inflationen hurtigt fremad, og ingen 



 63 

prøvede at stoppe den (Priisholm 2006: 42).  Ifølge Illustreret videnskab blev Tyskland ramt af 

hyperinflation i 1922-1923, og menes værende den værste inflation nogensinde (Illustreret 

Videnskab).  

 

Til hvordan nord- eller sydtyskere identificerer sig med deres arbejde svarer både GF og NCC, at det 

kommer an på henholdsvis jobniveau og uddannelse. GF sammenligner med Danmark og siger: “Det 

kommer an på, hvor man er på skalaen… Hvis du kommer længere op på stigen, det er vel det samme 

som i Danmark, så identificerer du dig mere med virksomheden”, og NCC siger: “... det hænger 

sammen med din uddannelse… der lægges meget engagement i karrieren, men det er mere de 

højtuddannede”. GM sammenligner også med Danmark og siger:  

“Det betyder rigtigt meget, altså rigtigt meget. Man identificerer sig vil med det på 

samme måde som i Danmark… Hvis man har et godt job, så kan man også være stolt 

af det”.  

Ifølge Igor Knez, der er professor i psykologi ved Högskolan i Gävle, viser det sig, at medarbejdere, 

der identificerer sig med deres arbejde er mere loyale og trives bedre end medarbejdere, som ikke 

gør. Knez understreger, at det er en fordel set fra ledelsens synspunkt, hvis medarbejdere identificerer 

sig med deres job. Det betyder, at de er mere motiverede og er villige til at arbejde ekstra timer (Knez 

i Lou, jf. APA). Ifølge arbejdsmarkedsprofessor Helge Søndergaard Hvid fra Roskilde Universitet er 

arbejdet blevet en større del af danskernes identitet gennem årene. Han mener, at mange 

højtuddannede i dag har et arbejde, der er en stor del af deres identitet, og at man hele tiden skal 

specialisere sig, da der er øget konkurrence (Hvid i Bloch, jf. APA). 

 

Ifølge kulturstandarden ‘Regelorientierte, internalisierte Kontrolle’ identificerer tyskere sig med 

deres beskæftigelse og tager deres arbejde meget seriøst. De ønsker at gøre det, de gør, godt, og 

forventer det samme af andre. GH nævner også ‘Ordnung muss sein’ som værende en del af en 

sydtyskers mentalitet, og siger at det også gælder ‘hernede’. Her refererer hun til, at mentaliteten bag 

ytringen, hvor orden er en preussisk dyd, også eksisterer i Nordtyskland. Den danske debattør og 

modstandsmand Børge Outze skrev i 1947 i en leder i dagbladet Information om den preussiske stat, 

at Preussen ville gå over i historien som militarismens land, og at det var et land med disciplin, hvor 

den mandlige befolkning gik i rad og række (Outze i Lund og Nielsen 2015). ‘Ordnung muss sein’ er 

et preussisk udtryk og viser tilbage til den kadaverdisciplin, altså befolkningens blinde lydighed og 

den yderst strenge disciplin, der herskede i det preussiske rige under Bismarcks ledelse (ibid). 
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Tendens: Både nord- og sydtyskere identificerer sig med arbejde på samme måde som 

danskere. Jo højere stilling desto større identificerer man sig med arbejdet. 

MS mener at tyskere identificerer sig med deres arbejde på samme måde som danskerne, men at det 

nok har større betydning for personer i de højere stillinger. 

 

5.7 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
HVAD ER BALANCEN MELLEM ARBEJDE OG FAMILIELIV FOR EN NORD- OG SYDTYSKER? 
 

Alle interviewpersoner nævner, at arbejdsugen er længere i Tyskland end den er i Danmark. GF 

nævner, hvis man er selvstændig eller sidder på direktionsgangen, så er der nok større sandsynlighed 

for at man er tilgængelig:  

“… har du din egen forretning, så har man en større tilbøjelighed til at svare på e-mail 

og andre ting. I det hele taget er der en stor forskel på, om man er offentlig eller privat 

ansat, og helt afgørende om man er selvstændig… der slutter arbejdsdagen ikke kl. 16”.  

GF fortæller, at den nordtyske arbejdsuge godt kan være længere end den danske. GH mener, at det 

afhænger af, hvilken branche man er indenfor, og har erfaret ikke at kunne komme i kontakt med 

produktionsvirksomheder efter kl.16, men at andre branchetyper er mere tilgængelige:  

“... hvis en virksomhed arbejder med marketing eller noget i den ende, vil jeg sige at de 

er (tilgængelige, red) uden for arbejdstiderne, og bureauer, der ved jeg også, at de 

arbejder rigtigt meget”. 

 NCC oplever, at folk er tilgængelige, men udtrykker ikke, at det er brancheafhængigt. “Jeg kender 

en masse andre tyskere som man også kan få fat på”, siger NCC og uddyber med, at en normal 

arbejdsuge i Flensborg er på 40 timer. Hun nævner, at det diskuteres meget i Tyskland, hvor meget 

en person skal være tilgængelig efter fyraften: “Man går jo i gang med at opsætte regler for at man 

ikke skal være så tilgængelig efter fyraften og i weekenderne”. Her henviser NCC til de tyske 

sygekasser, som GF også nævner som en ting, hvor Tyskland og Danmark adskiller sig fra hinanden 

i samfundsstrukturen. Sygekasserne i Tyskland hører under forsikringsprincippet, der er et 

grundlæggende element i den tyske velfærdsmodel. Princippet bygger på, at lønmodtagere og 

arbejdsgivere i fællesskab betaler obligatoriske bidrag til socialforsikringsordninger, der organiseres 

af selvstændige enheder og ikke af staten (Krehan & Springer 2016: 88-89).   
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I forhold til overarbejde i Sydtyskland mener GM, at det er velset at arbejde over, men at det 

selvfølgelig kommer an på chefen og jobbet, men at der er en tendens til at være ‘off’ uden for 

arbejdstiden. “... hvis chefen siger at det (arbejdet, red) skal være færdigt, så lægger man de 

overarbejdstimer, men der er måske ikke så stor en tendens til at være online 24 timer. Når man 

kommer hjem efter en lang arbejdsuge er tendensen til at være ‘off’”, siger hun og tilføjer, at det skal 

være noget vigtigt, hvis man arbejder en lørdag eller en søndag og henviser til katolicismen, og at 

søndag er en helligdag. GM nævner også en forskel på Danmark og Sydtyskland i forhold til, hvordan 

arbejdsdagen er struktureret: ”Jeg tror ikke at en dansker skal sige at han skal hente børn kl. 16, og 

så tager vi fat bagefter. Det er ikke så normalt hernede (i Sydtyskland, red) at man gør det... Jeg vil 

vove at påstå, at man i Tyskland arbejder til arbejdsdagen er færdig, og så bliver børnene 

Lokaliseret”. Ligesom GM nævner TO også, at den tyske arbejdsuge er lang og siger: “De 

(sydtyskere, red) arbejder ofte længere end danskere. De går ikke kl. 16/17, men nærmere kl. 19” og 

sammenligner med Danmark, hvor danskere gerne forlader arbejdet kl. 16 - også lederen: “Det er 

ikke noget, som man oplever her (i Sydtyskland, red)”. Han uddyber, at mange arbejder sent set ud 

fra et dansk perspektiv. Ifølge den tidligere nævnte kulturstandard ‘Wertschätzung von Struktur und 

Regel’ bruger tyskerne også struktur til at skabe frirum – eksempelvis er der pause, når der er pause. 

Og når der er fyraften, er der fyraften (Schroll-Machl 2013:83). 

 

Tendens: Tilgængelighed uden for arbejdstiden er branche- eller personafhængigt i 

Nordtyskland, hvor sydtyskere er mindre tilgængelige uden for arbejdstiden. 

MS mærker ingen forskel i tilgængelighed uden for arbejdstiden i hverken Nord- eller Sydtyskland, 

men påpeger at arbejdstiden er længere sammenlignet med Danmark, og at det er noget, man skal 

huske på.  

 

De fleksible arbejdstider i Danmark gør foreneligheden af arbejde og familie nemmere. Ifølge Perau 

kommer den danske work-life balance til udtryk ved, at begge parter i et parforhold kan gøre karriere 

på samme vis, hvilket betyder, at manden såvel som kvinden er ansvarlige for eksempelvis at hente 

børn (Perau 2016: 57, Fink 2012: 174). Det resulterer i, at danskere ofte forlader arbejdspladsen 

omkring kl. 16, og i den tid er utilgængelige, men at de så senere på aftenen arbejder videre fra 

hjemmet. Fink nævner også, at de fleste institutioner lukker kl. 17, så danskerne bliver nødt til at 

forlade arbejdet for at hente børnene (Fink 2012: 179). 
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5.8 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

HVORDAN OPLEVES KØNSROLLER I NORD- OG SYDTYSKLAND? 
 

Alle interviewpersonerne både i Nord- og Sydtyskland bemærker en klar forskel i forhold til 

kønsrollerne i Tyskland. GF siger:  

“... der er større forskel i kønsrollerne i Tyskland i det hele taget end vi kender i 

Danmark. Det hænger jo også sammen med, at der har været en tradition for, den er så 

langsomt under nedbrydning i Nordtyskland i hvert fald, altså kvinder, når der er børn, 

at de går hjemme”.  

NCC bemærker også en forskel sammenlignet med Danmark, og ser samme tendens, men også at det 

begynder at vende. GH siger: 

“Jeg har også en idé om, at det er stadig fordelt sådan, at det er kvinden som har 

ansvaret for børnene, men det er også meget sort-hvidt sagt. Selvfølgelig tror jeg også, 

at der er mange mænd som er vokset med opgaven og det bliver en mere og mere lige 

fordeling. Men jeg synes stadig, og det ser jeg også hos mine kollegaer, der har tyske 

mænd, at det er deres opgave, hvis barnet er sygt og det er dem, der skal arbejde mindre. 

Så på den måde tror jeg, at det er mændene, der arbejder mest”.  

Perau skriver, at forretningsmøder i Danmark godt kan blive aflyst af grunde, som aldrig nogensinde 

ville gøre sig gældende i Tyskland. Kønsrollerne i Danmark er mere lige, end de er i Tyskland, og 

hvis et barn er sygt, kan det ske, at det er manden, som aflyser et forretningsmøde i stedet for kvinden 

(Perau 2016: 35, Fink 2012: 174). Interviewpersonerne i Nordtyskland udtrykker en forskel i 

kønsrollerne sammenlignet med Danmark og oplever, at den gamle tyske kønsrollestruktur er under 

nedbrydning. Opfattelsen understreges, da jeg spørger, hvad holdningen til en arbejdende kvinde med 

små børn er. “Jeg tror, at det bliver det (velset, red) mere og mere, men det er ikke på samme måde 

som i Danmark”. siger GH og kommer med et eksempel fra sin hverdag, hvor hun har talt om barsel 

med sine nordtyske veninder:  

“Her kan man jo gå på barsel i op til tre år, og det er der flere som jeg har snakket med, 

at de gerne vil gøre. Det har jeg godt kunne mærke, at det ikke er lige så acceptabelt, 

at man gerne vil gøre det i max. et år”.  

NCC kommer med et eksempel fra sin ungdom:  
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“dengang var det sådan, at for akademikere var det helt fint, men for andre kunne det 

godt være sådan, nååå - tjener manden ikke nok. Men det har vendt nu. Det er mange 

år siden. Jeg ved, at mange unge studerende i dag, de vil gerne ind på arbejdsmarkedet 

igen. Måske også af nødvendighed, hvis man vil holde op i måske et par år, så er det 

svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen”.  

NCC tilføjer, at der stadig er mange kvinder, der er hjemmegående i Nordtyskland. GF henviser til 

det gamle traditionelle mønster, og svarer: “Det ville man nok have kigget skævt til for 20 år siden, 

men det vil man ikke gøre i dag”. I Sydtyskland bemærker de to interviewpersoner også en forskel på 

kønsrollerne. GM siger:  

“Hernede i Bayern er der nok mere en tendens til, at manden arbejder mere, og kvinden 

går hjemme. I hvert fald mens børnene er små, og så starter ud med noget 

deltidsarbejde, det ser man rigtigt tit”.  

Hun henviser til den traditionelle måde at opbygge en familie på. GM tilføjer:  

“At kvinden går på fuldtid efter et års barsel, det ser man også selvfølgelig, og det 

kommer også mere og mere... jeg taler af personlig erfaring, at vuggestuepladser er på 

vej, og at ligestilling er på vej. Men det er typisk manden, der er arbejdstager, og 

kvinden, der passer familien og børnene”.  

Selvom GM siger, at ligestillingen er på vej, afslutter hun med, at det stadig typisk er kvinden, der 

bliver hjemme og passer børnene. TO oplever en markant forskel:  

“Der er slet ikke den samme lighed mellem kønnene, som der er i Danmark. Mand og 

kone kan ikke gøre karriere på samme vilkår som i Danmark. Det er først, når børnene 

er blevet lidt ældre, at kvinden kan komme tilbage på arbejdsmarkedet”.  

Begge interviewpersoner i syd er enige om, at manden arbejder mere end kvinden, men da jeg spørger 

ind til, hvordan en arbejdende kvinde med små børn bliver opfattet, er deres svar meget forskellige. 

GM svarer: “Ude på landet er det ikke velset. I München er vi kommet så vidt, at der er mange kvinder, 

der arbejder… Jeg vil ikke tro, at man kigger skævt, det har jeg ikke oplevet”, hvor TO har en helt 

anden opfattelse:  

“Det ligger i kulturen, at når man får børn, så er det manden, der tager over. Hvis 

kvinden arbejder videre fuldtid, så vil folk tro, at der er noget galt. Formentligt, at de 

ikke tjener nok penge, eller at der er krise. Det er en stor forskel”.  

I forhold til arbejdstider henviser TO også til det traditionelle kønsrollemønster og siger:  
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“Kulturelt set er det jo sådan, at hvis manden har et godt job, hvilket han burde have, 

så har kvinden et mindre karrierefokus, når hun har børn. Så er det hende, som har 

maden klar, når han kommer hjem”.  

Han henviser direkte til det traditionelle familiemønster, hvor kvinden står for det huslige. Ifølge dr. 

Andreia Tolciu, ekspert i arbejdsmarkedsøkonomi bliver det tyske kvindebillede i efterkrigstiden 

betegnet med allitterationen: Kinder, Kirche, Küche. Kvinderne blev henvist til en plads i samfundet, 

hvor deres pligter var at opfostre børnene og sørge for, at de moralske principper blev overholdt - 

herunder dem som kirken befalede (Tolciu 2010). Religion er ifølge Heringer grunden til, at de 

traditionelle kønsroller kun langsomt er i opbrud i Tyskland. Han mener, at religion støtter manden i 

at være kvinden overlegen, og at mange mænd stadig føler, bevist eller ubevist, at de er overlegne 

(Heringer 2004 :192). Ifølge Tolciu er det de katolsk prægede forbundslande, der har et overvejende 

traditionelt syn op kvinders rolle i samfundet I Bayern og Baden-Württemberg er det mindre end 45% 

af de adspurgte, der har et moderne syn på kvinden i samfundet og på arbejdsmarkedet, jf. bilag 1, 

hvilket understøtter TO’s opfattelse.  

 

Tendens: Kvinder med små børn er mere accepteret på arbejdsmarkedet i Nordtyskland end i 

Sydtyskland. 

MS kunne ikke sige noget om tendensen, men bekræfter, at det primært er det mandlige køn, der 

dominerer i virksomhederne.  

 

Mange af interviewpersonerne nævner mangel på institutionspladser og barselsorlov som en barriere 

for kvinders indtog på arbejdsmarkedet, hvilket er grunden til, at de høje stillinger primært er 

domineret af det mandlige køn. TO siger:  

“Det er mændene, der sidder tungt på posterne i toppen og i bestyrelsen, og nu hvor 

det er så traditionelt med kønsrollerne… når man nu har et system, der giver kvinden 

flere års barsels, og at manden så må stå for at skrabe pengene hjem”.  

GM siger: “... han har jo også større mulighed for at stige (i graderne, red), hvor kvinden skal kæmpe 

sig tilbage (på arbejdsmarkedet, red), efter hun har fået børn”.  Den tyske stat favoriserer familien 

ved at give tilskud og skatterabatter til de familier, hvor kvinden går hjemme og passer på børnene 

(Krehan & Springer 2016: 102). Mangel på institutionspladser har i ifølge GM en betydning for 

danskere, der kommer til Tyskland for at arbejde, og de skal derfor gøre sig nogle overvejelser, før 

de vælger at rykke teltpælene op. I 2016 manglede der på landsplan i Tyskland ca. 230.000 
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institutionspladser til børn under tre år - herunder 33.000 i Bayern og 9000 i Slesvig-Holsten, jf. bilag 

1.   

6. DISKUSSION OG METODISK REFLEKSION 

Der er fordele og ulemper ved både det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. 

Fordelen ved det beskrivende kulturbegreb er, at man hurtigt kan danne sig et overblik over en nations 

kultur og bruge den viden aktivt i en forretningsmæssig sammenhæng. Ulempen er, at kultur bliver 

opfattet som en homogen størrelse. Der tages ikke højde for, at flere kulturer eksisterer inden for et 

lands grænser, og alle personer som har en fælles nationalitet ikke altid opfører sig på samme måde 

eller har de samme værdier. Fordelen ved det komplekse kulturbegreb er, at der opnås et mere 

nuanceret billede af kultur. Ulempen er, at man ikke kan sige noget overordnet om kulturen, da alle 

forskelligheder forsøges at blive inddraget. Ved at tage udgangspunkt i det komplekse kulturbegreb 

oplevede jeg, hvor omfattende det var at finde tilgængelig litteratur omkring regionale og kulturelle 

forskelle inden for Tysklands grænser, da informationerne har været sparsomme. Som tidligere nævnt 

skelnes der stadig i litteraturen og i statistikker overvejende mellem øst og vest, selvom jeg mener, at 

en inddeling af nord og syd ville være relevant. Lige såvel som det er svært at definere en national 

kultur, oplevede jeg også problematikken ved at definere en regional kultur. NCC og GM påpeger 

begge spørgsmålet omhandlende henholdsvis ”hvad er Nordtyskland” og ”hvad er Sydtyskland”, hvor 

GM nævner, at der også er kulturelle forskelle inden for forbundslandet Bayern. Det viser også 

udfordringen ved at definere de regionale grænser i Tyskland. Ydermere bidrager problematikken 

også til at vise, at kultur ikke kan ses som en statisk størrelse, der holder sig inden for enten nationale 

eller forbundslandes grænser, da en kultur ikke ændrer sig ved geografiske grænser.  

 

Jeg har benyttet mig af det kvalitative forskningsinterview til indsamling af empiriske data. De seks 

interview havde til formål at undersøge, hvordan danskere opfatter regionale og kulturelle forskelle i 

Nord- og Sydtyskland ud fra organisation/arbejdskultur, sprog, gruppe, religion, uddannelse, 

profession, familie og køn.  

 

En udfordring ved metoden har været, at jeg som interviewer ikke har professionel erfaring med at 

interviewe mennesker i praksis. Da interviewet foregik i øjeblikket var det ikke altid muligt at stille 

uddybende spørgsmål til interviewpersonernes svar, da nogle af besvarelserne var lange. Jeg oplevede 

problematikken med det semistrukturerede interviews opbygning ved, at spørgsmålene ikke altid blev 
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stillet i den forventede rækkefølge, hvilket gjorde det svært for mig at bevare overblikket. Derfor blev 

alle relevante spørgsmål i forhold til analysen ikke stillet til alle interviewpersoner pga. af manglende 

erfaring. Det medførte, at jeg ikke altid kunne sammenligne interviewpersonernes udsagn. 

 

To interviewpersoner krævede at se interviewguiden før interviewet blev foretaget, ellers ville de ikke 

deltage. Alle interviewpersoner blev derfor nødt til at have adgang til min interviewguide for at stille 

alle interviewpersonerne lige. Fordelen har været, at de har haft mulighed for at gøre sig nogle 

grundige overvejelser, således at de kunne besvare spørgsmålene så fyldestgørende som muligt. Da 

min interviewguide var relativ lang og bestod af en række spørgsmål inden for otte forskellige emner, 

mener jeg, at det fungerede fint i praksis. Udfordringen ved interviewpersoners kendskab var, at jeg 

risikerede, at de formulere sig på en måde, der måske ville være anderledes, hvis de ikke kendte til 

spørgsmålene. De havde derfor en mulighed for at være mere politiske korrekte, end hvis de ikke 

havde kendt til spørgsmålene på forhånd. Det vides ikke, hvor mange der havde forberedt svar, men 

som det fremgår i interviewene, havde i hvert fald én talt med en kollega om spørgsmålene og 

undersøgt spørgsmålene på internettet. Jeg oplevede blandt andet, at NCC havde undersøgt artikler 

omhandlende nogle af spørgsmålene, hvilket gjorde, at hendes virkelighed ikke kom til udtryk i 

samme grad som uden kendskab til min interviewguide. En risiko ved interviewpersonernes kendskab 

til spørgsmålene på forhånd har også været, at de har kunne tilbageholde information, og derfor kunne 

undlade at svare oprigtigt. Jeg oplevede, at mange af interviewpersonerne var bange for at 

generalisere, og de svarede blandt andet, at det var branche- eller personafhængigt, og kom derfor 

ikke med et fyldestgørende svar. Ydermere oplevede jeg, at nogle interviewpersoner nogle gange tog 

styringen over interviewet, hvilket gjorde interviewsituationen mere symmetrisk end asymmetrisk.  

 

I forhold til valg af interviewpersoner har der fundet en selektion sted fra min side. Det har ikke været 

muligt at få kontakt til flere personer, der har indgående kendskab til både Nord- og Sydtyskland i en 

forretningsmæssig sammenhæng, men derimod kun én. Det har resulteret i, at det ikke altid er muligt 

at få skildret en nøjagtig situation, hvor enten en nord- eller sydtyskers handling kommer til udtryk, 

da nogle interviewpersoner ikke har generel erfaring med enten en nord- eller sydtysker i en 

arbejdsmæssig sammenhæng. Det ville have været en udfordring ved brug af kulturstandardmetoden, 

hvis jeg havde valgt at overtage den eksplicit, da interviewpersonerne skal skildre en situation, hvor 

de har oplevet en nord- eller sydtysker har opført sig anderledes end forventet. Derfor har 

kulturstandardmetoden tjent som inspiration, da interviewpersonerne ofte kom med en generel 
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opfattelse af regionale forskelle og ikke altid kunne underbygge deres opfattelse af forskelle med 

personlige erfaring. Jeg er opmærksom på uligevægten af interviewpersoner, der tæller to i syd og tre 

i nord, hvor to i nord er bosiddende i Flensborg, og kun én ud af seks interviewpersoner har indgående 

kendskab til begge regioner. I undersøgelsen har jeg ikke taget højde for, at interviewpersonerne i 

Flensborg befandt sig tættere på Danmark sammenlignet med resten af de interviewede. Det kan have 

en indflydelse på NCC og GF’s opfattelse af nordtyskerne, da tyskere bosiddende i det dansk-tyske 

grænseområde muligvis har større kendskab til danskere end eksempelvis tyskere bosiddende i 

Hamborg.  

 

En udfordring ved at interviewe personer fra politiske organisationer er også, at de muligvis er bias i 

forhold til deres organisation. Jeg kunne mærke på GH, at hun var mere tilbageholdende ved at udtale 

sig om den tyske historie og det dominerende køn på arbejdsmarkedet. Hvorvidt det drejede sig om 

manglende kendskab eller en anden grund, er jeg ikke bevidst omkring. En styrke ved at interviewe 

personer fra generalkonsulater er, som tidligere nævnt i afsnit 1.3, at de besidder indgående kendskab 

til deres pågældende region, og samtidig har erfaring med dansk-tyske forhold.    

 

En udfordring ved undersøgelsen har været, at litteraturen til sammenligning af udsagn fra Nord- og 

Sydtyskland er sparsom. Det betyder, at jeg ikke altid har kunne finde relevant litteratur til at 

underbygge alle udsagn, og størstedelen af den benyttede litteratur beskæftiger sig med kultur ud fra 

det beskrivende kulturbegreb. Inddragelse af Hofstedes dimensioner og Schroll-Machls 

kulturstandarder har som forventet understøttet interviewpersonernes udsagn, og vist sig at gøre sig 

gældende for stort set både nord- og sydtyskere. I forhold til Hofstedes kulturdimension 

’magtdistance’ vurderer interviewpersonerne hierarkiet som værende højere i Syd- end i 

Nordtyskland. Det viser, at kulturdimensionen er anderledes inden for Tysklands politiske grænse.  

Grundet problematikker som denne, er MS blevet brugt som styrepind til at be- eller afkræfte de 

fundne tendenser, da han har bredt kendskab til begge regioner. Det har fungeret positivt, men der 

var nogle af områderne som eksempelvis uddannelse, hvor han ikke kunne begrunde tendensen med 

personlig erfaring.    

 

På baggrund af min eksplorative undersøgelse af regionale og kulturelle forskelle mellem Nord-og 

Sydtyskland sammen med min eksisterende viden om Sydtyskland havde jeg en formodning om, 

hvilke forskelle der eksisterer og en idé om, hvilke forskelle interviewpersonerne ville adressere. Min 
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forforståelse for emnet blev både be- og afkræftet, og nogle elementer i min undersøgelse blev ikke 

italesat af interviewpersonerne som eksempelvis kongeriget i Bayern, og den hanseatiske 

købmandskultur. Interviewpersoner i Nordtyskland havde en opfattelse af, at det er meget anderledes 

i de sydlige regioner, hvilket ikke altid var realiteten. 

 

Interessant ved analysen er blandt andet, at de to interviewpersoner i Sydtyskland havde yderst 

forskellige opfattelser af en arbejdende kvinde med småbørn. GM, der er kvinde havde en mere liberal 

opfattelse og havde personlig erfaring med, at ligestillingen er på vej. Grundet min manglende 

interviewerfaring bad jeg hende ikke om at uddybe den erfaring, selvom det ville have været relevant 

for at komme de to modsatte opfattelser nærmere. Som mandlig modpart har TO opfattelse af, at en 

arbejdende kvinde med børn udtrykker krise i parforholdet, og med udsagnet ”hvis manden har et 

godt job, hvilket han burde have” vidner det om, at hans opfattelse af familiemønstret i Sydtyskland 

er mere traditionelt. Jeg mener, at interviewpersonens eget køn kommer i spil i opfattelsen af 

kønsroller, og at det vil være interessant at undersøge nærmere. En anden grund til modsatrettede 

udsagn fra interviewpersonerne i samme region, mener jeg, kan hænge sammen med den erfaring de 

forskellige interviewpersoner har gjort sig. I mødet med andre kulturer er individet i centrum, og der 

er stor forskel på, om man eksempelvis har boet i Nordtyskland i 2 år, i 15 år eller mere.  

 

Jeg er bevidst om, at seks personers opfattelser af kulturelle og regionale forskelle ikke kan danne et 

generelt billede af henholdsvis opfattelsen af nord- og sydtyskere ud fra et dansk perspektiv, og det 

er derfor kun muligt at udlede tendenser, og dermed ikke noget konkluderende. Mine empiriske data 

har givet et indblik i tre forskellige brancher, hvor det overvejende kendskab til dansk-tyske forskelle 

blev indhentet fra politiske organisationer i form af generalkonsulater. Jeg er blevet opmærksom på 

vigtigheden i, hvilke interviewpersoner man vælger at interviewe. Fremadrettet vil det være 

nærliggende at interviewe danskere fra samme branche, og eventuelt interviewe personer, der har 

kendskab til både Nord- og Sydtyskland i en arbejdsmæssig sammenhæng. De kunne således bruges 

til at be- eller afkræfte mine tendenser. På den måde vil et mere nuanceret billede blive tegnet, og 

sammenligningsgrundlaget vil blive stærkere.  

 

7. KONKLUSION 
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I det indledende afsnit har jeg redegjort for, hvordan det danske erhvervsliv oplever regionale 

forskelle i Tyskland, og at forskellene kort bliver adresseret, men ikke uddybet yderligere. Specialet 

har derfor haft til formål at undersøge ud fra en eksplorativ undersøgelse, hvilke regionale og 

kulturelle forskelle der eksisterer mellem Nord- og Sydtyskland, og hvordan forskelle opfattes af 

danskere. Ved brug af det kvalitative forskningsinterview har jeg interviewet seks danskere, hvoraf 

fem havde kendskab til enten Nord- eller Sydtyskland, og én havde indgående kendskab til begge 

regioner. Sammen har de bidraget til at besvare min problemstilling, da informationer inden for dette 

område er på det nærmeste ikke-eksisterende. Specialets teoretiske fundament har taget udgangspunkt 

i det komplekse kulturbegreb præsenteret af kultursociolog Iben Jensen. Hun tager afsæt i, at kultur i 

en mere globaliseret verden ikke kan defineres ud fra en nations politiske grænse.  

 

Ved at tage udgangspunkt i det komplekse kulturbegreb har undersøgelsen vist, at man ikke kan 

udlede noget generelt om regionale og kulturelle forskelle i henholdsvis Nord- og Sydtyskland set ud 

fra dansk perspektiv, da interviewpersonerne har været få. Formålet med undersøgelsen har derfor 

været at identificere tendenser, der viser hvordan en dansker opfatter forskelle mellem Nord- og 

Sydtyskland. Ud fra interviewpersonernes udsagn viser undersøgelsen, at der er en tendens til et større 

hierarki i det store sydtyske virksomheder, hvilket bekræfter Nikolaj Helm Pedersens, konsulent i 

Innovation Centre Denmark, udsagn. En danskers ydre fremtoning skal som udgangspunkt være 

præsentabel, men er brancheafhængig i både Nord- og Sydtyskland. Tendensen er, at påklædningen 

i nogle virksomheder i Sydtyskland er mere afslappet. Det er også mere tilladt at vise sin velstand 

frem i Tyskland generelt, men det er specielt vigtigt, hvilken bil man kører i i Sydtyskland. Man skal 

som udgangspunkt benytte sig af den høflige tiltaleform i både Nord- og Sydtyskland, og de 

interviewede gav ikke udtryk for, at høflig tiltale er mere udbredt i Sydtyskland, som Nikolaj Helm 

Pedersen ellers nævner. En danskers tyskkundskaber vurderes til at spille en stor rolle, og bidrager til 

succes på både det nord- og sydtyske marked. Der bliver talt engelsk i de større virksomheder i begge 

regioner, men man kommer længst med tysk. Interviewpersoner i både Nord- og Sydtyskland 

opfordrer danskere til at alliere sig med en tysktalende person, hvis de ikke selv behersker sproget. 

Dialekter i Nord- og Sydtyskland vurderes ikke til at spille en rolle i en forretningsmæssig 

sammenhæng, men man skal som dansker være opmærksom på, at den bajerske dialekt kan spille en 

forståelsesmæssig rolle i mindre byer i Sydtyskland. Både nord- og sydtyskere er mere private end 

danskere, og det tager længere tid at komme ind på livet af dem. Privatliv og Tysklands historie 

vurderes til at være tabuer, medmindre nord- eller sydtyskere selv italesætter det. Ydermere skal man 
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være opmærksom på, at sydtyskere identificerer sig mere med deres region end som tyskere. I forhold 

til religion vurderer interviewpersonerne i Nordtyskland, at nordtyskere minder om danskere i forhold 

til religion, da både danskere og nordtyskere er overvejende protestantiske. Katolicismen spiller en 

større rolle i Sydtyskland, men vurderes ikke til at have indflydelse i en erhvervsmæssig 

sammenhæng, da det er en privat sag. Der er et større fokus på akademiske uddannelser i Sydtyskland, 

hvilket kan ses i lyset af det øgede fokus på forskning og uddannelse samt en større koncentration af 

eliteuniversiteteter i syd. Det er en fordel, hvis man som dansk erhvervsdrivende har en titel i 

samhandel med både nord- og sydtyskere, men det vurderes ikke til at være en barriere, hvis ikke 

man har en. Økonomisk sikkerhed er vigtigt for tyskere generelt, og der er mange regler, der beskytter 

både nord- og sydtyskere mod fyring, hvilket betyder, at både nord- og sydtyskere bliver længere i 

deres stillinger end danskere. Både nord- og sydtyskere vurderes til at identificere sig med deres 

profession på samme måde som danskere, men at det er mere gældende for personer i høje stillinger. 

Nord- og sydtyskeres tilgængelighed uden for arbejdstiden vurderes til at være branche- og 

personafhængigt. Sydtyskere har en større tendens til ikke at være tilgængelig uden for arbejdstiden. 

Man skal være opmærksom på, at arbejdsugen er længere i både Nord- og Sydtyskland sammenlignet 

med Danmark. De traditionelle kønsroller vurderes til hurtigere at være under opbrud i Nordtyskland, 

da kvinder på arbejdsmarkedet, der har små børn, opfattes som mere acceptabelt i Nordtyskland, end 

de gør i Sydtyskland.   

 

De identificerede tendenser viser, hvilke regionale og kulturelle forskelle mellem Nord- og 

Sydtyskland som opfattes af danskere, men at de ikke altid er regionalt bestemt, og i nogle tilfælde 

er fælles for både Nord- og Sydtyskland. Af specialet fremgår det, at der er et stigende behov for 

forståelse af kulturelle forskelle, og at det er vigtigt, at man som dansk forretningsmand ved, hvor i 

Tyskland man befinder sig. 

Min opfattelse er, at man i en verden, hvor landegrænser bliver mere og mere overflødige, og 

interkulturelle møder i højere grad er hverdag for de fleste, ikke kan se kultur som en homogen 

størrelse, da mange personer inden for en nation vil falde uden for generaliseringen. Derfor mener 

jeg, at det er vigtigt, at man i omgang med kulturanalyser sørger for at forholde sig kritisk overfor de 

opnåede resultater. Det gælder ikke kun analyser baseret på det nationale element, men også det 

regionale - dog i mindre grad. Personer med fælles nationalitet eller fra samme region deler 

nødvendigvis ikke altid et fælles orienteringssystem, som kulturstandardmetoden ellers tager afsæt i, 

da deres livserfaringer altid vil være individuelle. I mine øjne ser jeg det som en nødvendighed, at 
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forskningen og litteraturen begynder at inddele Tyskland i en yderlige nord-syd akse. For at komme 

det uudnyttede potentiale i Sydtyskland nærmere, vil jeg opfordre danske erhvervsfolk til at sætte sig 

ind i de regionale og kulturelle forskelle, der eksisterer i Tyskland. 
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EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF REGIONALE OG KULTURELLE FORSKELLE MELLEM 

NORD- OG SYDTYSKLAND 
 

Som tidligere nævnt har debatten i Tyskland om regional ulighed siden genforeningen omhandlet 

Østtyskland og Vesttyskland. Det ses tydeligt i statistikker, der udelukkende beskæftiger sig med en 

øst-vest deling af Tyskland, selvom det ville være nærliggende også at skelne mellem nord og syd. 

Derfor tages der i min kommende undersøgelse udgangspunkt i generelle statistikker og studier, 

såfremt de behøvede regionale informationer ikke er tilgængelige.  

 

Afgrænsning af Nord- og Sydtyskland 

Sydlige regioner: Bayern og Baden-Württemberg 

Nordlige regioner: Hamborg, Schleswig-Holstein  

  

1.VIRKSOMHED OG ORGANISATION 
Ifølge Hofstedes dimensioner, hersker den hierarkiske struktur i tyske virksomheder. Tysklands høje 

magtdistance betyder, at virksomhedens overordnede er ofte utilgængelige for lavere rangerede, så 

beslutningerne træffes på et mere centralt niveau. Det er nemlig normalt, at en chef kun forhandler 

med en anden chef. Organisationen er også præget af intern konkurrence, hvilket gør Tyskland til et 

ifølge Hostede ’maskulint land’. I Tyskland har man ingen problemer med at vise, hvilken status man 

har professionelt. Eksempelvis på tyskeres visitkort fremgår det tydeligt, hvilke titler han/hun har. I 

Tyskland har man nemlig meget respekt over for titler (Rehrmann-Jørgensen og Banck 2011: 54). 

Ifølge Schroll-Machl, værdsætter tyskerne regler, og har brug for struktur, hvilket udfolder sig i 

organisationen. Der er klare, universelle retningslinjer, som gælder for alle mennesker. Tyskerne er 

også et meget punktligt folkefærd, og deres omgang med tid er meget ufleksibelt (ibid: 54) 

 

2. SPROG 
I Tyskland eksisterer forskellige sproglag herunder dialekter, der er forbundet til en bestemt region. 

Dialekterne inddeles i tre grupper: Niederdeutsch, Mitteldeutsch (Hessisch, Sächsisch) og 

Oberdeutsch (eks. Bairisch).  

 



   

Sebastian Kürschner, Professor für Variationslinguistik und Sprachkontaktforschung an der 

Universität Erlangen-Nürnberg varsler, at de tyske dialekter er truet. I mange storbyer er brugen af 

dialekt på tilbagetog. Kürschner ser en udpræget nord-syd tendens, hvor dialekten har en mere 

fremtrædende rolle i Sydtyskland.   

"In Süddeutschland haben Dialekte einen stärkeren Status als im Norden… Vor allem 

der altbayerische Dialekt spielt eine große Rolle… Die Altbayern sprechen ihren 

Dialekt mit einem größeren Selbstbewusstsein als Bundesbürger in anderen Regionen" 

(Kürschner i Zeit 2016, jf. APA). 

Grunden til, at dialekter er på retræte, er ifølge Kürschner længere skoledage. Det standardiserede 

skriftsprog spiller en stor rolle, og derfor begynder flere unge at tale ’Hochdeutsch’ i stedet for deres 

regionale dialekt. Kürschner konstaterer, at det i højere grad er tilfældet i landområderne end i de 

større byområder. Ydermere ser han en sammenhæng mellem dialekt og regional kultur: 

"Denn Dialekt hat viel mit regionaler Kultur zu tun. Und wenn die spezielle 

Ausdrucksweise einer Region wegfällt, geht damit natürlich auch ein Teil der 

regionalen Kultur verloren." (Kürschner i Zeit, jf. APA). 

Han betegner ovenstående tendens til at være et kulturelt tab.  En anden sprogforsker udtrykker sig 

om den samme tendens. Stephan Elspaß, Professor an der Universität Salzburg – Fachbereich 

Germanistik), ser også en tendens til at det nordtyske tyske (antages, at han referer til Hochdeutsch), 

breder sig mere mod syd. Han mener dog, at det er en generalisering, der ikke kan bekræftes. Ifølge 

Elspaß, overtager den yngste generation, i ellers ’dialektresistente’ områder som Bayern og Baden 

Württemberg, ikke længere deres forældres dialekt (Elspaß i Brupbacher, jf. APA). Dermed bliver 

det regionale sprog så småt erstattet af standardsproget, ”Hochdeutsch” (Elspaß & Möller).  

 

Claudia Scharioth har beskæftiget sig med dialekter med Nord- og Nord-østtyskland som geografisk 

rum. Hele Nordtyskland er en region, der kendetegnes ved den historiske sprogkontakt mellem ”hoch- 

und niederdeutsch”. Hun konstaterer, at dialekten ’niederdeutsch’ kun tales af den ældre generation, 

og af folk som bor på landet (Scharioth 2015: 2).  

 

I et interview med Ulf-Thomas Lesle, videnskabeligmedarbejder ved ’Institut für Niederdeutsche 

Sprache’ fortæller, at Nordtyskland er et geografisk rum, hvor to sprogsystemer eksisterer: 

standardiseret ’Hochdeutsch’ og en række af plattyske dialekter. Han beskriver, hvordan en 

nordtysker føler sig bundet til sin hjemstavn via sin dialekt, og denne kan bruges som våben i en mere 



   

globaliseret verden (Lesle i Bleyl 2003). Når grænserne mellem nationer og kulturer bliver mere og 

mere flydende, opstår behovet for individet at have noget, der ens eget. Her er dialekter nyttige, da 

sprogbrug ikke kun adskiller individet fra andre lande, men også fra andre regioner i hjemlandet. Ud 

fra Lesles udtalelser, er det muligt, at dialekterne ikke forsvinder i takt med globaliseringen, og 

individet vender sig mod det kendte.  

 

3. GRUPPE 
National identitet er forbundet med et lands historie, således bærer man med en fælles historie og 

dermed også fælles ansvar. Efter anden verdenskrig blev koblingen af fælles historie og fælles ansvar 

problematisk for tyskernes identitetsopfattelse. Tysklands historie er meget omfattende, og bliver 

derfor ikke gennemgået. 

 

3.1 STIKORD: BAYERN  
I 1806 tilsluttede Bayern sig til Napoleons Rhinforbundet og blev et kongerige. Under König Ludwig 

I. (1825–1848) udfoldede München sig til et kulturelt og akademisk centrum. Ludwig I. opbyggede 

München til at være et af den mest glansfulde residenser i Tyskland og Europa. I løbet af det 19. 

århundrede udviklede Bayern sig til at være mere stabil og selvbevidst inden for kulturområdet. I sin 

regeringstid havde König Ludwig I. truffet kulturpolitiske beslutninger, som har været med til at give 

Bayern den position, den har i dag. Et eksempel er den massive støtte til universitetet i München og 

til ‘der Bayerischen Akademie der Wissenschaften’ (March 2006: 184). I 1871 formåede Bismarck 

at indlemme Bayern i det tyske rige under Preussens kontrol. Ved ‘Reichsgründung’ tilsluttede 

Bayern sig kun modvilligt til Preussen. En tysk kulturforsker, Simone Egger, betegner Bayern som 

“Bayern, das ist kein künstliches Gebilde, das in der 1960er und der 1970er Jahren durch eine 

Gebietsreform, eine Teilung oder eine Fusion zustande gekommen ist. Bayern, das ist eine Nation, 

die man seit Jahrhunderten an der gleichen Stelle verorten kann” (Egger 2014). Følelsen til området 

er specielt stærk, fordi Bayerns territoriale område ikke har ændret sig siden 1815, hvis man ser bort 

fra tabet af Pfalz og vinding af byen Coburg. Ytringen “Mia san mia” refererer også til tilhørsforholdet 

til hjemstavnen, og betyder for en bayer, at han først er bayer og dernæst tysker (ibid).  

 

I det tidligere kongerige er der specielt en konge fra monarkiets tid, der er forblevet i den bayerske 

bevidsthed. Det var König Ludwig II, som byggede storslåede slotte som Neuschwanstein, 

Herrenchiemsee og Linderhof, der den dag i dag er nogle af de største turistattraktioner i det sydlige 



   

forbundsland. I Bayern kaldes han stadig ‘Kini’, baiersk ord for konge, og hans portræt kan findes på 

mange ølkrus, ølbrikker. König Ludwig II. har sågar en øl opkaldt efter sig, og hans minde lever 

videre i de såkaldte “König-Clubs” (Luscher 1997: 53). I den ikke-offentlige sektor betyder 

befolkningens festglæde meget, eksempelvis de mange folkefester herunder oktoberfest i München, 

der er den største folkefest i verden. Bayern er det forbundsland i Tyskland, der har det højeste øl 

indtag (March 2006: 267) 

 

3.2 STIKORD: DANSK-TYSKE GRÆNSE 
Schleswig-Holstein er historisk forbundet til Danmark. I 1864 blev de to hertugdømmer erobret af 

Preussen. Siden hen er grænsen mellem Danmark og Tyskland blevet rykket, og den territoriale 

grænse, som man kender i dag, blev fastlagt i 1920 efter første verdenskrig. I den dansk-tyske 

grænseregion bor der ca. 15.000 tyskere på den danske side af grænsen, og ca. 50.000 danskere på 

den tyske (Grænseforeningen) 

 

3.3 STIKORD: HANSA 
Om Nordtyskland skriver Steffen Schoon, videnskabelig medarbejder med speciale i politik ved 

universitetet i Rostock: ”Die Prägung als Küstenland und der protestantisch-kulturelle Hintergrund 

sind wichtige elemente einer germeinsamen Identität der norddeutschen Ländern” (Schoon i Werz 

& Koschka, jf. APA: 223). Nordtyskland har med deres lange kystlinje et åbent blik ud over vandet, 

hvor horisonten er hvor hav og himmel mødes. Nordtysklands handelscentrum er Hamborg, der 

adskiller sig fra de andre forbundslande ved at være præget af vand og den mangfoldighed som 

handlen og havner bringer med sig. For ”Freie und Hansastaat Hamburg” som forbundslandet officielt 

hedder, har frihed altid været vigtigt. At være fri for konger, rigskanslere og kirkedømmer. Hansebyen 

præges af hanseatiske dyder, som fornuft, respekt og udsyn (Der Ehrbare Kaufmann 2015). Den 

ærbare forretningsmand er et ideal som stammer fra den tidlige middelalder, og bruges stadig i dag. 

Som person opfylder den ærbare forretningsmand følgende: 

’Der Ehrbare Kaufmann ist weltoffen und freiheitlich orientiert’ 

’Der Ehrbare Kaufmann steht zu seinem Wort, sein Handschlag gilt’ 

’Der Ehrbare Kaufmann entwickelt kaufmännisches Urteilsvermögen’ 

  (Der Ehrbare Kaufmann 2015). 

I Nordtyskland ønskede den ærbare forretningsmand ikke at vide alt eller være den bedste, men var 

derimod nede på jorden og forsigtigt i sin tilgang. Vigtigt for den hanseatiske forretningsmand var, 

ikke at have store planer, der sandsynligvis ville ødelægge hans forretning. Werner Marnette, 



   

Vorsitzender des Industrieverbandes, har i sit bidrag i WELT am SONNTAG skrevet, at den ærbare 

købmand burde være fremtidens forretningsmodel. Værdier som transparens og pålidelighed burde 

ifølge ham vægtes højt. Den ærbare forretningsmand står i kontrast til den profitgenererende 

erhvervsmand. Idealet som ærbar henviser ikke kun til forretningsmænd, men også til virksomheders 

økonomiske og samfundsmæssige ansvar, CSR (Marnette 2003).  

NORD-SÜD-GEFÄLLE  
I litteraturen bruges betegnelsen ’Nord-Süd-Gefälle’1 til at beskrive den kløft, der eksisterede mellem 

industri- og havneregionerne i nord, og landbruget i syd i under industrialiseringen det 19. og 20. 

århundrede. I begyndelsen af det 20. århundrede var der ikke økonomisk fremgang i det sydlige 

Tyskland. Det var der til gengæld i det nordlige. I løbet af det 19. og 20. århundrede opbyggede det 

nordlige Tyskland med Hamborg i spidsen et uafbrudt økonomisk og delvist politisk knudepunkt. 

Hamborg voksede og blev i starten af nyere tid den største og rigeste hanseby2 (March 2006: 178).  

Hamborgs havn betegnes som “Tor zur Welt”, og dækker et areal op til 100 km2. De vigtigste 

industrier, der er forbundet til havnen er tekstil-, cigaret- og kaffeindustri samt skibsværft og råolie. 

Under den industrielle revolution eksisterede der således en kløft mellem det nordlige og sydlige 

Tyskland.  Størstedelen af industriområderne var centreret i nord, hvor man beskæftigede sig med 

stor- og sværindustrien modsat i syd, der fortsat var præget af landbrug og småindustrier. Nordens 

geografiske placering med adgang til internationale havne garanterede, at Nordtyskland hurtigere 

profiterede af globaliseringen af markederne end tilfældet var syd. I kontrast til nord, blev 

Sydtyskland betragtet som økonomisk og samfundsmæssigt tilbagestående (Klüsener et al 2015).  
 

SÜD-NORD-GEFÄLLE 
Betegnelsen ’Süd-Nord-Gefälle’ bruges på samme måde som ’Nord-Süd-Gefälle’ i litteraturen, og 

den dækker over den omvendte demografiske og økonomiske ulighed mellem forbundslandene. Hvor 

det nordlige Tyskland tidligere var i vækst, er det nu de sydlige regioner, der ligger i spidsen med høj 

vækst, lavere gæld og arbejdsløshed. I løbet af det 20. århundrede overgik de sydlige regioner fra at 

være overvejende landbrugsland til industriland, hvilket satte gang i økonomien. Store virksomheder 

inden for maskinbygnings-, bil-, elektro- og elektronikindustrien slog sig ned i München, og var med 

                                                                 
1  Betegnelsen ’Nord-Süd-Gefälle’ bruges bl.a. hos dr. André Wolf ved Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut og i 
adskillige artikler omhandlende de økonomiske og demografiske forskelle mellem Nord-og Sydtyskland. 
2 I 1358 grundlægges forbundet, die Hansa, bestående af 70 til 80 byer under Lübecks kontrol. Forbundets mål var at 
sikre handelsinteresser og en gensidig beskyttelse af byerne. Hansaen havde i over 200 år handelsmonopol i 
østersøområdet, hvor der blev udvekslet færdigvarer fra vest og land- og skovbrug fra øst (Luscher 1997: 27).   



   

til at sætte gang i den økonomiske vækst (Luscher 1997: 54).  Den senere ministerpræsident Franz 

Josef Strauss havde under sit embede som atom- og forsvarsminister i forbundsregeringen indgået 

mange lukrative handler til fordel for sin hjemstavn. I starten af 1960’erne begynder Bayerns karakter 

for alvor at ændre sig. Før var Bayern først og fremmest forbundet med bjerglandskab, ferie og 

folklore, men nu forbindes det med et større net af industrielle produktionscentre, herunder Audi-

fabrikken i Ingolstadt. Ovenstående industrier har stor betydning for den samlede tyske industri.  
 

Opfattelsen af Nordtyskland som værende et synonym for ’Urlaub am Meer’ og Sydtyskland som 

“Ferien in den Bergen”, ændrede sig i 1990’erne, da forbundslandet Nordrhein-Westfalen gik fra at 

bidrage mest til den økonomiske udligning af delstaterne til at skulle hjælpes. Først på det tidspunkt 

indså man i den erhvervspolitiske debat, at de sydlige delstater Bayern, Hessen og Baden-

Württemberg var økonomiske sværvægtere, og at de nordlige regioner, foruden Hamborg og omegn, 

bidrog mindst økonomisk (Bohlen og Hildenbrand i Lesennich & Nullmeier jf. APA: 237). Senere 

viste det sig, at den bayerske økonomi var rimelig robust i forhold til at eksterne trusler, eksempelvis 

finanskrisen. Bayerns økonomiske resultater3 gjorde, at forbundslandet kom sig hurtigere over den 

økonomiske tilbagegang efter finanskrisen i 2009 end alle de andre delstater (Wolf 2016)   

 

ÅRSAGER TIL BAYERNS ØKONOMISKE UDVIKLING 
Den positive udvikling i Sydtyskland består af et komplekst sammenspil mellem forskellige faktorer. 

På samfundsniveau spiller demografien en rolle. Max-Planck-Instituttet sammenlignede den 

forventede levetid ved fødslen i de forskellige regioner i årene 1910 og 2010, og konstaterede en 

drastisk forandring mellem nord og syd. I 1910 var levealderen højest for både mænd og kvinder i 

den nordvestlige del af landet. Bemærkelsesværdigt er, at regionerne Bayern og Schlesien havde den 

laveste levealder. En af grundene til, at den forventede levealder i Bayern var lav, hang sammen med 

den kulturelle tradition, der herskede den gang. Et eksempel herpå er, at mange bayeriske mødre ikke 

ammede deres børn, men derimod gav dem melvælling. Det var dødeligt for mange spædbørn, da 

vandet i melvællingen ofte var bakteriebefængt og gav spædbørnene diarré, som de senere døde af 

(Klüsener et al. 2015). Hvis den forventede levetid for begge køn i 1910 sammenlignes med 2010, er 

befolkningsområdet med den højeste levetid ikke længere koncentreret i den nordlige del af landet, 

men derimod i syd (ibid). Endvidere flygtede over 2 millioner mennesker fra det tidligere tyske 

                                                                 
3 Oversat fra Wirtschaftsleistung 



   

område i øst til Bayern efter anden verdenskrig. En betydelig del af flygtningene bosatte sig i de 

landlige regioner, hvilket øgede arbejdsstyrken (Wolf 2016).   

 

Udover de tydelige faktorer på demografien henviser Karl Friedrich Bohlen og sociolog Bruno 

Hildenbrand til de historiske betingede mentalitetsforskelle, der gjorde sig gældende mellem Nord- 

og Sydtyskland. Landbruget i Nordtyskland var frem til det 19. århundrede præget af godsejernes 

dominans, hvorimod husmands agtige organisationer var fremherskende/dominerende i syden. 

Bayern var i flere hundrede år præget af smålandbrug, hvor landmændene havde begrænset 

landbrugsjord, og det var ikke altid nok til at brødføde en familie. Derfor begyndte mange landmænd 

at have små virksomheder på sidelinjen, eksempelvis kunne det være inden for specielle håndværk 

(Bohlen og Hildenbrand i Lessenich & Nullmeier jf. APA: 234-244). Borgerne i det nordlige 

Tyskland havde ikke de samme muligheder, da de var underkastet en autoritet, herunder godsejerne, 

og senere fabriksejerne. Derfor havde nordtyskerne et ringere incitament til at udvikle egne initiativer 

og skabe en iværksætterånd. Det var altså langt højere tilbøjelighed til at etablere en virksomhed 

Sydtyskland på grund af den udbredte autonomi (ibid:234-244). Specielt i 1970’erne ved udviklingen 

af servicesektoren, hvor den teknologiske udvikling spillede en rolle, kom regionens 

konkurrenceevne Bayern til fordel, da erhvervslivet i syd var anderledes end i nord. Norden var som 

sagt præget af tung- og sværindustrien med råstof som det centrale støtteben - en industri som led 

store økonomiske tab under oliekrisen. Til gængæld bidrog de små- og mellemstore virksomheder i 

Bayern til en hurtigere udbredelse af teknologien og begunstigede de mere videns intensive industrier 

som bilfremstilling (Wolf 2016).  

 

NORD OG SYD I DAG 
Siden 2010 er både Bayerns og Baden-Württembergs årlige økonomiske resultater steget mere end 

10 %. Hamborg og Niedersachsen er derimod kun steget 6% (Wolf 2016). I øjeblikket er 

investeringsaktiviteten meget stærkere i syd, hvor centrale områder inden for forskning og uddannelse 

står stærkere. I 2014 investerede de sydlige forbundslande til sammen mere i forskning og udvikling 

end samtlige forbundslande i norden.  



   

 

Kilde: a. Statista    

 

Grafikken viser, at Bayern og Baden-Württemberg tilsammen investerede over 38.000 mio. euro ud 

af den samlede pulje på 84.246 euro i forskning og udvikling. Hamborg, Bremen og Schleswig-

Holstein leverede tilsammen et beløb på ca. 4.500 mio. euro. Dynamikken viser sig altså til at være 

stærkere i syd, der har fem ’elite-universiteter’, hvor norden kun har et. Dette vil blive uddybet i afsnit 

X under uddannelse. De sydligere regioner ligger også i front i antallet af patentansøgninger.   



   

 
Kilde: b.Statista 

 

Statistikken viser antallet af patentansøgninger i hvert forbundsland i 2016. I alt blev der på landsplan 

indgivet 48.474 patentansøgninger i Tyskland. De sydlige forbundslande Bayern og Baden-

Württemberg ligger i front med henholdsvis 15.867 og 14.374 ansøgninger. De nordlige regioner 

bestående af Hamborg og Schleswig-Holstein og Bremen har mellem 143 og 790 årlige ansøgninger.  

 

Ovenstående statistikker viser, at de sydtyske forbundslande har fokus på de innovations intensive 

industrier, og på den måde står de ifølge HWWI stærkere til at håndtere den udfordring, som den 

digitale revolution bringer med sig (Wolf 2016).  

 



   

Dette afsnit havde til formål at give en indsigt i Nord- og Sydtysklands regionale udvikling, og belyse 

hvilke årsager, der ligger til grund for deres forskellige udviklinger. Under industrialiseringen 

arbejdede landmænd i norden som knægte på gårde, der var ejet af godsejere, og havde ikke mulighed 

for at tage selvstændige initiativer. Anderledes var det dog i syd, hvor man havde mange små 

landbrug, der ikke altid genererede nok penge. De sydlige borgere blev derfor nødt til at finde 

yderligere indkomstkilder eksempelvis at etablere eget erhverv. På den måde lærte befolkningen i syd 

at arbejde selvstændigt. Ifølge Hildenbrand har den ufrivillige læringsproces påvirket indstillingen og 

måden, hvorpå befolkningen i Sydtyskland tænker i dag. Der er således en stærkere iværksætterånd i 

syd. Han underbygger dette ved at påpege, at mentalitetsforskellene mellem nord og syd har delt 

Tyskland i to dele. Hildenbrand henviser til arbejdspladser, Pisa-test og elite-universiteter og 

konkluderer, at sydtyskerne i økonomi, videnskab og uddannelse regelmæssig overhaler nordtyskerne 

på grund af de historiske forhold (Hildenbrand i Welt jf. APA) 

 

4. RELIGION 
I Tyskland er kirke og stat adskilt, men ikke helt alligevel. Staten indkræver kirkeskat og 

religionsundervisning er obligatorisk i de offentlige skoler. Ydermere profiterer staten også af kirkens 

velgørende arbejde (Luscher 1997: 12). De to største religiøse fællesskaber i Tyskland er den 

romersk-katolske kirke og den evangeliske kirke. Den evangeliske kirke har ca. 27 mio. medlemmer, 

og den katolske har nogenlunde det samme antal. Det betyder, at 33% af den tyske befolkning er 

tilknyttet den evangeliske kirke, og yderlige 33% er tilknyttet til den romersk-katolske. Det gør 

Tyskland til et af de få europæiske lande, hvor to trosretninger er lige store (Henkel 2001: 122). Et 

overvejende protestantisk Nord og Øst, og et lige så overvejende katolsk Syd og Vest. Delingen gør 

sig stadig gældende den dag i dag (ibid 2001: 122). De evangeliske landskirker er stærkest i 

forbundslandene Schleswig-Holstein og Niedersachsen. I modsætning til de evangeliske landskirker, 

har den romersk-katolske kirke øget medlemstilslutning. Fra 1950 steg tilslutningen af tilhængere fra 

24,5 mio. til 1988 27,2 mio. (ibid: 125). En stor del af stigningen kan tilskrives katolske 

arbejdsmigranter, der er kommet fra Sydeuropa. Tilslutningen til den romersk-katolske kirke er i dag 

stadig størst i det sydvestlige Tyskland. I 1998 var 80% af befolkningen, der boede i regionerne 

Niederbayern og Oberpfalz tilknyttet til den romersk-katolske kirke (ibid: 125). 

 

Ifølge Statista så religionsfordelingen i 2011 ud som følgende: 



   

 

 
 

Katolsk Protestantisk 

Baden-Württemberg 37 % 33 % 

Bayern 55 % 21 % 

Hamborg 10 % 30 % 

Slesvig-Holstein 6 % 24 % 

 

Kilde: c.Statista 

 

5. UDDANNELSE 
Uddannelse er den bedste måde at sikre mod dårlige job og besværligheder på arbejdsmarkedet. Vejen 

til at få et eksamensbevis er dog lang; bestået folkeskole, gymnasium, bachelorgrad og kandidatgrad 

eller andre former for videregående uddannelse. Ifølge Jürgen Kluge, chef for 

konsulentvirksomheden McKinsey, starter et barns fremtid nu i børnehaven. Her fastlægges 

retningslinjer for børnenes ydeevne. Et stigende antal af tyske forældre vælger også flytte deres børn 

fra den ene skole til den anden, da de tænker over, hvilken skole der stiller flest krav til børnenes 

uddannelse. Børn helt ned til seksårs alderen oplever hyppige skoleskift. Når den rigtige skole er 

fundet, så kan forældrene finde ud af, hvilket gymnasium, der så er det rigtige (Kluge i Sommer jf. 

APA: 36). Tyske skolebørn niveauopledes også, og de får karakterer tidligere end i Danmark. 

Udenlandske eksperter og ’der Deutschen Forschungsgemeinschaft’ har bekræftet, at der eksisterer 

en slående forskel mellem Nord- og Sydtyskland inden for vidensområdet på universiteterne. 

Eksperterne bedømte mere end 300 universiteter i den indledende runde i ’Elite-Wettbewerbs’ 

(Lessenich & Nullmeier 2006: 235), der vurderer hvorvidt et universitet er et eliteuniversitet. Som 

nævnt i afsnit X har de to sydtyske delstater tilsammen fem udnævnte eliteuniversiteter, Tübingen, 

Tekniske universitet München, LMU, Heidelberg, Konstanz, hvor Bremen er det eneste i 

Nordtyskland. I alt har Tyskland 11 universiteter på listen. Et eliteuniversitet handler ikke kun om 

omdømme, men også om penge. I forhold til mænd og kvinder, har kvinder i aldersgruppen 25-34 år 

større sandsynlighed for at opnå en universitetsgrad end mænd (aOECD) 



   

 

6.PROFESSION  

I gennemsnit arbejde en tysker i 2004 1443 timer om året, hvilket er mindre end før. I 1970 var det 

årlige gennemsnit på 1956 timer (Sommer 2004:130). Den gang behøvede man ikke at tænke på 

arbejdet, når man havde fri modsat i nyere tid, hvor arbejdet er rykket med ind i stuen. Socialforsker 

Ulrich Walwei nævner grund til at arbejdet fylder mere i privatlivet end tidligere (Walwei i Sommer 

jf. APA: 133). Virksomheder ønsker altså at holde omkostningerne nede og forlanger dermed større 

fleksibilitet. Helmut Klage, forsker inden for modernisering, mener at den betydning som et arbejde 

har for et menneske er blevet vigtigere. Før i tiden var arbejde en nødvendig pligt som tyskerne havde 

for at tjene penge. Oftest tog børnene hen at arbejde de steder, som forældrene foreslog. I nyere tid 

har arbejdet udviklet sig til at være et middel til selvrealisering (Klage i Sommer jf. APA: 133). For 

mange tyskere er deres profession en del af deres individuelle livsstil, altså en form for varemærke 

ligesom tøjstil. Før i tiden ville en arbejder tage imod en fastansættelse fra den næstbedste 

virksomhed. I nyere tid er holdningen til arbejdet blandt andet ”Ich bin nicht der Typ, der 30 Jahre 

an einem Ort arbeitet” (ibid: 133). I tresserne og halvfjerdserne delte mange tyskere ovenstående 

holdning, da der dengang var fuld beskæftigelse. I 1970 ønskede 48 ud af 100 kvinder i alderen 25-

55 at betræde arbejdsmarkedet, i 2004 var det 79 ud af 100 (ibid: 134). En af grundene til den store 

stigning er, at den tyske nettoløn ikke er steget vanvittigt meget. Hvis husstande skulle forbedres 

økonomisk, er en indkomst ikke nok. Sociolog Elisabeth Beck-Gernsheim mener, at kvinders ønske 

om at være en udearbejdende hænger sammen med, at de vil have det samme som mænd – nemlig et 

arbejde (Beck-Gernsheim i Sommer jf. APA:134). Normalt kan en familie i Tyskland godt leve på 

halvanden løn (Rye Møller i Palmgren jf. APA: 37).   

 

Ifølge Klaus Boffo, radioredaktør for økonomi, er der i dag en tendens til at tyskerne har længere 

arbejdsdage igen. Ifølge ’Statischtisches Bundesamt’ arbejdede en fuldtidsansat i 2015 i gennemsnit 

40,5 timer ugentligt. Det samme gælder deltidsansatte, der i gennemsnit har 19,3 ugentlige 

arbejdstimer, hvor timeantallet i 2005 lå på 17,7. Selvstændige erhvervsdrivende arbejder betydeligt 

længere end resten af den tyske befolkning med et gennemsnitligt timeantal på 48,9 timer, det er dog 

6 timer mindre sammenlignet med 1996 (Boffo 2016). I takt med de stigende arbejdstider viser det 

sig også, at flere mænd og kvinder bruger weekenderne på at arbejde. I forhold til fuldtids- og 

deltidsansatte ses tydelige kønsforskelle. Deltidsstillinger er besat af en kvinde i fire ud af fem 

tilfælde. Slutteligt nævner Boffo, at der er flere kvinder i lederpositioner end for 20 år siden. Alligevel 



   

er syv ud af ti lederpositioner forsat besat af mænd (ibid). OECD-rapporten ”Dare to share – 

Deutschlands Weg zur Partnerschäftlichkeit in Familie und Beruf” fra 2016, har tyske kvinder udvidet 

deres deltagelse på arbejdsmarkedet betydeligt inden for de sidste 10 år. Den viser også, at tyske 

kvinder generelt er veluddannede, men ikke inden for alle fagområder. I MINT4-professionerne er de 

stærkt underrepræsenteret. Et stort antal af kvinder, der arbejder mere end 35 timer om ugen, hvor 

deres partner arbejder fuldtid, er ikke tilfredse med antallet af arbejdstimer, og næsten tre fjerdedele 

vil ifølge rapporten gerne arbejde mindre. Kun 15% af kvinder på deltid, der også har partnere med 

fuldtidsarbejde, har et ønske om at arbejde mere (aOECD).  

  

I de gamle forbundslande kan en nord-syd kløft stadig ses. En statistik fra februar 2017 viser at de 

sydlige forbundslande Bayern og Baden-Württemberg har lavest arbejdsløshed. I Bayern ligger 

arbejdsløsheden på 3,8 % og i Baden-Württemberg ligger den på 3,8. Schleswig-Holstein og 

Hamburg ligger delvist i midten med henholdsvis en procentdel på 6,6% og 7,2 ifølge Statistisches 

Bundesamt, og ligger derfor højere end Tysklands samlede antal af arbejdsløse udgør 6,3 % af 

befolkningen (d.Statista).  

7. FAMILIE 
Dette afsnit beskæftiger sig med den generelle familiekultur i Tyskland. Jeg har vurderet det som 

værende relevant, at inddrage en baggrundsviden omhandlede faktorer, der påvirker tyskernes 

arbejdstilgang. De traditionelle familiemønstre i Tyskland er langsomt i opbrud, hvilket ses på det 

stigende antal af flerfamilier. Dette til trods bor mange generationer stadig sammen under et tag, og 

holder sig til det traditionelle familiemønster. Boligerne er indrettet efter, at kunne huse mange 

familiemedlemmer inklusive bedsteforældrene. Sidstnævnte har oftest en separat afdeling. Det 

muliggøre pasning af familiens ældre, når disse bliver for svage til at tage vare på dem selv og til 

pasning af børn. De opgaver som normalt ville blive varetaget af den offentlige sektor, herunder 

ældrepleje og børnepasning, bliver i Tyskland varetaget af familien (Krehan & Springer 2016: 89). 

Selvfølgelig findes der plejehjem i Tyskland, men mange tyskere mener, at man er moralsk forpligtet 

til at passe på familiens ældre. Holdningen er nemlig, at det er uværdigt at sende de ældre 

familiemedlemmer på plejehjem. Regeringen giver også et tilskud til familier, der har et ældre 

familiemedlem boende (ibid 103).   

 

                                                                 
4 Matematik, Informatik, Naturvidenskab og teknik 



   

Nogle kvinder vælger at gå hjemme og passe på småbørnene. Grunden til det er, at nogle kvinder 

mener, at de er bedre til at varetage og imødekomme deres børns behov end institutionerne. Mange 

opfatter nemlig at børnepasning er en privat sag, og at det skader barnets udvikling, hvis det placeres 

i en vuggestue (Krehan & Springer 2016: 101). Andre vælger at bliver hjemme for hjælpe deres børn 

med at forberede sig på et konkurrencepræget uddannelsessystem. Privatundervisning i engelsk til 

børn helt ned til toårsalderen er stigende i Tyskland. De mere karriereorienterede kvinder er bange 

for at få børn, da de frygter, at barselsorloven vil sætte en stopper for deres fremtidige karriere. (ibid: 

101). 

 

Der er dog også en efterspørgsel på institutionspladser. I Tyskland mangler der på landsplan ca. 

230.000 institutionspladser til børn under tre år. En statistik udformet af ’Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln’ viser, at der i 2016 manglede institutionspladser til ca. 33.000 børn under tre år i 

Bayern, og ligeledes 33.000 i Baden-Württemberg. I de nordlige forbundslande var antallet af 

manglende pladser lavere. I Slesvig-Holsten manglede, der ca. 9000, og i Hamborg ca. 5000 ca. 2600. 

Forbundsregeringen er godt klar over manglen på institutionspladser. Grunden til alle de manglende 

pladser er, at der fødes flere børn i Tyskland. I lang tid har fødselsrate ligget på 1,3 og 1,4, men den 

er steget til 1,5 i 2015. I slutningen af sidste år søsatte forbundsregeringen et investeringsprogram, og 

skal skabe 100.000 pladser inden 2020 (Bund muss Kita-Lücken schließen 2016). Der eksisterer 

dermed et stigende behov for pasningsmuligheder.     

Work-life-balance: 

Ifølge OECD’s ’Better Life Index” har Tysklands fertilitets rate været under 1,5 barn per kvinde siden 

1983. Grunden til det er, at tyske kvinder ofte først får børn i trediveårs alderen. Højtuddannede 

kvinder har en stor tendens til at udskyde graviditet, hvilket øger risikoen for barnløshed (bOECD). 

Mange tyske kvinder er optaget af at kunne forene karriere og familieliv. Især flere mødre ønsker at 

vende tilbage til arbejdsmarked sammenlignet med tidligere, hvor det var kutyme at moderen var 

hjemmegående ind til børnene startede i skole (bpb 2016). Tyskland har taget initiativ til, at faderens 

rolle skal involveres mere, således den tyske mor kan engagere sig mere på arbejdsmarkedet.  

8. KØN 
»Es gehört zu den Funktion des Mannes, dass er grundsätzlich der Erhalter und Ernährer der Familie 

ist, während die Frau es als ihre vornehmste Aufgabe ansehen muss, das Herz der Familie zu sein.« 

Citatet er taget fra indledning i Gleichberechtigungsgesetz fra 1957. 50’erne og 60’erne var “die Zeit 



   

der deutschen Hausfrau”, hvor kvindens rolle som mor og husmor var ‘natürliche Beruf der Frau’ 

(Tolciu 2010).  

 

I efterkrigstiden var arbejdsløsheden i Tyskland høj; mændene kom tilbage og havde brug for arbejde 

for at kunne udleve mandens ‘naturlige’ rolle som familiens brødføder. I tider med høj arbejdsløshed 

var det normalt at afholde kvinderne fra at arbejde ved at henvise til den traditionelle ‘husmoderrolle’. 

Således konkurrerede kvinderne ikke med mændene på arbejdsmarkedet. Det tyske kvindebillede i 

efterkrigstiden betegnes med allitterationen: Kinder, Kirche, Küche. Kvinderne blev henvist til en 

plads i samfundet, hvor deres pligter var at opfostre børnene og sørge for, at de moralske principper 

blev overholdt, herunder dem som kirken befalede. I 70’erne gjorde kvindebevægelsen op med 

forestillingen om ‘kvinden i hjemmet’. Trods ændringer i det traditionelle familiemønster, er 

moderidealaet stadig til debat i Tyskland.  

 

Ifølge en dissertation af dr. Andreia Tolciu, ekspert i arbejdsmarkedsøkonomi er forskellen mellem 

kvinder på arbejdsmarkedet i nord og syd tydelig. Som vist i grafikken neden for, er det de 

overvejende katolsk prægede forbundslande, hvor antallet af personer med et moderne syn på 

kvindens rolle i samfundet er lavest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Grafik fra Tolciu 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bayern og Baden-Württemberg gælder det nemlig mindre end 45% af de adspurgte. Selvom de to 

sydligere forbundslande i gennemsnit har en mere traditionel indstilling til kvinder på 

arbejdsmarkedet end det protestantiske norden, har de sydlige regioner betydeligt højere 

beskæftigelsesfrekvens for kvinder. (Tolciu 2010). 
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TRE UD AF FIRE OVERORDNEDE KULTURELEMENTER 
Usunier og Walliser oplister fire overordnede hovedelementer til at beskrive, hvad der udgør en 

kultur. Anden litteratur udformet af Usunier sammen med Julie Lee vil delvist blive inddraget, da de 

kommer med en mere udtømmende beskrivelse af elementerne. 

 

SPROG (ER INDDRAGET I SPECIALET) 

INSTITUTIONER SOM KULTUR ELEMENT 
Ifølge Usunier og Walliser opfattes institutioner som en kulturs rygrad, og som det, der linker 

individet til gruppen. De tager udgangspunkt i Malinowskis syv universelle principper. 

1. reproduktion; princippet omhandler, hvordan mennesker integreres i et ægteskab og dækker alle 

former for slægtskab. Familien er den basale institution, der er formet af forældre såvel som børn. 

2. territorie; princippet integrerer mennesker omkring fælles interesser, der er dikteret af kvarteret, de 

bor i. Den type af institution kan rangere fra at være en lille landsby, en region, og på højeste niveau 

’the mega-tribe’, der består af alle med fælles nationalitet. 

3. fysiologi; princippet integrerer mennesker omkring køn, alder og fysiske egenskaber og defekter. 

Fysiologi inkluderer institutioner som kønsroller, forholdet mellem de forskellige aldersgrupper og 

måden minoriteter behandles af fællesskabet. 

4. frivillige fællesskaber[5]; princippet samler folk med fælles mål eksempelvis klubber og loger. 

5. beskæftigelse og profession; princippet integrerer folk omkring arbejdsdeling. Herunder hører 

industri, organisationer, fagforeninger, politi, hæren, uddannelsesinstitutioner og religiøse 

organisationer.  

6. hierarki: princippet integrerer mennesker omkring rang og status inklusiv adelstanden, 

middelklassen og slaver. Generelt tilhører enhver form for social klasse og kastesystem til denne 

kategori. 

7. totaliteten /samlede (umfassend); princippet sætter alsidige elementer i en rimelig sammenhæng. 

Et eksempel herpå er den politiske proces, hvad end den er feudal, demokratisk, teokratisk eller 

diktatorisk. Processen beskæftiger sig med den kollektive beslutning på det højeste niveau. Det kan 

skabe nogle problemer, når individet stræber efter identitet og samfundet stræber efter en overordnet 

sammenhæng. Usunier og Lee nævner et eksempel: 



 

 

”a minority, willing to practice its religion and more (e.g. polygamy) may be opposed 

to the state which tries to maintain the global coherence by limiting social customs to 

the dominant solution (e.g. monogamy) (Usunier & Lee 2005: 8). 

Generelt set kan enhver subgruppe af ’the mega-tribe’ ifølge Usunier og Walliser føle, at deres 

interesser ikke er de samme som samfundets som helhed. Konflikter som disse forekommer oftere i 

nationale stater, hvor befolkningen er mindre homogen set ud fra et kulturelt perspektiv (Usunier & 

Lee 2005: 7-8, Usunier & Walliser 1993: 26-27) 

 

MATERIELLE PRODUKTIONER SOM ET KULTURELEMENT 
Det tredje element beskæftiger sig med produktioner, der hele tiden forsøger hele tiden at forbedre 

samfundets viden og færdigheder. Produktionerne kan være fysiske, herunder materielle, og 

produktioner af intellekt, kunst og service. Usunier og Lee skriver, at der er mange forskellige 

tilgange til den materielle verden, og kommer med et eksempel på det forskellige verdensbillede, som 

kinesere og indere har. Det indiske verdensbillede er mere fokuseret på det spirituelle, hvor det 

kinesiske beskæftiger sig hårdt arbejde med henblik på materiel produktion (Usunier & Lee 2005: 8).  

 

SYMBOLER SOM KULTURELEMENT 
Symboler og hellige elementer er grundlæggende for at beskrive relationen mellem den fysiske og 

metafysiske verden. Der skelnes mellem kulturer, hvor det metafysiske ikke er tilstede, og hvor det 

er (ibid: 8). 
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INTERVIEW MED GENERALKONSULATET  I HAMBORG, KVINDE (GH) 
 

Hvad er anderledes i Nordtyskland sammenlignet med Danmark? 

Jamen altså, i hvert fald er der forskel på det digitale niveau, hvor langt de er fremme i forhold til 

’Datensicherheit’. Det er i hvert fald noget som man lægger meget mærke til. Så også i forhold til 

kontraktformer, at de går meget op i, at man har lange kontrakter, så de er sikre på, at de har en i 

længere tid. Det er så noget af det generelle. 

Hvad med i en arbejdssammenhæng? 

Det synes jeg i hvert fald. En af tingene er hierarkiet. Det er noget som vi har bemærket meget, når 

vi for eksempel ringer ud til tyske virksomheder, er det noget sværere at få lov til at tale med de 

rigtige først, altså dem som er højt oppe i hierarkiet. Man skal igennem rigtigt mange led for at 

komme til at tale med den rigtige. Vi oplever så også, at vi har det lidt nemmere ved det, da vi 

kommer fra en offentlig institution og det er noget som de mere kender til end til de private 

virksomheder. Samtidig synes jeg også, at der er rigtigt meget struktur i de tyske virksomheder, og 

det skal være klart for de tyske medarbejdere hvem der bestemmer, og de skal vide, at de har én 

chef, og det er den person som bestemmer. De kan ikke ligeså meget som os. Jeg tror, at der i 

danske virksomheder, der er der mange forskellige som kan tage beslutninger, men jeg har oplevet, 

at mine tyske kollegaer har svært ved at finde rundt i, hvis der ikke er en bestemt person som har 

det store ansvar.  

Hvordan er den nordtyske mødekultur? 

Mødekultur? Tænker på officiel mødekultur at påklædningen er anderledes? Jeg tror efterhånden, at 

mange danske virksomheder møder op i pænt tøj og jakkesæt. Det er i hvert fald normalt, at man 

kommer i slips også her.  

Hvordan opfattes det, hvis man kommer for sent? 

Jamen, det siger man jo, at det gør man ikke. Hvis det er til et møde, så kommer man tiden, men det 

sker jo også for en tysker kommer for sent. Jeg ved, at det er noget man altid har sagt, at det er 

noget som tyskere går meget op i, og det gør de også, men jeg har oplevet at de har aflyst i sidste 

øjeblik, og er kommet for sent, men det kunne jo også have noget med trafikken at gøre, så på den 

måde synes jeg ikke, at det er så meget mere anderledes end i Danmark.  



Nej? Okay. I forhold til at mødes med en nordtysker i en arbejdssammenhæng, er der nogle tabuer? 

Det synes jeg faktisk ikke, at det er så meget anderledes. Selvfølgelig er der nogle ting man ikke 

skal tale om, og det er der også i Danmark. Det eneste er som jeg synes er lidt anderledes er, at man 

taler lidt hurtige i Danmark - man bliver lidt mere private i Danmark end man gør med tyskere. Det 

tager lidt længere tid, men hvis man har lært dem at kende og mødtes med dem flere gange, så er 

det også noget man sagtens kan snakke med dem om, altså tale lidt privat liv og hvad man ellers 

kan, men der er ikke noget som sådan, man ikke taler om. Det synes jeg ikke.  

Okay, så man skal bare se tiden lidt an? 

Ja, de er også lidt mere distanceret og tager dig ikke bare ind på første hånd, men det gør man jo 

heller ikke i Danmark. Så der er måske en lille forskel dér - at de er mere private end vi er, men hvis 

man lærer dem at kende, så kan de også sagtens åbne op.  

På hvilket sprog skal en dansker kommunikerer med en nordtysker i en arbejdssammenhæng? 

Tysk.  

Ja, hvorfor? 

Fordi det jeg tror ikke, at der er så stor forskel på i Tyskland. Selvfølgelig er der nogle som kan tale 

engelsk, og det kommer også an på, hvilken branche man er indenfor - for eksempel, hvis vi har det 

maritime område, der er næsten alle virksomhederne internationale, og derfor skal man kunne 

engelsk der, og det kan de fleste også. I andre brancher kan der være nogen som ikke kan tale 

engelsk, og vi oplever også at det godt kan være, at de kan tale engelsk, men at de ikke føler sig lige 

så sikre. Så er det sværere for dem at få handlet det igennem, som de gerne vil, og derfor kan de 

godt trække sig på grund af sproget. Jeg har snakket med flere virksomheder som simpelthen har 

sagt, at det er et krav at den danske virksomhed kan tale tysk, hvis de skal tale med dem.   

Jeg glemte lige at stille et spørgsmål tidligere: hvordan er nordtyskernes forhold til regler?  

Hvad mener du med regler? 

Jamen, oplever du tyskerne som meget strukturerede og korrekte? 

Ja, altså i forhold til kontrakter, så er de jo kendte for at have meget meget lange kontrakter. De har 

det jo med, at tingene skal stå på skrift og de udpensler det også, så der ikke er noget som kan 

misforstås. Så på den måde er det. Så kan man også sige, at de har noget inden for mange 

forskellige områder eks. sikkerhed. Så har de mange regler på meget specifikke områder, og 

samtidig kan det også være svært at finde ud af, hvor man skal finde de forskellige regler henne, da 



de så har forbund inden for noget, og så er der ’Bundeslandniveau’. På den måde har de mange 

regler. 

I hvor stor en grad vurderer du den nordtyske dialekt til at have en betydning i en arbejdsmæssig 

sammenhæng? 

Efter min erfaring har dialekt ikke så stor en betydning i Nordtyskland. De har selvfølgelig en 

dialekt. Jeg ved det ikke, men jeg tror måske, at de er bedre til ’Hochdeutsch’ - altså almindeligt 

tysk her i Nordtyskland. Når man snakker med nordtysker er det ikke noget, man lægger ligeså 

meget mærke til som man gør med dem i Sydtyskland. Jeg tror, at de er bedre til at omstille sig, og 

måske betyder det ikke lige så meget for dem, og derfor slår de mere over i almindeligt tysk.  

Mener du, at nordtyskere føler sig forbundet til deres region på grund af dialekten? 

Nej. Det synes jeg ikke. 

Hvilken betydning har den tyske historie for en nordtysker? 

Jeg tror, at de spørgsmål inden for historie ikke at jeg er den helt rette, men i forhold til hvad jeg har 

oplevet rent arbejdsmæssigt, der kan jeg ikke sige noget om det rigtigt. 

Okay, jamen, hvis du ikke har oplevet noget, så har det jo ikke haft relevans kan man sige. 

Nej, det eneste som jeg kan komme i tanke om sådan rent privat er, at noget man ikke skal diskutere 

med dem er sådan noget som deres flag, at det er noget som de absolut ikke er stolte af. Det er noget 

som de synes er lidt mærkeligt ved Danmark. Det er det eneste som jeg har oplevet rent historisk 

som stadig hænger ved. 

Hvad med det regionale? Nu bor du jo i Hamborg og det er en hanseby: er det noget som har en 

betydning? 

Det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Desværre. 

Det er helt i orden. Helt grundlæggende, hvordan adskiller en nordtysk forretningsmand sig fra en 

dansk? 

Lidt som jeg har sagt. De er en smule mere formelle i starten, altså nogle gange lidt pænere klædt, 

men det er ikke altid. Lidt mere distanceret som sagt - at de ikke taler lige så hurtigt personligt, men 

samtidig så smalltalker de også. Det er ikke sådan, at de kun taler om det, det handler om. De taler 

også om andet. Jeg synes faktisk ikke, at der er så vanvittig stor en forskel.  

 



Hvad betyder religion for en nordtysker? 

Af min erfaring, så betyder den ikke særligt meget. Min oplevelse er, at der ikke er stor forskel på, 

hvordan det er i Danmark og hvordan det er i Nordtyskland. 

Hvad med uddannelse, er det noget som er vigtigt at have? 

Det vil jeg sige, at selvfølgelig er det det, men i nogle tilfælde tror jeg aldrig, at jeg er blevet spurgt 

i en arbejdssammenhæng, hvilken titel jeg har rent akademisk eller rent uddannelsesmæssigt. Jeg 

tror, at erfaring betyder rigtigt meget, og så hvilken titel man har rent arbejdsmæssigt. De går jo 

rigtigt meget op i ’dr.’ og ’dr. dr.’, og derfor har det selvfølgelig i nogle tilfælde en betydning, men 

det er klart, hvis man har sådan en titel, så er der respekt. Det er også noget som de altid skriver, 

hvis de har en titel, men udover det, så er det ikke noget jeg har oplevet, altså at de spørger direkte 

efter din uddannelsesbaggrund.  

Hvad betyder det at have et arbejde for en nordtysker? 

Jamen, altså af hvad jeg ved så tror jeg ikke, at det har en anden stor betydning end det har i 

Danmark. Den har jeg også svært ved at svare på.  

Identificerer en nordtysker sig med sig arbejde? Altså med sin profession? 

Det kan jeg heller ikke svare dig på.  

Nej? Okay. Er en nordtysker tilgængelig, når han ikke er på arbejde. 

Det vil jeg sige kommer rigtigt meget an på, hvilken branchen man er inden for. Der ved jeg for 

eksempel produktionsvirksomhederne - der vil jeg sige nej, der har jeg selv tit oplevet, hvis jeg 

skulle have fat på nogen, at der er lukket efter kl. 16, og medarbejderne var heller ikke tilgængelige. 

Men hvis det er en virksomhed med marketing eller lidt mere i den ende så vil jeg sige, at de er 

uden for arbejdstiderne og bureauer, der ved jeg også, at de arbejder rigtigt meget. Det kommer an 

på, hvilken branche man er indenfor.  

Er det nordtyske arbejdsmarked dynamisk? 

Nej, efter min erfaring bliver de længe i deres job, og det har de også en god grund til. De har en 

bestemt måde at ansætte på. Ofte bliver man ansat på to år eller et år først, og så bliver man ansat 

fast bagefter. Når du først har fået en fastkontrakt i Tyskland, så er det svært for arbejdsgiveren at 

komme af med dig, og så har man rigtige gode forhold selv, og derfor er der mange som bliver, når 

de har fået en faststilling.  



Har du nogen idé om, hvordan en nordtysker prioriterer arbejdsliv og familieliv? 

Ikke så meget. Det eneste jeg ved er, at det er lidt sværere for kvinderne at have et fuldtidsarbejde 

på grund af de forhold der er med pasningsmuligheder, og der ved jeg, at der er mange som 

prioriterer deres familie af kvinderne, men om det er, fordi de er nødt til det - det ved jeg ikke.  

Er det velset, hvis en kvinde arbejder samtidig med hun har små børn? 

Jeg tror, at det bliver det mere og mere, men tror ikke at det er på samme måde som i Danmark. Jeg 

kan i hvert fald huske, at jeg talte med nogle tyske veninder omkring barsel, og de har de mere 

sådan, altså her kan man jo gå på barsel i op til tre år, og det er der flere som jeg har snakket med, 

der gerne vil gøre det. Det har jeg godt kunne mærke, at det ikke er ligeså acceptabelt - at man 

gerne vil gøre det i max. et år.  

Hvilket køn er det mest dominerende på arbejdsmarked? 

Det er jo også mange kvinder der arbejder, men fuldtid, der vil jeg sige mænd. Jeg har også en idé 

om, at det stadig er fordelt sådan, at det er kvinden som har ansvaret for børnene, men det er også 

meget sort-hvidt sagt. Selvfølgelig tror jeg også, at der er mange mænd som er vokset med opgaven 

og det bliver en mere og mere lige fordelt, men jeg synes stadig, og det ser jeg også hos mine 

kollegaer, der har tyske mænd, at det er deres opgave, hvis barnet er sygt og det er dem, der skal 

arbejde mindre. Så på den måde tror jeg, at det er mændene, der arbejder mest. 

Er der en lige fordeling af mænd og kvinder i de højere stillinger? 

Der ved jeg, at der må være nogle tal på det. Det ved jeg ikke, så det vil jeg ikke sidde og sige. 

Ja, selvfølgelig, men det er selvfølgelig, hvad du har oplevet i en arbejdssammenhæng? 

Det kan ikke sige noget om.  

Det er i orden. Hvilke råd vil du give til en dansker i en dansk-nordtysk arbejdssammenhæng? 

Jamen, en af de mest vigtige ting det er tålmodighed til tysk i hvert fald, hvis man er en dansk 

virksomhed som skal til Tyskland, fordi netop alt det her med hierarki, så tager det bare rigtigt lang 

tid at komme i gennem, da det skal diskuteres en masse, og det er lange svar tider og meget 

papirarbejde, der skal på plads. Så det kan tage rigtig lang tid, så det er et rigtigt godt råd. Og så 

ellers vær opmærksom på, at der er lidt mere distance, og man måske ikke lige skal spørge ind til 

familien første gang man mødes. Så også huske på det her med at være høflig og det med titler.  
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INTERVIEW MED GENERALKONSULATET I FLENSBORG, MAND (GF) 
 

Hvad bemærker du, er anderledes i Nordtyskland end i Danmark? 

Helt generelt, så er samfundsstrukturen anderledes. Det skal man have med i billedet. Det er 

ligesom her Skandinavien slutter ved den dansk-tyske grænse. Det offentlige spiller en meget stor 

rolle af gode grunde. I Tyskland starter, her ved vores grænse kontinental Europa eller 

Centraleuropa, og det vil sige, at meget kører på forsikringsprincippet - det være sig sygekasser. Vi 

har et mylder af sygekasser i Tyskland. Der er ikke en offentlig sygesikring – ikke på samme måde 

som vi har i Danmark. Det gælder alle mulige andre ting, altså det er en mere privatiseret form. Det 

er en helt anden form for samfundsopbygning. Så skal man også være klar over den kommunale 

struktur også er anderledes. Kompetencerne er anderledes f.eks. nu er Slesvig-Holsten også lidt 

ekstrem. Vi har 98 kommuner i Danmark. Slesvig-Holsten er halvt så stor som Danmark 

befolkningsmæssig. Der er 1150 kommuner og 65% af dem har under 1000 indbyggere, og de kan 

ikke selv udskrive personskatter osv. Det er altså kun for at antyde, at samfundsopbygningen er 

anderledes. Det skal man være klar over. Det er ikke Sverige man kommer til, når man kommer og 

skal gøre forretning i Tyskland.  

 

Hvordan bemærker du det hos en nordtysker og hans mentalitet? Bemærker du en forskel på den 

danske mentalitet og den nordtyske? 

Ja, det kan jeg, men om det har noget med samfundsstrukturen at gøre – det kan jeg så ikke sige, 

men jeg tror, at nordtyskere godt kan virke i første øjekast lidt mere stiv i det – for nu at sige det 

sådan, hvor vi er mere uformelle. Det får vi i hvert fald tit at vide af vores tyske kollegaer i vores 

omgang med dem, men når man kommer ind på livet af dem og lærer dem at kende, så kan du også 

godt joke og alt muligt andet, men de er mere formelle. Det skal man være klar over, og man 

dumper i hvert fald i som forretningsmand, hvis man kommer og slår på skulderen første gang man 

kommer og siger hej. 

 

Okay, så det var det arbejdsmæssige som du refererede til her?  

Ja, men der er sikkert andre forskelle, men det er i hvert fald en af dem som man skal være klar 

over. Det gælder så også hele vejen igennem med det mere formelle, altså titler spiller en stor rolle 

hernede. Det skal man være klar over, og hvis du kan sætte et lille ’dr.’ foran, så er du altså i 



salveten, eller ’Professor’ eller andet som ’Direktor’. Titler spiller en større rolle end det gør i 

dagens Danmark, og så endeligt også påklædning. Det skal man være klar over – at påklædningen i 

hvert fald i første omgang, så kan man jo kigge på den samarbejdspartner, men i første omgang skal 

man i hvert fald klæde sig ordentligt på med slips og jakke. Så er der også en forskel med 

tiltaleformerne, og det har så også noget med det formelle at gøre. Hernede er man des altså ’Sie’, 

man siger ikke ’du’, så dumper man, hvis man siger du første gang til forretningsforbindelsen. Man 

er des, og hvis man endelig skal være på du-form, så vil jeg stærkt tilråde at det er tyskeren selv, der 

siger ’skal vi ikke være dus’. 

 

Okay. Jeg bevæger mig lige tilbage og spørger om der er nogle specielle ting som en dansker skal 

være opmærksom på i en handelssammenhæng med en nordtysker? 

Ja, men jeg tror, at det gælder alle steder i Tyskland. Man skal være grundigt forberedt, altså du skal 

vide, hvad du vil og ikke være for flagrende rent ud sagt. Du skal være ret kontant, og du skal regne 

med at tyskeren også er kontant i sit udspil. Så det nytter ikke noget at begynde at væve. Man skal 

sige ”jeg vil det og det og det” eller ”jeg vil foreslå det og det og det”.  

 

Er der nogle ting som man ikke skal bringe op i en forretningssammenhæng? 

Ja, altså jeg ville nok lade være med at tale om mit privatliv i første omgang, men hvis tyskeren så 

selv begynder at tale om sit privatliv… men jeg ville have den afventede holdning der. Det skal 

være den professionelle tilgang, der er den styrende i hvert fald i starten. Hvis vedkommende så 

selv begynder at lukke lidt op for sit privatliv, så kan man jo også selv gøre det som modydelse, 

men jeg ville ikke starte med det. Det ville være dumt. 

 

Er der andre tabuer? 

Ja, tabuer. Nu skriver vi jo altså 2017 og der er jo visse tabuer om den nyere historie i Tyskland, 

som man nok skal holde sig fra medmindre det er tyskeren selv, der kommer ind på det. Jeg tænker 

på tiden fra 1930 til 1945.  

 

Ja? Er en nordtysker stadig påvirket af det? 

Nej, altså ikke sådan umiddelbart, men der kan jo stadig være noget i de pågældendes familier som 

kan gøre, at noget kan være et ømt punkt. Jeg vil nok heller ikke kalde det tabuer, men den 

professionelle tilgang er den sikreste at lægge ud med. Så må man jo altid tage bestik, men det 



gælder jo for ethvert menneske man møder – hvor meget kan man lukke op for, hvad kan man tale 

om og andre ting. Der tager man jo også bestik omkring, hvad andre kan give eller vil give.  

 

Jo, selvfølgelig. Nu var vi jo lidt inde på historien: har den regionale historie en betydning for en 

nordtysker? 

Ja, både ja og nej. Det kommer selvfølgelig an på hvordan man definerer Nordtyskland, men hvis vi 

siger Slesvig-Holsten så i forhold til Danmark, i nogle områder i hvert fald for nogle af de ældre, og 

det kan også være inden for erhvervslivet, så forholdet har jo ikke altid været lige godt, men det er 

selvfølgelig bedre i dag. Den kan spille en rolle, men ikke for den yngre generation af erhvervsfolk. 

Vi plejer normalt at sige, når vi holder søndagstaler hernede, at vi er gået fra tiderne hvor vi var 

mod hinanden og overtiden til ved siden af hinanden og i nutiden til med hinanden – altså i en 

regional sammenhæng i dagens tyske grænseland. I Hamborg spiller det ingen rolle eller i det 

øvrige Tyskland.  

 

Hvordan er en nordtysk forretningsmand anderledes end en dansk? 

Nu er der jo forskel på forretningsmænd også, men igen så vil jeg sige det formelle. Det er rent 

forretningsorienteret, så man skal ikke begynde at pjatte ud med andre ting før vedkommende selv 

lægger op til det. Og humor, men det gælder ikke kun forretningsmænd, men hvor vi jo bruger 

meget dansk humor og undertiden også underforstået noget i sætninger, og det skal man ikke regne 

med går ind hernede.  

 

Okay. Har en nordtysker et større regionalt forhold til sin region end til resten af Tyskland? 

Jeg ved ikke om det er større, men man har bestemt et regionalt forhold, fordi Tyskland jo er en 

forbundsstat med 16 delstater. Så der vil være nogle i hvert fald, men det er jo ikke alle, der har et 

særligt forhold til deres egen delstat, hvor de nu kommer fra. Umiddelbart vil jeg mene, at en 

slesvig-holstener, og en fra Hamborg har det, men jo længere sydpå så større, Bayern nok i 

særdeleshed, men det er jo også forskelligt, da Tyskland jo ikke er nogen enhedsstat på den måde. I 

Tyskland er jo også, hvordan du møder folk. Jeg sagde, at nordtyskere kunne virke lidt mere 

formelle i første om gang. Hvis du kommer til Bayern, så er det noget andet, og i rhinlandet, der 

hvor de har karneval, så er der på overfladen en større munterhed, så der er også forskel på hvor du 

bevæger dig rundt i Tyskland.  

 



Lige for at komme tilbage til arbejdssammenhæng, oplever du så en hierarkisk arbejdsstruktur i 

Nordtyskland? 

Ja, i høj grad. Der kan være undtagelser, men meget værende hierarkisk. Vi har en fladere struktur i 

Danmark. Det skal man ikke regne med hernede. Den er hierarkisk. Det betyder for den enkelte, at 

det er kutyme, at du gør hvad der er blevet sagt, men du gør heller ikke noget, der ikke er blevet 

sagt, selvom det ville være fornuftigt. Så det er mit klare indtryk, at den er hierarkisk. Vi er jo vante 

til derhjemme for eksempel med en håndværker eller et eller andet måske et firma, at man beder en 

håndværker om noget, og han så finder ud af at det går ikke lige, så gør den pågældende jo noget 

andet, altså helt af sig selv. Hernede kan du regne med, at vedkommende så stopper og spørger, 

hvad han så skal gøre i stedet – altså spørger chefen eller ikke gør noget. Det er kendetegnende for 

den hierarkiske struktur.  

 

Hvad med mødekulturen? Hvordan er den anderledes? 

Jamen, igen det formelle. Jeg ville fokusere på den helt professionelle tilgang, og der kan der jo 

også være forskelle. Mødes du med en person i en forretningssammenhæng på en kro eller 

restaurant eller på et kontor eller mødes du med en større gruppe, som du skal diskutere med? Men 

det velforberedte og det korrekte er også kendetegnende ved mødekulturen, og det er noget som 

danskeren skal følge.  

 

Er det normalt at mødes på restauranter i forretningssammenhæng? 

Det kan være meget normalt, men det er jo kendetegnende for samfundet hernede, at man går meget 

mere ud og spiser end vi gør i Danmark. 

 

På hvilket sprog skal en dansker kommunikerer med en nordtysker på? 

Ja, hvis du vil gøre succes hernede, så vil det være meget godt, i hvert fald hvis det er med mindre 

firmaer, at du kan noget tysk. Det vil jeg blankt sige.  

 

Mener du, at man skal kommunikere med nordtyskeren på hans modersmål?  

Helst, men det kommer jo igen an på firmaets størrelse. I de større virksomheder, så vil du godt 

kunne klare dig på engelsk, men du skal ikke regne med det i de mindre firmaer. Man kan blive 

forbløffet over, hvor lidt engelsk mange egentligt behersker, og det vil jo være det man ville ty til 

som dansker. Sproget spiller en rolle og det kan bidrage til din succes, hvis du kan noget tysk.  



Er det et problem, hvis man ikke kan tysk? 

Jeg vil ikke sige, at det er et problem. Selvfølgelig kan det være det, hvis din forretningspartner ikke 

taler engelsk, men det finder man jo ret hurtigt ud af, når man tager kontakt – men igen, det bidrager 

markant til din succes, hvis du kan tale det.  

 

I hvor stor en grad er den nordtyske dialekt forbundet til en persons identitet? 

Ude på landet, der hedder det plattysk. Det er deres sprog, men det kommer ikke til at spille rolle 

for en dansk forretningsmand.  

 

Okay, men du mærker, at den eksisterer? 

Ja ja, helt bestemt, men det er primært ude på landet. Det er ikke i byerne, men i nogle 

landdistrikter, der spiller dialekten stadig en stor rolle, altså plattysk, men det betyder næppe noget i 

en dansk-tysk forretningsmæssig sammenhæng.  

 

Er det dit indtryk, at alle godt kan tale plattysk eller er det kun dem ude på landet, der bruger den 

aktivt? 

Nej, alle kan bestemt ikke tale plattysk, men det er mest dem på landet som taler plattysk – 

selvfølgelig flere i ældre generation end i de yngre, men i byerne bliver der ikke talt plattysk.  

 

Vi var lidt inde på det før med historien: vurderer du, at kendskab til den tyske historie er vigtig for 

en dansk forretningsmand? 

Det vil måske være fornuftigt, hvis man ved at der var noget der hed første verdenskrig, og anden 

verdenskrig, og der var noget der hed Sønderjylland, der blev delt ved to folkeafstemninger – altså 

Danmarks grænse fra 1920, men hovedsageligt nej. Det er jo en del af det med at stikke fingeren i 

jorden, når du skal gøre forretning i et andet land – at du ved hvordan du skal begå dig. Jeg kan 

komme med et helt andet eksempel som hedder Japan – hvis du modtager en forretningsmands 

visitkort, og hvis du så distræt putter det i baglommen, så er det alle tegn på foragt. Altså du viser jo 

forskellige skikke osv., så jeg vil råde til at vide lidt om tysk historie. Der var en genforening, der 

spiller en hvis rolle, 1989/90.  

 



Kan du uddybe, hvordan du ser det du lige har nævnt omkring historien, spiller en rolle? 

Jeg kan ikke komme med noget eksempel, men jeg vil sige, at kendskab til de tyske begivenheder er 

vigtigt.  

 

Hvilken betydning har religion for en nordtysker.  

Den har ingen betydning i en arbejdsmæssig sammenhæng, og de fleste nordtyskere er ligesom 

danskere evangeliske altså lutheranere, og så er der også nogen, der er katolikker, men det er en 

privat sag så at sige. Det spiller ikke nogen rolle i en forretningsmæssig sammenhæng.  

 

Okay. Ville det eksempelvis være en god idé at tale om religion? 

Nej, det ville jeg lade være med, fordi det vil blive betragtet som noget ret privat, medmindre 

vedkommende selvfølgelig selv lukker op for posen – altså den partner man nu søger hernede.     

 

Er andre ting, som en nordtysker godt kan lide at holde privat? 

Ja, men det hænger så igen lidt sammen med det formelle. Hvor en dansker nemt kunne komme og 

sige, at så var vi på ferie der og min kone forstår mig ikke eller hvad man nu kunne finde på at sige, 

så skal man regne med, at nordtyskeren nok holder kortene tættere ind til kroppen. Igen handler det 

om det formelle og man skal koncentrere sig om det forretningsmæssige som indledning, og 

derefter kan man så, i forhold til den partner man søger hernede, indstille sig efter ham.  

 

Hvilken rolle spiller klimaet? 

Klimaet? Det spiller ikke nogen rolle.  

 

Hvordan opfatter du klimaet i Nordtyskland? 

Jamen, ligesom Danmark. Det må jeg sige. 

 

Er der nogen sammenhæng mellem en dansker og en nordtysker? Her mener jeg i forhold til 

klimaet? 

Ja, altså de taler også meget om vejret, og det er jo et neutralt emne, så det kan man roligt snakke 

om.  

 



Hvad betyder uddannelse for en nordtysker? 

Det betyder meget, og så med titlerne som jeg nævnte før. Man går meget op i titler hernede, og det 

kan være med til at lukke en dør op, hvis man også har en titel. Uddannelse spiller ligesom i 

Danmark i samfundet en stor rolle.  

 

Bliver nordtyskere i en tidlig alder indstillet på, at de skal have en god uddannelse? 

Ja, det må jeg sige ja til. Så har vi jo også nogle diskussioner hernede om hvordan gymnasiet skal 

indrettes, men det kender vi jo også i Danmark. Det er nok megen lighed mellem Danmark på det 

punkt. 

 

Okay, det er nok lidt det samme spørgsmål: hvor meget spiller uddannelsesniveauet en rolle – hvis 

man ikke har en akademisk uddannelse for eksempel? 

Ja, altså så vil der blive lagt mærke til, hvad du ellers har bedrevet. Det kommer jo selvfølgelig an 

på situationen. Hvis du søger job hernede og du ikke har en uddannelse, så er det ligesom i 

Danmark heldigvis, at det langt fra er alle som har en akademisk uddannelse, men hvis du skal 

længere op og gøre forretninger, så kan en titel være en god til.  

 

Okay, så hvis en dansk erhvervsdrivende ikke har en akademisk uddannelse, er det så et problem? 

Nej, der spiller det ikke nogen rolle. Man lægger mærke til, hvad vedkommende har præsteret.  

 

Angående eliteuniversiteterne: der fem i syd og et i Bremen. Hvorfor tror du, det er sådan? 

Det har jeg svært ved at svare på.  

 

Okay, jeg kan omformulere. Fokuseres der mindre på i uddannelse i nord end i syd? 

Det blev ikke bedre. Desværre, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg ved ikke, hvordan det er i syd. 

 

Det er helt i orden. Vi har lidt været inde på titler. Hvad sker der, hvis man ikke titulerer en 

nordtysker korrekt? 

Ja, det vil jeg nok sige er en barriere. Hvis man husker at sige ’Sie’ hele vejen igennem og lader 

være med at klappe på skulderen. Det er lidt lige som at møde den nye svigerfar første gang eller 

sådan noget.  

 



Hvad betyder det at have et arbejde for en nordtysker?  

Jamen, det er jo alfa omega, hvilket det jo nok også er i Danmark. Alternativerne hernede er jo langt 

værre. I Danmark har vi det som vi kalder normal flexicurity, altså at du nemt kan ryge ud af et job, 

men så er der forskellige mekanismer, der gør at man nemmere kan komme ind igen, og du kan 

også blive dygtig gjort undervejs, hvis du er arbejdsløs. Hernede er der jo mange regler, der 

beskytter dig og gør det vanskeligt at fyre dig, men hvis du bliver fyret og ryger ud, så kan du 

risikere at komme ud på det der hedder Hartz IV. Det har du nok hørt om. Det er en meget lav sats, 

og den er meget-meget frygtet. At blive arbejdsløs hernede betragtes nok med en større alvor end i 

Danmark på den måde, og der kigger nordtyskere lidt misundeligt på vores flexicurity-model som 

vi har i Danmark og vel også i Skandinavien. Vi har et mere fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, 

hvor det i hernede er mere stift. Man er jo også tilbageholdt, altså hvis der er fremgang i din 

virksomhed, så venter du lidt med at ansætte nogle nye medarbejdere, fordi du kan ikke eller i hvert 

fald har svært ved at komme af med dem igen, hvis det alligevel ikke holder.  

 

Hvad er det for en regel? Hvor længe skal man have været ansat for, at man ikke kan blive fyret? 

Jamen, det kommer an på, hvilken overenskomst man er ansat på. Rent lovgivningsmæssigt er der 

lagt flere hindringer i vejen for at fyre folk og kompensere folk end i Danmark. Generelt kan man i 

Danmark blive fyret med tre måneders varsel og så var det det. Hernede kan det tage meget længere 

tid, og det kan blive meget dyrt for virksomheden. Så på den måde fungerer vores arbejdsmarkeder 

meget forskelligt.   

 

Hvorfor tror du, at strukturen er bygget om sådan? 

Ja, det er jo så deres form for socialstat, der er kørt ud på den måde. Det har så også bevirket en 

skævvridning for mig at se ved, at vikarjob spiller faktisk en ret stor rolle hernede. Et firma kan 

nemlig hyre og fyre ret hurtigt igen, så vikarbureauer på forskellige niveauer spiller en større rolle 

hernede end de gør mig bekendt i Danmark. Så er der den sidste del i det også, at der er nogle 

lønforskelle. Der kan være noget med nogle vikarlønninger som er lavere.  

 

Hvordan identificerer en nordtysker sig med sit arbejde? 

Det kommer an på hvor man er på skalaen. Er du manden på gulvet, så er det jobbet hvor du 

kommer og du går, og så var det det. Hvis du kommer længere op på stigen, det er vel det samme i 

Danmark, så identificerer du dig mere med virksomheden og kigger måske heller ikke så meget på 



klokken for at se om der gået en halvtime eller en time mere. Så der tror jeg ikke, at der er den store 

forskel.  

 

Tror du, at der er en forskel på en dansk og en nordtysk arbejdsuge? 

Ja, den nordtyske arbejdsuge kan godt være længere, men det kan godt være forskelligt. Det kan 

godt være mindre ferie hernede.  

 

Er en nordtysker tilgængelig uden for hans arbejdstid? 

Ja, det kan du godt, men det er et meget generelt spørgsmål, så det er nok helt personafhængigt.  

 

Hvor meget fylder karriere i en nordtyskers mentalitet? 

Ja, det kan i hvert fald have indflydelse på den, men det kan den jo også i Danmark. Igen, det virker 

lidt mere pyramideformet her. Hvis du stiger op i løbet af din karriere, så kan det jo i nogle tilfælde 

påvirke dem – altså at du indadtil bliver mere formel i den fremtoning. Det er svært for mig at sige 

noget om det.  

 

Hvordan prioriterer en nordtysker arbejdsliv og familieliv? 

Det kommer igen an på hvor man er på skalaen. Jeg tror, at jo højere på strå, det gælder også i 

Danmark, så er arbejdslivet henholdt din prioritet. Når du er længere nede på skalaen, så vil 

familielivet have overhånd, men der tror jeg heller ikke, at der er nogen stor forskel mellem 

Danmark og Tyskland. 

 

Ja? Altså nu har vi det jo sådan i Danmark, at vi går omkring kl. 16 nærmest og så henter børn, og 

så kan vi svare på arbejdsmails senere. Er det det samme i Nordtyskland? 

Hvis du arbejder på en skofabrik eller en sildefabrik, så er der nok ikke nogle e-mail til dig. Der 

slutter arbejdsdagen. Hvis du er på direktionsgangen, så er det noget andet. Der slutter arbejdsdagen 

ikke kl. 16. 

 

Okay, ja selvfølgelig. Hvad med en forretningsmand på mellemniveau? 

Jamen, hvis du har din egen forretning, så har man en større tilbøjelighed på at svare på e-mail og 

andre ting. I det hele taget er der også en forskel på, om man er offentlig- eller privatansat, og helt 



afgørende om man er selvstændig. Hvis man er selvstændig, så har du jo selvfølgelig på det punkt 

en helt anden tilgang til arbejdet end en del andre, fordi det er dit eget levebrød, du skal tænke på. 

 

Okay, så den offentlige ansatte tænker anderledes? 

Ja, helt bestemt, men hvis det er departementschefen eller generalkonsul, så er der ikke noget som 

hedder slut kl. 16, men hvis du er på et kontor, så er den nok slut kl. 16. 

 

Er der forskel i kønsrollerne i Nordtyskland? 

Ja, i hvert fald, når man sammenligner med Danmark – det er i hvert fald mit indtryk, men nu må du 

jo som kvinde kunne give et bud på det. Jeg har indtrykket af, at vi som danskere har arbejdet os 

frem til en fladstruktur på det område, så er vi også opmærksomme på, at der er for mange mænd, 

der er chefer i forhold til kvinder. Vi har en hvis form for ligestilling i forhold til familier, hvor 

manden ikke kun sidder med en avis som han gjorde for en 40-50 år siden, men er kommet mere ind 

i arbejdet med at lave mad og hente børn osv. Det tror jeg så, at der er større forskel i kønsrollerne i 

Tyskland i det hele taget end vi kender i Danmark. Det hænger jo også sammen med, at der har 

været en tradition for, den er så langsomt under nedbrydning i Nordtyskland i hvert fald, altså 

kvinder, når der er børn at de går hjemme. Uanset, hvilken uddannelse, du har, så stopper du med 

dit job, og så går du hjemme og passer dit første barn i de tre år. Så kommer det næste barn så, og så 

går der yderligere tre år med det. Den forskel man ser i samfundet Danmark og Tyskland er på det 

punkt nemlig også, at man i Danmark har en udbygget grund til, at kvinderne rykkede massivt ud på 

arbejdsmarkedet, når vi kommer til slutningen af 1950’erne og 60’erne. Vi har et udbygget system 

med vuggestuer, børnehaver osv. Det begyndte man først at få her i Slesvig-Holsten i de her år. 

Indtil for nylig har der kun været dækket måske 30% af det potentielle behov, der vil være. Det er 

sådan noget som man nu vil satse kraftigt på fra tysk side, og få udbygget antallet af kommunale 

eller andre børnehaver og vuggestuer, der giver en mulighed for, at begge kan være på 

arbejdsmarkedet. En hæmsko er også, at børnehaver, ja, det hjælper jo ikke så meget, hvis den 

lukker kl. 14 om eftermiddagen og man har arbejde til kl. 16. Så der er nogle markante forskelle 

endnu.  

 

Hvordan opfattes det, hvis kvinden har små børn og stadig arbejder? 

Det ville man nok have kigget skævt til for 20 år siden, men det vil man ikke gøre i dag. Der er 

samfundet under udvikling, og så efter den tyske genforening i halvfems, hvor det jo faktisk var 



Østtyskland, der var langt længere fremme end Vesttyskland på det punkt med kvinder i arbejde, 

børnehaver osv.  

 

Den her kønsrolle skildring. Er det noget man bemærker i en arbejdssammenhæng? 

Ja, det gør man. Jo højere du kommer op på stigen, er det mere udtalt i hvert fald nu, hvis jeg kan 

sige det i parentes, at det næsten udelukkende er mænd, og dermed mere mandsdomineret, når det 

gælder ledende stillinger end i Danmark.  

 

Så man ser ikke så mange kvindelige ledere? 

Nej, det er mest mænd på direktionsgangen. 

 

Hvordan ville en nordtysk medarbejder håndtere en kvindelig chef frem for en mandlig? Har du en 

idé om det? 

Ja, det har jeg selvfølgelig, men igen så kan der jo være forskel, men der kan nok være nogle 

hernede, der har vanskeligheder med som mand at tage imod besked fra en kvindelige chef. Jeg er 

dog stærk under det indtryk, at det er i udvikling og at det nok havde gjort sig mere gældende 

tidligere end det gør nu.  

 

Okay, jamen vi er ved at være færdige. Hvilke råd ville du give en dansker i en dansk-nordtysk 

arbejdsmæssig sammenhæng? 

Den indledende ting igen: forbered dig grundigt. Du skal have sat dig ind i, hvad det er for en 

partner, du vil samarbejde med hernede og drive forretninger med. Og så måske også igen tænk på 

din påklædning, tænk på, hvordan du agerer første gang. Husk at sige ’Sie’ og igen, hvis man kan 

lidt tysk – bare lidt tysk, så vil det være behjælpsomt, da det vil vise en hvis interesse. Det vil i 

hvert fald give goodwill hernede.  

 

Lige her på falderebet: når du kommer til Sydtyskland, er det anderledes? 

Ja igen, Tyskland er jo altså meget forskelligt. Nu kender jeg jo mest til det nordtyske, men jeg har 

indtrykket af, og det kan jo være helt uretfærdigt, at det er et katolsk område, og der er 

familiemønstret endnu mere lidt som det var i Danmark for 50-80 år siden omkring kvinder, der 

bliver hjemme osv. – i hvert fald i den ældre generation, men det er mere gammeldags set med 

danske øjne, altså familiestrukturer der også præger arbejdsmarkedet.  



 

Ja, men det er jo også et traditionelt familiemønster i Nordtyskland, at kvinden bliver hjemme med 

børnene, selvom det langsomt er i opbrud? 

Ja, det er rigtigt, men det er nok mere udtalt endnu længere sydpå i Tyskland.  
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INTERVIEW MED NCC I FLENSBORG, KVINDE (NCC) 
 

Hvad er anderledes i Nordtyskland sammenlignet i Danmark? 

Altså helt generelt, og jeg ved ikke om det kun gælder i Nordtyskland, men man siger De i stedet 

for du, hvis man sådan tager det helt generelt. Man er nok lidt mere, når man tager det generelt og 

arbejdsmæssigt, så er det mere formelt. Det varer lidt længere før man kommer ind på hinanden end 

man gør i Danmark - altså privat. Det er nok lidt nemmere i Danmark end det er her i Nordtyskland. 

Det varer lidt længere hernede. Så må man jo nu også sige, at danskere er lidt mere afslappede end 

tyskerne er. Det er nok den største forskel. Jeg kan huske for mange år siden, det er så helt privat, 

men der flyttede jeg til Tyskland, fordi jeg er gift med en tysker. Så jeg flyttede til Kiel, altså jeg er 

opvokset tosproglig, jeg kan tale både tysk og dansk på modersmål niveau. Jeg arbejdede så på 

universitet i Kiel og det første var, at min chef sagde til mig: De må gerne lade være med at bruge 

’Professor’ og ’Dr.’ når vi er her på kontoret, men så snart der andre, så vil jeg gerne tiltales med 

’Dr.’ Det er mange år siden, og der er sikkert sket en masse i mellem tiden, men alligevel er det 

sådan stadigvæk nogen steder. Det er sådan det, der er den store forskel, og det griber sig ind privat 

og arbejdsmæssigt faktisk nogle steder. 

Er der andre ting, hvor nordtyskere gør tingene anderledes? 

Ja, selvfølgelig gør de det. Der er en helt anden ledelsesstil. Det er der. Der vil ofte være faste 

arbejdsprocesser, så alt efter hvor man arbejder henne. Der noget med det tøj, man har på. Det er 

også mere formelt i Tyskland end det er i Danmark. Så er der også det med du og De.  

Hvad vil du sige en dansker skal være opmærksom på i en samtale med en nordtysker ud over at 

være des? 

Selvfølgelig er det brancheafhængt - det spiller jo en rolle, hvem man taler med. Det man virkelig 

skal være opmærksom på er de omgangsformer, der er, og der er en hierarkisk ledelsesstil ved at 

sige De. Når man laver forretning og vil ind på en tysker, så skal man kende til møde- og de 

forhandlingskulturer der er. For det første skal man være forberedt på at tale tysk. Det er nok det 

mest vigtige. Man skal have orden i sine ting simpelthen, man skal være forberedt på tyske 

dokumentationskrav. Ja, for at sige det grundlæggende, man skal nok forberede sig både sprogligt 

og kulturelt. 

 



 

 

Hvad hvis man ikke kan tale tysk? 

Ja, det gør det noget sværere, fordi det ikke er alle steder, der bliver talt engelsk. Så det er noget af 

et problem, hvis man ikke kan det, så jeg tror, at det ville være en god idé at finde en, der kan 

hjælpe med det. Igen alt efter selvfølgelig, hvad det er. Det gør jo lidt en forskel, men igen nogle 

gange er der jo også en charme ved det. Det ved vi jo også, at tyskere synes at dansk dialekt er 

meget charmerende, og det er meget sjovt, men der er selvfølgelig en forskel, hvis du bare skal 

sælge nogle uger i dit sommerhus i Tyskland, eller hvis du vil sælge noget teknik.  Selvfølgelig vil 

der være en forskel, hvor det vil være mindre relevant at kunne tysk. 

 

Hvor vil du sige, at det er mindre vigtigt at kunne tysk? 

Jeg tror, at det er mindre vigtigt, hvis du har en ferielejlighed som du vil sælge online på det tyske 

marked. Vi har pt. en kunde, der har en campingplads - en lillebitte campingplads, og de vil sådan 

set gerne sælge det danske og charmen, og de siger, at det ikke sådan er vigtigt at have det hele 

rigtigt på hjemmesiden. Det vil jeg gerne give dem lidt ret i, at det kan det muligvis godt være sådan 

lidt dansk charme, når det drejer sig om noget ferie - at man måske er lidt mere overbærende, hvis 

man skal på campingferie på en lille dansk ø, om sproget det er rigtigt eller om der er nogle små 

fejl, men hvis man nu vil sælge robotteknik eller designmøbler er det anderledes. Lige meget hvad 

det er, så er det jo sådan, hvis man ikke husker på, at tyskerne har en anden mødekultur, hvis man 

ikke husker på at have orden i de skriftlige ting i brochurer og på din hjemmeside, så virker det som 

om, hvis man ikke kan finde ud af at have orden i sproget, så er man måske heller ikke så god til 

det, så er man i virkeligheden er lidt sløset. Så det er virkeligt vigtigt at kunne tysk, og det gælder 

også stadig i Nordtyskland. Meget vigtigt.  

Nu sagde du, at mødekulturen var anderledes. Hvordan er den det? 

For det første er der ikke noget med, at man kommer på klokkeslaget. Det er nok bedst, at man er 

der lidt før stadigvæk. Simpelthen et par minutter før. Så er det også vigtigt, at man måske ikke lige 

kommer i nogle gamle cowboybukser. Tysk mødekultur handler jo også meget om tøjet. Det er jo 

lidt af et statussymbol, men igen det er jo brancheafhængigt. Selvfølgelig er der forskel, så man skal 

simpelthen være rigtigt godt forberedt, og man skal huske titler, og også hvem der er chefen. Det er 

jo en kæmpe forskel på Danmark og Tyskland generelt med det hierarki. Man kan jo sammenligne 

det lidt med, det har vi også gjort erhvervsmæssigt, når vi holder foredrag: hvor det tyske er en ørn, 

der sidder oppe over det hele og kigger ned på de mindre fugle, og det danske er en andegård. Alle 



 

 

snakker i munden på hinanden, og alle skal bestemme noget og finde ud af noget. Sådan er det ikke 

helt i Tyskland. Man vil aldrig gå uden om en chef, og det er også chefen som træffer 

beslutningerne – som regel. Det er det. Så kan det godt være, at det er endnu mere, hvis man 

kommer længere sydpå, men det gælder også for Nordtyskland stadigvæk. Det gør det.  

Er der ting, man ikke taler om i en arbejdsmæssig sammenhæng? 

Ja, det har vi også talt om: tabuer. Jamen, det eneste, vi egentligt tænkte på, det er jo også lidt 

personligt, men det er måske nok historien. Det er det nok muligvis, fordi i Tyskland taler man 

heller ikke så meget om sit privatliv inden man har lært hinanden godt at kende. Jeg vil muligvis 

tro, at det kunne være noget, men det er også en usikkerhed omkring det for mig. Det kan godt 

være, at der er nogen, du kunne snakke om det med, men jeg kunne forestille mig, at det ville være 

et tabu.  

Hvilken del i den tyske historie refererer du til? 

Anden verdenskrig. Der er jo stadigvæk nogle traditioner - ikke så meget omkring anden 

verdenskrig, men her i regionen specielt er der også meget om 1864 for eksempel. Vi har i 

Flensborg en gammel kirkegård, hvor danske soldater ligger begravet fra 1864. Det har været rigtigt 

meget, og der bliver også holdt fest, ja altså fest og fest, og ja, her i grænselandet er det muligvis 

lidt anderledes, men generelt for en nordtysker, så vil jeg tro, at anden verdenskrig har en større 

betydning.  

Har den regionale historie en betydning? 

Det synes jeg ikke, men selvfølgelig har den nok det, men jeg har svært ved at kunne pege på noget. 

Jeg talte med en kollega om det, og hun havde det præcis lige sådan. Det er sådan en af de ting, 

hvor jeg ikke ved om jeg kan hjælpe dig med noget der.  

Man kan jo sige, hvis I ikke bemærker noget, så er det vel ikke relevant? 

Ja, det synes vi ikke, at vi gør. Her i Flensborg, der omgås vi meget – altså, der er virkeligt begge 

ting: det danske mindretal. Nej, jeg synes ikke, at jeg bemærker noget.  

Okay, i hvor stor en grad spiller den nordtyske dialekt en rolle? 

Ikke særligt meget - virkelig ikke særligt meget. Der er det, der hedder plattysk. For os spiller det 

overhovedet ingen rolle. Vi har ingen tyske kunder, der taler plattysk, så det synes jeg slet ikke. Det 

er noget, der er ved at komme lidt frem igen, hvor man gerne vil lære børnene det i skolen, da det er 

noget som er ved at gå tabt. Jeg synes overhovedet ikke, at det er relevant, når vi taler forretning.  



 

 

Er der fag i skolen, der udelukkende handler om plattysk? 

Ja, der kommer lidt mere igen. Det begynder at komme med ’friesisch’, der jo et par dialekter 

heroppe i Nordtyskland, men det er nok mest på Vestkysten, og der ved jeg, at man begynder at 

undervise igen, fordi meget simpelthen går tabt. Det har været nogle generationer, hvor man ikke 

har brugt det ret meget. Det findes jo også plattysk teater, men det kommer jo igen an på: hvor langt 

er Nordtyskland for dig? Hvor stort er det? 

Ja, det er jo det som er svært at bedømme, hvor går grænsen, fordi nogle siger, at den skiller ved 

Main floden, men så er det jo også det gamle Vesttyskland. Så det er meget uklart, hvor præcist 

grænsen går, men måske til og med Hamborg, men så i tyske statistikker, så er det også med 

Niedersachsen og Bremen. 

Ja, det er netop ikke så enkelt. Vi plejer at sige, at vi er Nordtyskland heroppe og Hamborg tæller 

måske med. Vi synes allerede, at her i grænseregionen, der er vi jo en slags udkants Tyskland, men 

for os er Hannover i Niedersachsen slet ikke så meget Nordtyskland mere, men for andre er det 

virkeligt Nordtyskland stadigvæk. For eksempel ved man også at i Hannover, altså mennesker, der 

er født og opvokset der, de taler det reneste tysk. Det har man lavet undersøgelser om, hvor der ikke 

er ret meget dialekt. Selvfølgelig er der også noget dialekt, hvis man tager østpå, hvis man tæller det 

med til Nordtyskland. For vores region er det nok mere det plattyske som også går ned til Hamborg, 

men det er nok også mest de ældre. Jeg tror, de unge mennesker taler det sjældent. Så skal de være 

opvokset med og have brugt det. For os i en forretningssammenhæng, der spiller det overhovedet 

ikke en rolle. Intet. 

Har det regionale tilhørsforhold en betydning for en nordtysker? 

Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke give dig et eksempel, men jeg vil sige, at tyskerne er mindre 

patriotiske end danskerne. Jeg ved ikke, hvor meget det virkeligt betyder, men jeg kunne forestille 

mig, at det kunne have en betydning for det danske mindretal. Det er svært at sige, hvor meget 

tilhørsforhold, der er.  

Betegner en nordtysker sig som en nordtysker eller som en tysker? 

Det er ikke så udpræget her, altså at være nordtysker først, ærligt talt. Jeg oplever det i hvert fald 

ikke.  



 

 

Kan du sige noget generelt om en nordtysk forretningsmand sammenlignet med en dansker? Nu var 

du jo lidt inde på det, men der noget andet? 

Han er mere behersket, men mener du i en forretningssammenhæng eller som chef? 

Jamen, gerne begge.  

Han er ikke så udadvendt som en dansker ville være, og han vil nok heller ikke give sine 

medarbejdere frihed som en dansker ville. Det er ham, der holder låget på og ham som bestemmer. 

Det er stadigvæk meget mere udpræget, og det er også meget mere udpræget, at han også viser, det 

er ham der bestemmer i forhold til Danmark eller til de virksomheder, der er her, hvor der også er 

noget dansksindet. Jeg kan huske en situation, men det er godt nok lang tiden siden her i området, 

men nu bruger vi jo også begge sprog med mange af de virksomheder, vi har kontakt med, da de 

også har interesser på tværs af grænsen. Situationen var, at jeg sad med min tyske chef dengang, og 

vi sad i en samtale med en dansker, og vi var dus under den samtale, og så var det forbi, da samtalen 

var slut og så var vi des igen på tysk. Det er sjovt. Man kan nogle gange godt komme i nogle sjove 

situationer.  

Okay, så i den samtale, der var det helt fint, at du sagde ’du’ til din chef? 

Ja, og det var også helt fint, at han gjorde det til mig, fordi det gjorde vi bare, fordi vores 

samtalepartner var dansk.  

Okay, og din chef var tysker? 

Ja.  

Det står jo lidt i kontrast til, hvad du oplevede på universitetet, hvor det kun var privat, du måtte 

være dus med din chef? 

Ja, det er ret mærkeligt. Det første, jeg sagde til dig var også meget-meget tysk, sådan rigtigt tysk. 

Det havde intet med Danmark at gøre, men her havde jo med danske kunder at gøre og relationen til 

Danmark, den var der allerede. Så man vidste jo allerede, at der var den forskel. Tyskerne ved jo 

også godt, at de ikke skal undervurdere danskerne bare, fordi de kommer i en lille bil eller har 

træsko på for at give et eksempel. De ved godt, at de ikke må undervurdere danskeren. Her i 

Nordtyskland, der kender man jo godt danskeren, så det ved man godt.  

Hvad betyder religion for en nordtysker? 

Jeg tror ikke, at den betyder særligt meget. Det ligner meget Danmark, altså Nordtyskland det er jo 



 

 

overvejende protestanter, så det er nok fuldstændig anderledes ud, når man kommer længere syd. 

Men det betyder ikke noget her. 

Hvad betyder uddannelse for en nordtysker? 

Det kommer nok an på brancher, men selvfølgelig betyder det da noget. Jeg tror generelt, at 

nordtyskerne er meget pragmatiske omkring. Det er nok vigtigt at have en god uddannelse, men det 

betyder ikke at det skal være en universitetsuddannelse. Selvfølgelig er det sådan generelt i 

Tyskland, at det bliver en universitetsuddannelse for alle mere eller mindre, men jeg tror at det er 

mere vigtigt i Sydtyskland end i Nordtyskland. I mange år har det været vigtigt at have en 

universitetsuddannelse, men det virker som om, at det er begyndt at vende lidt, når man taler med 

de unge mennesker. Jeg kan se det på mine børn, hvor meget man sammen accepterer, at en gerne 

vil være tømrer eller slagter eller elinstallatør. Det blandes meget mere igen, hvor det i flere år har 

været vigtigt at have en universitetsuddannelse.  

Har du en idé om, hvorfor det er gået den vej? 

Det kan jo også være, at det er meget individuelt, hvor jeg lægger mere mærke til det idet, jeg har 

voksne børn. Jeg har også en søn, der er i gang med sin mastergrad i Danmark, så jeg kan regne ud, 

at I nogenlunde er på samme alder, men jeg oplever, at de accepterer det rigtigt meget, og jeg tror 

virkeligt, at det er vigtigere jo længere man kommer ned i Tyskland. Heroppe er det jo en meget 

landlig region, vi lever i,  altså helt oppe i Nordtyskland. Det er muligvis også anderledes, når man 

kommer til Hamborg. Det kommer vel også an på brancher igen. Jeg tror, at det har en stor 

betydning, i hvilken branche man arbejder i. Her i Nordtyskland er uddannelse og arbejde jo vigtigt, 

men jeg tror, at der er stor accept for håndværksuddannelser. Man er god, hvis man har en 

uddannelse, men det behøver ikke være en universitetsuddannelse, men igen så afhænger det jo 

også af uddannelsesgraden, vil jeg tro. Du kommer også ind på, hvad det betyder at have et arbejde, 

og jeg tror, at jo højere din uddannelse er, jo mere er der rundsave på albuerne. De fleste synes, det 

er vigtigt at få en uddannelse, men det behøver ikke absolut at være en universitetsuddannelse 

længere. Jeg hører også nogle unge mennesker sige: ”nu har jeg en akademiskgrad, men min ven, 

der er snedker har et arbejde”. Jeg tror, at man er begyndt at se lidt anderledes på det. Mange 

virksomheder er også begyndt på både her og jeg ved også i Danmark, at det kunne være en god idé 

at uddanne i virksomhederne igen, og have nogle unge mennesker der. I stedet for at have nogle 

studerende som kommer med muligvis en mastergrad og er kloge på en hel masse ting, men ikke 

kan noget sådan rigtigt i starten. Det tager lang tid at få dem ind. Jeg tror, at det betyder noget for 



 

 

virksomhederne. I meget lang tid har det været meget vigtigt at have en akademiskgrad, men så 

vender  

Det er lidt sjovt i forhold til, at titler og status betyder meget for en tysker, så de ting kommer jo til 

at falde til jorden, hvis folk går væk fra det akademiske? 

Ja, og det kommer selvfølgelig an på, hvor du er igen. Hvis du er rigtigt højtuddannet og du er 

’Professor’ eller ’dr.’, så er det vigtigt jo længere, du kommer syd på. Hvis man eksempelvis 

kommer til Østrig, så er det jo virkelig vigtigt. Endnu mere vigtigt end i Tyskland. Ja, det er noget 

som strækker sig fra nord til syd. Det bliver vigtigere og vigtigere jo længere du kommer ned i 

Tyskland.  

Identificerer en nordtysker sig med sit arbejde? 

Ja, igen er vi inde på, at det hænger sammen med uddannelse. Hvor højtuddannet er du, men 

generelt og det viser undersøgelser også, at det har en stor betydning, at man finder mening med sit 

arbejde. Det er vigtigt, og selvfølgelig er der mange, der lever og ånder for deres arbejde, og der 

lægges meget engagement i karrieren, men det er mere de højtuddannede.  

Hvor vigtigt er det at stige i graderne? 

For de højtuddannede er det vigtigt. Jeg tror stadigvæk, at der er meget med at bruge albuerne. Ja, 

det er der nok.  

Kan man få fat i en nordtysker uden for normale arbejdstider? 

Jo, det kan du, man kan også godt få fat på mig uden for arbejdstiden og i weekenden. Jeg kender 

også en masse andre tyskere som man også kan få fat på, og så er der nogen, der er blevet lidt 

klogere, og begynder at vende om. Der bliver diskuteret meget i Tyskland. Man går jo også i gang 

med at opsætte regler for, at man ikke skal være så tilgængelig efter fyraften og i weekenderne. Det 

er noget, der kommer meget på tale. 

Er det i medierne eller i regeringen eller hvor er det, det kommer på tale? 

Det er flere steder faktisk. I medierne, i regeringen og de tyske sygekasser. Der er jo flere 

forskellige systemer, eller ikke systemer, men man kan vælge hvor man vil være forsikret, og de gør 

også meget for det, da man siger, at det ødelægger simpelthen også bare folk at tage telefonen i 

weekenderne og svare på e-mails i ferien.  

 



 

 

Det går de aktivt ind og prøver at regulere? 

Ja, det gør de. Der bliver gjort en del i hvert fald.  

Er det nordtyske arbejdsmarked dynamisk? 

Jeg tror, de bliver længere. Det har også noget med alder at gøre, altså de unge, de skifter muligvis 

hurtigere og er også mere villige til at flytte for at finde et andet arbejde. Jeg snakkede med en 

kollega om det, og vi bor jo i en udkantsregion her, så tjener du færre penge end i Hamborg. Der 

kan du få flere penge for samme job for eksempel. Det er også mange, der stadig holder fast, og 

måske spiller regionen også en rolle her, men det kan jeg ikke sige mere om. Muligvis kan der godt 

være en tilknytning, nu vi taler om det, men ja, mit indtryk er, at folk bliver længere og jeg ved, at 

folk godt kan blive et sted i 25 år og længere. 

Hvordan prioriteres arbejdsliv og familieliv?  

Jeg læste en undersøgelse her for noget tid siden, hvor 2/3 ikke kan splitte arbejdsliv og familieliv 

fra hinanden. Så jeg ved ikke hvor meget balance der er, men igen tror jeg, at det handler om 

uddannelse og job.  

Kunne du forestille dig, at en forretningsmand prioriterede at komme hjem til sin familie og spise 

aftensmad frem for arbejde? 

Det tror jeg gerne han vil, men jeg tror også, at han ikke kan nå det og så vinder arbejdet.  

Spiller penge en rolle her? 

Ja, helt bestemt. Jeg mener bestemt, at penge går over fritid.  

Hvorfor tror du det? 

Jeg tror, at det ikke kun er i Nordtyskland, men generelt, at det er meget vigtigt at tjene penge. 

Sikkerhed er jo et emne som er meget vigtigt i Tyskland, og for eksempel. Kender du Bo Concept? 

Ja? 

Jeg ved ikke om de var de første, men de åbnede en forretning i München - jeg kender den i 

Hamborg, men ikke den i München, men de har rigtigt meget succes. Folk sagde til dem dengang, 

at de ikke ville sælge ret meget, da tyskerne skulle have meget sikkerhed først, altså først have 

pengene inden man køber noget nyt, så jeg tror det med betaling er rigtigt vigtigt. De har så fået 

succes dernede, BoConcept. Det siger man jo også, at tyskerne først køber nye møbler, så snart de 



 

 

har pengene til det, altså når de har sparet sammen til det. Penge betyder sikkerhed, og derfor er de 

vigtige.  

Er der forskel på en nordtysk og en dansk arbejdsuge? 

Ja, det er der jo. En normal arbejdsuge her er 40 timer om ugen, så det er det som regel for mange 

virksomheder, og også for os – nu er vi jo også meget tysk, og vi arbejder meget mandag til torsdag 

og så kan vi går hjem fredag over middag, og holde længere weekend. Det er der mange der gør, 

men du arbejder jo 40 timer plus en halvtimes middagspause - den skal man jo tage. Så kan du jo 

godt regne ud, at du skal arbejde lidt mere. 

Man skal simpelthen holde den pause? 

Ja, det skal du. Så snart, du arbejder mere en seks timer i træk, så skal du tage en pause på en 

halvtime. Det er lov, så det skal du.  

Er der forskel i kønsrollerne? 

Ja, det er meget personligt, men nu arbejder vi jo også med reklamer og markedsføring, så ser man 

en tydelig forskel. Hvis du ser tyske reklamer, så er der helt klart en forskel. I en reklame for 

madlavning eller rengøringsmidler eller vaskepulver, så vil det altid være en kvinde du ser. Det er 

det nok i hvert fald. I Tyskland er der jo også mange kvinder, der bliver hjemme, når de får børn for 

eksempel - en stor forskel i forhold til Danmark. De fleste danske kvinder går jo på arbejde igen 

meget hurtigt efter, og der er institutioner til børnene og sådan noget. Det begynder dog at vende 

her nu, og jeg ved at mange unge kvinder også gør det, det er selvfølgelig af karriere grunde, at de 

så fortsætter med at arbejde. Det er i hvert fald den største forskel - i hvert fald privat inden for 

familien.  

Er det velset, hvis en kvinde arbejder mens hun har små børn? 

Jeg kan huske den gang, hvor jeg var ung og havde børn. Jeg har fået mine børn i Tyskland, de er 

født og opvokset her. Det kom an på dit arbejde, hvor velset det var. Dengang var det sådan, at for 

akademikere var det helt fint, men for andre kunne det godt være sådan, nååå – tjener manden ikke 

nok, men det har vendt nu. Det er jo mange år siden. Jeg ved, at mange af de unge studerende i dag, 

de vil meget-meget gerne ind på arbejdsmarked igen - måske også af nødvendighed. Hvis man 

holder op i måske et par år, så er det svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen, men der er stadig 

mange der er hjemmegående. Det er der.  

 



 

 

Hvilket køn sidder mest i førende stillinger? 

Ja, det er mænd stadigvæk. De rigtige store virksomheder, så er der kvoter. Det er jo sådan noget, 

man begynder på med kvoter for at se, om man kan få flere kvinder ind. Det gælder også i 

politikken, hvor man gør det mere og mere stadigvæk tror jeg, og det er også noget jeg hører, altså 

at arbejdsgivere foretrækker en ung mand i stedet for en ung kvinde. Så kan det godt være, at de 

skal betale mere for ham, men hun kan jo gå hen og få børn og så mangler hun jo. Nu er 

uddannelsesforløbet jo også lidt anderledes her, hvis man ikke tænker på en universitetsuddannelse. 

En normal uddannelse her, så uddanner du måske en ung kvinde i tre år, så arbejder hun et år og så 

bliver hun gravid og går. For at formulere det, så må man det jo selvfølgelig ikke. Man må ikke 

sige, at vi ikke vil ansætte dig, fordi du er kvinde. Det er selvfølgelig ulovligt, men der er en del, der 

hellere vil ansætte en mand i stedet for en kvinde, selvom en kvinde får mindre penge, men det gør 

de jo også i Danmark.  

Er det nogenlunde samme niveau eller får tyske kvinder færre penge? 

Jeg vil tro, at mange gange, at de får færre. Jeg vil mene, at i Danmark rækker det ind til november 

eller hvordan det nu er. Jeg ved det ikke lige. Jeg kan i hvert fald ikke lige sætte tal på det.  

Det er helt i orden. Jeg glemte lige at stille dig et spørgsmål angående klimaet. Er det noget som 

betyder noget? 

Nordtyskland. Der er noget, hvor man plejer at sige, at vi nordtyskere ikke er så sarte. Sådan lidt 

blæsevejr. Det, der er storm for andre, det er jo bare et vindpust for en rigtig ægte nordtysker. Det er 

nok sådan noget, men klimaet i forhold til hvad? Om det er vigtigt? 

Ja, når du for eksempel siger, at de er mere robuste. Er det noget som kendetegner mentaliteten? 

Ja, det synes de i hvert fald selv. Ja, det tror jeg de er eller i hvert fald, at de tror de er det. 

Hvilke råd vil du give en dansker i en dansk-nordtysk arbejdssammenhæng? 

Ja, vær forberedt på at tale tysk og ikke overvurder sig selv. Det tror jeg, at der er mange der gør. 

Det tror jeg, at vi allesammen gør, og det er ligegyldigt om vi er nordtyskere, sydtyskere eller 

danskere. Jeg tror, at mange overvurderer sig selv i forhold til sprog. Man skal forberedt på at tale 

tysk, og hvis man ikke selv kan klare det, så er det en god idé at have en med, der kan starte med at 

tale lidt tysk. Så er det en god idé at sætte sig ind i tyske omgangsformer og inden man starter, at få 

lidt af vide om møde- og forhandlingskulturen. Læse lidt om det kulturelle og bruge de rigtige 

fagudtryk. Man skal virkelig være forberedt, når man går ind i et møde med en tysker. Data, fakta, 



 

 

tal - det skal man have i orden. Det er vigtigt. Det gør nemlig, at man får respekt fra en tysker og det 

er simpelthen det, der er vigtigt. Og når man nu kigger på Nord- og Sydtyskland, så vil jeg tro, at 

det er vigtigt for begge, men at det hierarkiske er mere udbredt i Sydtyskland end det er i Danmark, 

og at tiltaleformerne er vigtigere i Sydtyskland end de er i Nordtyskland. Ja, så skal man ellers bare 

have tålmodighed. Tyskerne er jo meget flinke og meget søde og rare og de har også humor, selvom 

man ofte siger, at de ikke har. Man skal bare tage det lidt med ro, men vær forberedt, find nogle 

mennesker, der kan hjælpe en - muligvis med at oversætte ting, og få det på plads inden man starter. 

Så er det bare med at have gåpåmod, og det har danskerne jo så. Det er de også anset for at have, 

når de kommer til Nordtyskland. De prøver og det har tyskerne også respekt for. Nogle gange siger 

de, at der godt kunne være lidt mere orden i tingene, og det siger vi også til nogle af vores kunder - 

for eksempel, når vi ser en hjemmeside som en dansk virksomhed har rettet mod det tyske marked, 

så tænker vi, at det ikke kan være rigtigt, det de gør her. Der er ikke orden på noget som helst som 

datasikkerhed, tysk ’Impressum’ og alle de ting, der skal til for at det er lovmæssigt korrekt i 

Tyskland. Danskerne har det jo med at sige, det går jo nok, og det gør man ikke her. Det kan også 

hurtigt gå galt her.  

Hvad mener du med ”hurtigt gå galt”? 

Reglerne, hvis man ikke kender til de tyske regler. Det er også en ting, der er vigtig, sådan at vide 

lidt om det.  

 



 

BILAG 6  

 INTERVIEW MED GENERALKONSULATET I MÜNCHEN 



INTERVIEW MED GENERALKONSULATET I MÜNCHEN, KVINDE (GM) 
 
Hvad bemærker du er anderledes i Sydtyskland end i Danmark? 

Det er hierarki, man siger De til hinanden, man siger hr. og fru, og det er jo en stor forskel i forhold 

til Danmark, Og ikke noget med at være på fornavn. Det er den største forskel, og man skal lige 

vænne sig til, at det er formelt.  

Hvordan bliver det opfattes, hvis man ikke er formel i sin omgangstone? 

Hvis man som ungt mennesker ’dutzer’, så er er det okay. Det kan det i hvert fald være, men hvis i 

en arbejdssammenhæng begynder at ’dutze’ – det skal man ikke gøre. Unge mennesker siger nok du 

til hinanden, men det er jo også svært at sige, hvor grænsen går i forhold til, hvornår man opfattes 

som ung eller ej. Så der helt sikkert noget undervejs på den front. Men rent professionelt, ville jeg 

ikke ’dutze’. Jeg starter med at sige De til alle, men det er nok også fordi, jeg ikke er helt ung 

længere. Det ville jeg ikke gøre, men det tager tid at vænne sig til det. Det var mærkeligt for mig 

ikke at ’dutze’, men efterhånden bliver det bedre. I starten er det dog akavet. Hvis man taler med 

ældre danskere hernede som har boet her i mange mange år, så begynder det at blive sjovt at ’dutze’ 

hinanden, men ellers, når man taler med danskere normalt, så siger man jo ’du’ eller er på fornavn 

med dem. Jeg mener, at man ikke skal ’dutze’ i en arbejdssammenhæng, rent professionelt og folk, 

man ikke kender, men de unge mennesker ’dutzer’ i hvert fald hinanden. 

Du nævnte hierarki. Bemærker du det på en anden måde end kun i tiltalen?  

Ja, den store forskel er, at man kan mærke, at danskere er vant til at stille spørgsmålstegn, og 

danskere er vant til at diskutere. Og det gør man ikke på samme måde i Sydtyskland. I Sydtyskland 

er der regler, og de regler, de er der.  Dem stiller man ikke spørgsmålstegn ved – i hvert fald ikke i 

lige så høj grad som man gør i Danmark. Det kan man mærke.  

Hvordan opfattes det så, hvis man som dansker ikke følger de regler i Sydtyskland? 

Det kan godt blive opfattet negativt. Som danskstatsborger har man lært det helt fra skolen, altså at 

tage en diskussion og stille spørgsmålstegn ved ’hvorfor er det lige som det er?’, og det gør man 

mindre hernede – det gør man ikke.  

Er der noget andet, man skal være opmærksom på ift. titler? 

Ja, hernede er titler rigtig vigtige. Hvis du har en doktorgrad, så siger du ’Herr Dr.’, hvis du går til 



lægen, så siger du ’Herr Dr.’ eller ’Frau Dr.’. Det er ret vigtigt. For at vænne tilbage til det 

arbejdsmæssige, så skal man være godt forberedt, man skal komme til tiden, man skal se 

præsentabel ud, dvs. man skal have slips på som mand og nok ikke klipklapper. Det lægges der stor 

vægt på, og cowboybukser eller jeans, det er måske også lige på grænsen. Det nytter ikke noget, at 

man lover at aflevere et eller andet f.eks. på tirsdag kl. 15, hvis man ikke gør det. Så virker det 

useriøst. Man skal holde sit ord, og man skal være forberedt, og man skal bruge titler. Det vil jeg 

ligge stor vægt på, og ja selvfølgelig at sige De. Det er i hvert fald nogle ting som er ret tydelige og 

vigtige, og nemme at overholde.  

Ok, så det er det, du vurderer til at være problemer, der kan volde en dansker problemer i en dansk-

sydtysk arbejdssammenhæng? 

Ja, altså. Man kommer måske som en dansker fem min for sent. I Tyskland kommer man fem min 

før. Måske prøver man i starten som dansker at komme med nogle vitser, prøver at bruge sarkasme 

og ironi. Det skal man ikke gøre. Man bliver taget på ordet. Det vil jeg ikke anbefale. Man går i 

gang med det med det samme. Når man kender hinanden, så kan man måske godt begynde at joke 

lidt med hinanden, men ikke første gang, man mødes. Det kan nemlig misforstås. 

Har du oplevet en situation, hvor det er blevet misforstået? 

Hm, ja det har jeg vel, men jeg synes, at det er noget som man hører om ret ofte.  Jeg kan ikke 

komme med en konkret situation, men det der sker er jo, at man som dansker bliver set som 

værende useriøs, vil jeg sige.  

Er der nogle tabuer? 

Hvis man mødes for første gang i en arbejdssammenhæng, så skal man ikke begynde at snakke 

politik eller religion. Man skal heller ikke begynde at kritisere fodboldholdene. Hvad hedder det, nu 

bor vi jo i München, og der er Bayern München og München 1860. Selvom man måske synes, at 

det er jo egentligt ikke vigtigt som dansker, hvor man står politisk eller hvilken religion, man har. 

For en dansker er det måske ikke så vigtigt, men det er det hernede. Det skal man ikke begynde på 

med det samme, men internt som arbejdskollegaer, så kan man selvfølgelig godt. Som 

professionelle forretningsfolk - når man ikke kender hinanden, så skal man ikke begynde på det, så 

skal man tale forretning.  

For lige at vende tilbage til hierarkiet på arbejdspladsen. Hvordan er det internt i en virksomhed? 

Der er en stor distance mellem medarbejdere og chefen i Sydtyskland. Meget større end i Danmark. 



Hierarkiet i Danmark er ret fladt, og man er ret afslappet overfor chefen. Det er man ikke i 

Sydtyskland. Chefens ord er ordet, og hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved den 

beslutning, han har taget, så vil man nok undergrave hans autoritet, og det vil ikke være særligt 

godt. Man skal i hvert fald være forsigtigt med det – især hvis man ikke kender ham så godt. Jeg 

ved jo ikke, hvordan det er alle steder – chefer er jo forskellige, men grundlæggende ville jeg 

opfordre folk til at holde sig fra det. Mange virksomheder har jo gamle strukturer, altså de store 

sydtyske virksomheder. De har en ’Firmenetik’, som er så etableret, at man som dansk ny 

arbejdstager i en tysk virksomhed ikke skal stille for mange spørgsmål. Man skal være fokuseret og 

lade ens personlighed træde lidt i baggrunden. Man skal være meget påpasselig, da det er mere 

gammeldags hernede end i Danmark. Det er ordnede forhold, og kan godt beskrives som mere stift, 

hvilket jo også er den stereotypiske opfattelse af tyskerne generelt – især sydtyskerne, men det 

kommer jo også an på virksomheden. I de store virksomheder er der jo helt klart en måde at køre 

virksomheden på, en måde som går langt tilbage. Det gør det svært at ruske op i strukturer, der 

allerede er så dybt forankret.  

Hvorfor tror du, at det er så svært at ændre på denne struktur? Hvorfor holder de sig stadig til at 

havde den gamle ’Firmenetik’? 

Det er et godt spørgsmål. Altså du mener, hvor de ikke tør ændre på noget?  

Ja 

Jamen, det kommer måske også hen ad vejen. Måske det har noget at gøre med, at man i 

Sydtyskland har ’Beamtentum’. Altså, man har jo politiet, ja, hovedsageligt 

administrationsområderne, hvor man køres ind i en bestemt ansættelsesmetode. Hvad er det nu det 

hedder på korrekt dansk. Jeg vender lige tilbage med en oversættelse, når vi er færdige. Det har jo 

noget med funktionær at gøre, altså, hvor man ikke kan fyres så nemt. Det er den gamle struktur, 

hvor man simpelthen er sikret for evigt. Man er i en stilling, og det er man så nærmest på livstid. 

Det er noget som vi ikke har i Danmark, det er blevet afskaffet. Det har man stadig hernede, hvilket 

jo selvfølgelig er lidt rigidt.  

Er det forbundsregeringen, der har reguleret det? Eller er det kun i Bayern? 

Det ved jeg ikke, men det har jo været noget fra gammel tid, men det er jo godt at være ’Beamter’, 

og det er sikkert. Så har man ikke noget at bekymre sig om. Det er jo en gammel måde at regulere 

det på, og det oplever man stadigvæk.  



Gør det så selve rekrutteringsprocessen af medarbejdere sværere? 

Ja, det gør det, men jeg er jo kun almindelig ansat, så jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men 

det tror jeg, bestemt, at det gør.  

Vi var lidt inde på det tidligere ang. tid ift. man ikke må komme for sent. Hvordan er den sydtyske 

mødekultur? 

Ja, man har den tid som er den regulære tid, og der er man tilstede. Der er også en uskreven regel 

om, at man ikke går for chefen går. Som arbejdstager lægger man større vægt på ’Anwesenheit’: at 

man er tilstede. I Danmark er det jo muligt at flekse, hvis man skal hente børnene og så arbejder 

man igen om aftenen.  Det er mindre almindeligt hernede. Man møder ind, og så stempler man ud 

igen.  

På hvilket sprog skal en dansker kommunikerer med en sydtysker? 

Tysk! Den er ret klar. Det er en stor-stor fordel, hvis man taler tysk. De taler engelsk, og det 

kommer også meget mere, men det kommer jo an på personerne og firmaet. Det kommer an på en 

masse ting. Der er sikkert også mange tyskere, der ikke har noget imod med at kommunikere på 

engelsk, men tysk er klar foretrukket.  

Er der nogle sydtyskere, der ikke kan lige så godt engelsk, og det så er en barriere? 

Ja, det er det. Så kan man jo ikke forhandle med dem. Det skal lige siges, at i Tyskland 

synkroniseres alt jo. Lidt på sammen måde som i Frankrig, hvor det også er tilfældet. Jeg tror godt, 

at tyskerne forstår engelsk, men at de bare ikke gider at tale det.  

Kan du komme med et eksempel? 

De unge mennesker er mere åbne for engelsk, men det er klart foretrukket, hvis samtalen foregår på 

tysk. Jeg kender mange tyskere, der taler et formidabelt engelsk, der oftest foretrækker at tale tysk, 

men hvis ikke, så taler de så engelsk, men jeg vil klart anbefale, at man kan tysk i en 

forretningssammenhæng. Man står stærkere.  

Hvordan står man som dansker stærkere, hvis man kan tysk? 

Jamen, at det hele flyder lidt nemmere. Det er jo lidt det samme som i Danmark mener jeg. Hvis 

man arbejder i en dansk virksomhed, så er det jo klart en fordel at kunne tale noget dansk, men alt 

bliver synkroniseret hernede. Stort set alt bliver oversat.  Alle danske hjemmesider står som 

minimum på engelsk, og det kan være et problem – også i et administrations øjemed. Hjemmesider i 

Tyskland er primært på tysk og engelsk, det kan være svært.  



Hvad skal man gøre, hvis man ikke kan tysk? 

Jamen så må det jo blive engelsk eller man kunne forberede den sydtyske virksomhed på, at man 

ikke taler så godt tysk. På den måde, så kunne man måske undgå de sproglige barrierer. Så er begge 

parter forberedte. Man kunne også alliere sig med nogle, der kan tale tysk. Men igen – det kommer 

jo an på firmaet. Der er jo mange store virksomheder i Tyskland, hvor det ikke er noget problem at 

tale engelsk. Nu er vi jo i München, der er en storby, så det er ikke lige så problematisk med sproget 

her som det er på landet. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver et problem i de mindre byer 

eller i landsbyerne i Sydtyskland. München er jo en stor international by efterhånden, så her er det 

et mindre problem, men jeg vil stadig sige, at det er en stor fordel, hvis man kan tysk. Og især i 

Sydtyskland, der tales dialekter. Hvis man er på landet, bliver der talt mere dialekt end i München. 

Jeg tror og mener, at alle i Tyskland kan tale ’Hochdeutsch’, men der bliver jo talt bajersk i Bayern, 

’fränkisch’ i Franken og ’schwäbisch’ i Schwaben, og det er dialekter, som selv tyskere intern har 

besværligheder med. Der er virkelig nogle dialekter som er meget svære at forstå. Og specielt som 

danskere, der taler et præsentabelt tysk – så ville der nok også være udfordringer der. Derfor er min 

opfattelse af, at tyskere med dialekt, gør sig mere umage med at tale ’Hochdeutsch’, hvis de ved at 

en dansker kan tysk, men måske ikke lige bajersk. Det mener jeg. De vil i hvert fald blive glade for 

at kunne tale tysk overhovedet. Men, hvis man kommer til en mindre by, så kan det godt gå hen og 

blive lidt af en udfordring. Jeg tror, at det er 67%, der taler dialekt, og det er jo meget. Det må du 

ikke hænge mig op på.  

Hvilken rolle spiller dialekt så i en dansk-sydtysk arbejdssammenhæng? 

Det spiller nok en stor rolle, men nok mindre i München, der er en stor by. Men bajersk bliver talt, 

og måske har det også lidt at gøre med uddannelse. Har man været ude eller har man boet i Bayern 

hele sit liv, men helt sikkert, så bajersk vigtigt. Dialekter er jo vigtige.  

I hvor stor en grad er dialekten forbundet til en sydtyskers identitet? 

Meget stor. 

På hvilken måde? 

For eksempel lederhosen. Bayern identificerer sig meget med at bære dirndl, og det er ikke for sjov. 

Det er ramme alvor, har jeg nært sagt. Hvis man skal til bryllup eller stor fødselsdag, så tager man 

lederhosen og dirndl på. På samme måde med dialekten, er det jo også noget kendt. Altså noget, 

man er vokset op med. Så det er klart noget, de forbinder med hjem og tradition. Lidt lige som 



danskere med vores dannebrogsflag. Det er jo vigtigt, og på samme måde for tyskerne er det også 

vigtigt med det bajerske. De vil i hvert fald gerne have deres lederhosen og dirndl på.  

Er det noget, man vil opleve på en arbejdsplads, at folk har dragt på? 

Ja, hvis det er tid til det. Altså, hvis det er passende f.eks. til oktoberfest. Der er ikke noget 

mærkeligt i at se en person i lederhosen eller dirndl.  

Har de det også på arbejde? 

Nej, det tror jeg ikke. Det er jo festtøj til festlige lejligheder. Ikke til dagligt.  

Hvilken betydning har den tyske historie for en sydtysker? 

Helt-helt oppe, faktisk ret sent i tiden, der var Bayern rent faktisk, det har altid været et 

gennemgangs land, det var fattigt. Det tror man jo ikke rigtigt i dag, da Bayern jo er et rigt 

’Bundesland’, men det hedder, man siger jo ’mia san mia’, og det var sådan lidt med, specielt i 

Bayern, at man havde sin stolthed, og det var den, man havde. Man havde intet ud over den her 

tradition, og det er derfor, at jeg tror, at historien har påvirket meget. Det er klart, at det er et stolt 

folk. Det tror jeg. Nu er det jo blevet et rigt folk. Jeg tror, at det var helt oppe mod 1980’erne, der 

var det faktisk helt anderledes. Der havde man sin tradition og sin stolthed. Så det har helt sikkert 

påvirket, og selvfølgelig også med murens fald. Det er også noget, der har påvirket tyskerne meget, 

men måske ikke hernede i lige så høj grad som i de nye ’Bundesländer’.  

Er manglende kendskab til den bajerske stolthed et problem i en arbejdssammenhæng? 

Måske ikke, men det er jo en fordel, hvis man kender til det. Man behøver jo ikke gå ind i historien, 

men man kan jo selvfølgelig godt bedre forstå den her forskel modsat en person. Der er jo ikke kun 

Nord- og Sydtyskland. Der er jo også østlandene, altså det gamle Østtyskland. Også i Bayern er der 

jo også en opdeling: i Franken, Oberbayern, Unterbayern, og så har vil Allgäu. I Allgäu er man 

meget ’bodenständig’. Der er stor forskel inden for Sydtyskland også. Der kommer man så også ind 

på,’hvad er Nordtyskland? Hvor går grænsen’. Nordtyskland er faktisk kun oppe ved kysten, måske 

til og med Hamborg, og så kommer man jo ned til Midttyskland som er kæmpe stort. Der er store 

forskelle inden for Sydtyskland, og hvis man kender og hvis man er bevidst om den her forskel, så 

er det en fordel – at man måske forstår modparten bedre. Altså, at man er bevidst omkring, at 

Bayern er lidt anderledes end Hamborg, så er det en fordel som dansk forretningsmand. Så kan man 

måske bedre forstå, hvorfor, de gebærder sig på den måde, de gør. 



Hvordan er tilhørsforholdet til Bayern? 

Det er meget vigtigt. Det er mit indtryk.  

Identificerer en person fra Bayern sig som en fra Bayern eller tysker først? 

Bayern først.  

På grund af historien og deres stolthed? 

Ja, helt sikkert, men det tror jeg også, en ’Rheinländer’ ville gøre, det tror jeg faktisk for en tysker, 

at det lokale, at det er en lokal stolthed. Der er jo også så mange ’Bundesländer’, at de spiller ind 

med den lokale stolthed. Det er måske nok mest inden for Tyskland. Hvis de kommer ud i verden, 

så er det mindre vigtigt. Måske på samme måde som i Danmark. Når man kommer ud i verden, så 

er man dansker, men i Danmark er det måske lidt mindre. Når en Københavner og en nordjyde 

mødes, så er man jo også en nordjyde stolt, og som københavner er man også stolt. På samme måde 

som i Tyskland.  

Hvilken rolle spiller det sydtyske klima for den sydtyske bevidsthed? 

Jamen, det er jo lige på grænsen til Italien og Schweiz og Tirol, som jo en del både i Sydtyskland og 

i Italien. Så det er helt klart lunere. Bjergene – Alperne, og klimaet som man ikke kender i 

Danmark: ’Kreislaufprobleme’. Det er noget man bliver bekendt gjort med hernede – noget som vi 

ikke kender i Danmark på samme måde. Vi har også noget her i München som hedder Föhn, som 

gør at bjergene er super klare, og at vejret er lunt, og så er der mange, der render rundt med 

hovedpinde, fordi der er et tryk som gør, at man bliver påvirket af det. Klimaet har helt sikkert en 

indflydelse. Der er jo også ’Biergarten’ hernede, som er en institution, hvor man kan tage 

madpakken med. Det er noget, man kender her i München især, hvor man bare køber øllene eller 

drikkevarerne, og så har du bare din egen madpakke med. Fester kan også fejres i ’Biergarten’, som 

er offentlig for alle. Det kender man ikke til i Danmark. Måske kender man godt ’Biergarten’ uden 

for München, men jeg ved ikke om man kan tage maden med. Det er meget specielt hernede.  

Hvad betyder religion for en sydtysker? 

Rigtigt meget. Hvad hedder det? Kirken og staten, det er jo nogle institutioner. I sydtyskland er der 

jo også mange klostre. Der er jo en ølbryggende tradition – også i klostrene. I Danmark skelner man 

ikke i mellem evangelisk eller protestantisk og katolsk. Sydtyskland er primært katolsk, og man 

skal ikke begynde, hvis man ikke kender personer at kritisere den katolske kirke. For det vil ikke 

falde godt ind. Der er forskel på evangelisk og katolsk – en himmel til forskel. 



Religionsundervisningen i skolerne bliver også fordelt, og hvis man spørger en dansker derhjemme 

om han er evangelisk eller katolsk – det vil man aldrig spørge om. Det er der forskel på hernede. Så 

religion spiller en stor rolle.  

Er det noget, man ville bemærke i en arbejdssammenhæng? 

Måske, men ikke umiddelbart, men man skal jo ikke, det er jo netop en af de ting – tabuemner. Man 

skal ikke tale religion som det første. Man skal heller ikke tale politik som det første. Er du 

konservativ eller socialdemokratisk? Men Bayern er jo katolsk, og det er måske gammeldags. CSU 

lægger jo også værdi i de traditioner, at kvinderne bliver støttet i at gå hjemme, mens børnene er 

små, hvor manden så skal ud og arbejde, men det bliver bedre og bedre. Man skal være gift, og der 

er en skattemæssig fordel, hvis man er gift. Det er jo sådan nogle ting som man ikke kender i 

Danmark. Jeg tror ikke, at der er en skattemæssig fordel ved at være gift i Danmark. Det er der her. 

Påsken bliver også fejret, og der er mange bajerske helligdage. Jeg tror faktisk, at der er tre til fire 

helligdage som man ikke har i resten af Tyskland – eller i Baden-Württemberg og Bayern, men når 

man kommer op i Nordtyskland, så kender man ikke til de helligdage.  

Hvad betyder uddannelse for en sydtysker? 

Det betyder også rigtigt meget. Skolesystemet er bygget op på en måde, som jeg mener er 

anderledes end i Nordtyskland. Der deler man først efter 6. Klasse, men i Bayern deler man efter 4. 

Klasse. Der er den her grundskole fra 1.-4. Klasse, og så kan man komme i ’Hauptschule’ – det 

kalder man i dag ’Gesamtschule’, ’Realschule’ eller gymnasiet. Det vil sige, at man allerede der 

begynder at dele op efter, hvor man vurderer kvalifikationer. Det er faktisk ret tydeligt i forløbet, 

hvor man først går på gymnasiet efter 9. Klasse i Danmark. Hernede er det efter fjerde. Derfor har 

skolen og uddannelse en stor-stor betydning, det er velset at få en god uddannelse. De fem 

eliteuniversitet i syd sammenlignet med et i nord, det vil jeg lige koble til religion. De er nok 

opstået fra de her klostre, hvor der er strømmet penge ind fra kirke og stat. Der er jo også mange 

søer hernede som måske også gør, at velhavende mennesker har bygget og samlet sig i de dejlige 

områder, hvor der er søer. Det kan jo have gjort noget, det at der har været penge til det. Starnberger 

See er jo et skønt område, hvor der selvfølgelig har været og er velstand.  

Hvad er holdningen til folk, som ikke har en uddannelse? 

Jeg tror, at holdning til folk, der ikke har en uddannelse er, at man ikke ser ned på dem. Altså en 

håndværker, der er god til sit håndværk, bliver respekteret. Helt klart. Der er jo helt klart en 

grundighed og kvalitet, høje kvalitetskrav og sådan nogle ting. Hvis man er en god håndværker, så 



er det også respektfuldt. Så det behøver ikke nødvendigvis akademisk, men selvfølgelig igen med 

titlerne professor og doktor, det lægges der selvfølgelig stor værdi og respekt i, men en god 

håndværker vil også blive velset.  Tysk kvalitet, det skal være ordentligt. ’Ordnung muss sein’. Den 

lever også hernede.  

Hvad med uddannelse i forhold til en arbejdssammenhæng? Hvis begge parter har akademiske 

uddannelser, men den ene har højere rang en den anden? 

Mener du mellem kollegaer eller ægtefolk? 

Kollager? 

Min erfaring er, at man sagtens kan have et godt kollegialt forhold, selvom den ene har en højere 

uddannelse. Hvis for eksempel den ene har en bachelor og den anden har en master, og man 

arbejder med det samme. Det tror jeg ikke er noget som man er arrogant over. Det tror jeg ikke. Det 

kan selvfølgelig godt være, hvis man er ældre. Hernede har vi jo det her ’Beamtentum’. Hvis man er 

’Beamte’ og ikke ’Beamte’, så kan det måske godt have en forskel, men jeg tror ikke, at der bliver 

set skævt på en, hvis man har en anden uddannelse eks. en har læst BWL og en anden har læst 

europæiske studier. En uddannelse er en uddannelse. Det kommer jo an på om der er forskel, og 

hvis den ikke er stor, så er det ikke noget, man går og tænker over overhovedet.  

Hvad er holdningen til en dansker, der er selvlært og har etableret en virksomhed, og søger en tysk 

handelspartner? Er det en barriere? 

Nej, det tror jeg ikke.  Der vil man som tysker kigge på, hvad er det for noget, han har. Hvis han 

møder til tiden og leverer, når han lover, han leverer. Hvis det etableres, så opnår man en respekt 

hos en tysker. Så derfor gør det ikke en forskel om man hedder cand.ling. eller cand.mag. Det er 

mere den vare, der leveres og den måde, han fremstår på. Hvis han kommer fem min før tid, og er 

pænt klædt på, og at han taler tysk. Så tror jeg, at det er det, man lægger mere vægt på end om han 

har en bachelor eller master. Selvfølgelig uden at have mødt personen, og man kigger på cv’et, så 

kan det måske godt betyde noget.  Ja, det tror jeg.  

Lige det sidste ang. titler og status. Hvad gør det, at en person for eksempel har mange 

kvalifikationer på papiret. Hvordan får det ham til at fremstå i en arbejdssammenhæng? 

Det gør det jo nok i starten, når man skal have en fod indenfor, og man har papirarbejdet med 

titlerne i orden. Det vil ikke være en ulempe, det er helt sikkert. Det vil nok være med til at åbne 

nogle flere døre end, hvis man ikke havde det. Det ville det måske nok, fordi netop, man ikke kan se 



personen først, og at personen ikke har leveret nogle ting endnu. Det ville måske – eller hånden på 

hjertet have en betydning. Hvis man kan levere et rigtigt godt cv – det åbner døren. Det gør det jo 

også i Danmark, men titlerne er jo ikke så vigtige i Danmark, men det er de altså hernede. En ’Dr.’ 

tror jeg faktisk godt, man kan få ind i et pas. Det kan du ikke i Danmark, der kan du ikke få dine 

titler ind i dit sygesikringsbevis – det kan du her. Hvis du går ind og bestiller på nettet, så er der 

altid ’Anrede’. Der kan man gå ind og vælge professor og doktor. Det er sjovt – det kan man ikke i 

Danmark, men det gør man hernede. Og det er faktisk ret vigtigt, at man får noteret, når man skriver 

et forretningsbrev, så skal man titulere modtageren på korrekt vis. Det er vigtigt.  

Hvad betyder det ’at have et arbejde’ for en sydtysker.  

Jamen, det betyder rigtigt meget. Altså rigtigt rigtigt meget.  

Ja, hvordan oplever du det? 

Man identificerer sig med det på samme måde som i Danmark. Man spørger ’hvad laver du?’ og 

man præsenterer sig også med, hvad man laver. Jo, det gør man. Hvis man har et godt job, så kan 

man også være stolt af det. Helt klart., Det er vigtigt.  

Så du vurderer altså, at det er en del af identiteten? 

Ja, det gør jeg, men det synes jeg også, at det er i Danmark. Man identificerer sig med det, man 

laver, og det synes jeg også at man gør i Danmark.  

Hvor meget fylder karriere og ambitioner for en sydtysker? 

Det fylder rigtigt meget, og så tilbage til den traditionelle gammeldags måde at opbygge en familie 

på. Måske mere for mænd end for kvinder. Det bliver selvfølgelig bedre og bedre, og ligestillingen 

er også på vej, men ikke så langt som i Danmark, hvor begge jo skal arbejde for at kunne få det til at 

løbe rundt. Hernede i Bayern er der nok mere tendens til, at manden arbejder mere og kvinden går 

hjemme. I hvert fald mens børnene er små, og så starter ud med noget deltidsarbejde. Det ser man 

rigtigt tit - at kvinden går på fuldtid efter et års barsel. Det ser man selvfølgelig også, og det 

kommer også mere og mere. Og vuggestuepladserne bliver også flere, men det er faktisk ikke mere 

end for 15 år siden, og jeg taler af personlig erfaring, at vuggestuepladser er på vej og at ligestilling 

er på vej, men det er typisk manden, der er arbejdstager og kvinden, der passer familien og børnene. 

Det er meget skåret ud, og firkantet, men det er klart tendensen.  

Hvad er holdningen så til en arbejdende mor med små børn? Hvordan bliver det modtaget? 

Ude på landet vil det ikke blive velset. I München er vi kommet så vidt, der er der mange kvinder, 



der arbejder. Det bliver mere og mere. Der er også kommet en lovning på vuggestuepladser. Det 

som CSU som jo er søsterpartiet til CDU, det er jo netop, at de gerne vil støtte op om, at kvinden 

går hjemme i stedet for at putte barnet i vuggestue. Det er der politisk støtte til for eksempel. Jeg vil 

ikke tro, at man kigger skævt. Det har jeg ikke oplevet. Jeg vil nærmere tro, at det er ude i 

landområderne.  

Hvordan er en tyskarbejdsuge sammenlignet med den danske?  

Den er lang ift. den danske. Jeg tror, at gennemsnittet er 42 for en tysker, hvor vi så har 37 i 

Danmark. 37 kender man ikke. Det kommer jo så også an på om man arbejder halvdag som kvinde 

eller om man arbejder fuldtid som mand. Det er nogle lange arbejdsuger. 

Hvad er holdningen til overarbejde? 

Det er velset at arbejde over. Det tager man også. Det kommer jo selvfølgelig an på chefen og 

jobbet, men hvis chefen siger at det skal være færdigt, så lægger man de overarbejdstimer, men 

måske ikke så stor en tendens til at være online 24 timer. Når man så går hjem efter en lang uge, er 

tendensen til at være ’off’, men det kommer jo selvfølgelig an på, hvad der kommer. Det skal være 

vigtigt, hvis man arbejder en lørdag eller en søndag.  Og søndag er en helligdag hernede. Man kan 

ikke gå i supermarkedet kl. 22 om aftenen – det kan man i Danmark, det kan man ikke i Bayern.  

Bagerne er begyndt at åbne op om søndagen, men det er noget som er kommet inden for de sidste 

fem år. Det har selvfølgelig noget at gøre med det katolske; religion igen og så tradition. At man 

ikke er så fleksibel og liberal, men at man lægger vægt på det. 

Vil du vurdere sydtyskerne til at være mindre liberale? 

Ja, hvad siger man, at liberal er? Jeg vil nok sige, at tyskerne er autoritetstro, og der er regelsæt tro i 

det. Ja, det vil jeg tro. Hvor danskerne er mere, det der med at stillespørgsmålstegn.  

Du siger, at arbejdstiderne er længere end i Danmark. I en handelssammenhæng mellem en 

dansker og en sydtysker, er der noget man som dansker skal være opmærksom på? 

Jeg tror ikke en dansker skal sige, at han skal hente børn kl. 16, og så tager vi fat bagefter. Det er er 

ikke så normalt hernede, at man gør det. Det gør man jo i Danmark. Der smutter man og så arbejder 

man igen om aftenen. Jeg vil vove at påstå, at man i Tyskland arbejder til arbejdsdagen er færdig, 

og så bliver børnene hentet. Der er en fast tid, og den der flekstid kender man ikke noget til. Det er 

jo helt normalt i Danmark, men det kan jo være at det er på vej, men ikke endnu. Det er ikke så 

udbredt og heller ikke normalt. 



 

Så en tysk arbejdstager er mindre tilgængelig uden for arbejdstiden? 

Måske, fordi arbejdsugen er lang. Der knokles i de 42 timer. De arbejder jo også meget – tyskerne. 

Og igen, det der ’Anwesenheit’. Man skal være der. Helt klart. Det vil jeg mene. 

Ift. indgå aftaler? Er de mundtlige eller skriftlige? 

Jamen, de er helt klart skriftlige. Alt skal på skrift. Det er tysk, og alt skal på skrift.  

Ift. uddannelse er vigtigt, ambitionerne er høje – hvad med konkurrence niveauet internt blandt 

kollegaer? 

Det tror jeg eksisterer. Det er måske noget kønsligt. Det ligger i mændene, at de skal konkurrere, og 

nu er det jo som oftest dem som har de lange arbejdstider, hvor kvinder arbejder halvdags. Det har 

måske noget at gøre med om man er mand eller kvinde.  

Er det sydtyske arbejdsmarked dynamisk eller bliver folk længe i stillingerne? 

Hvis jeg skal vælge det ene eller det andet, så bliver de længere i stillingerne. Helt klart igen med 

den her ’Beamtentum’, hvor man får en karrierevej til ’Beamter’, og så bliver man i der i resten af 

sine dage. Som ’Beamter’ får de god løn, og en masse andre fordele, som man ikke får ved at være 

almindelig arbejdstager.  

Sikkerheden er vigtig for en sydtysker? 

Jeg helt sikkert.  

På hvilken måde spiller penge en rolle? 

Jamen, penge spiller en stor rolle. München er jo også en dyr by at bo i. Derfor er penge helt sikkert 

vigtige. Tyskerne køber heller ikke så meget som man gør i Danmark. I Danmark køber man jo 

oftest et hus, og selvfølgelig lejer man jo også, men hvis man kan købe et hus, bygge hus, så gør 

man det. Penge er også vigtige i forhold til at manden arbejder, så der skal jo tjenes nogle penge. 

Helt klart. Penge er vigtige.  

F.eks. hvis man skal sætte det groft op mellem fritid og penge – hvad er vigtigst? 

Hvis du er ude efter en tendens, så vil jeg sige penge, men man kan ikke skære alle over en kam, og 

det gælder jo alle spørgsmål. Det er jo altid nogle undtagelser, men ja, pengene er vigtigere end 

fritid for en sydtysker.  



Hvad med kønsrollerne i arbejdslivet – er der en forskel? 

Hvis en kvinde og en mand arbejder i samme stilling, så tror jeg, at der er stor respekt. Jeg tror ikke, 

at manden der har den samme stilling vil sige til kvinden, at hun skal gå ud og lave kaffe f.eks. Det 

vil være respekt om stillingsbetegnelsen i stedet. Der tror jeg ikke, at der er en forskel. I hvert fald 

ikke mere end i Danmark. Det tror jeg simpelthen på. 

Hvilket køn er så det mest dominerende på arbejdsmarkedet? 

Jamen, det er vel manden for kvinden går hjemme. Så typisk mænd. Det er jo en naturlig forklaring, 

også at mændene er længere på arbejdsmarkedet, hvis kvinden er hjemme på barsel. Så har han jo 

også større mulighed for at stige, hvor kvinden skal kæmpe sig tilbage efter, at hun har fået børn. 

Selvfølgelig kan kvinden komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet igen, men det er vel nok typisk 

manden.  

Hvordan vurderer du, at det at være kvinde påvirker hendes rolle på arbejdsmarkedet? 

Det er er jo et svært spørgsmål, men det gør det jo, også på samme måde som i Danmark. Der er 

mangel på kvinder i de høje stillinger. Man taler også om, at man skal have en eller anden kvote. 

Det snakker man også om hernede, hvor der skal være et vidst procenttal kvinder i lederstillinger. 

Det kæmper man med hernede, og det må jo være et resultat af, når kvinder ikke moser sig så langt 

frem som mændene gør, men det er det måske også i Danmark, men der er nok en større tendens 

hernede. Og det kommer jo igen an på om det er en storby. I München er man jo klart længere 

fremme end man er ude i de små byer. Helt klart. 

Nu nævnte du institutionspladser. Hvordan påvirker manglen på dem en dansk familie, der vælger 

at bosætte sig i Sydtyskland grundet et arbejde? Er det noget som vil påvirke en dansk kvinde? 

Det kommer an på, hvor man søger en vuggestueplads. München er selvfølgelig ved at komme efter 

det, men München er også en meget populær by og den er fuld af mennesker – der er mange om 

buddet her i München. Så jeg tror faktisk, at man skulle, inden man valgte at rykke teltpælene op, 

gøre sig nogle overvejelser og have pladsen parat, hvis kvinden forventer, at hun kan komme ud 

også, men jeg mener, at man er så vidt, at der er pladsgaranti. Problemet er så bare ift. hvor man 

bor. Der er utroligt mange pendlere. Det var så sent som i nyhederne her for nylig, at man er oppe 

på 60% af hele befolkningen, der er pendlere. Specielt i Berlin, hvor det i 2015 er det skudt i vejret, 

og det har jo også noget at gøre med, at jobbene er et sted, og man bor et andet sted, så man er nødt 

til at pendle. Så er det jo sådan, at hvis man pendler, så skal man indberette den tid, man pendler, og 

så skal børnene jo hentes inden for tidspunkterne. Det er en udfordring for en kvinde tror jeg, hvis 



manden har et udfordrende job og børnene skal i institution, men hvis, det er kvinden som har 

jobbet, og man flytter pga. det, så må det jo så være manden, der tager over.  

Så er vi ved at nå enden. Men jeg har lige et spørgsmål ang. det regionale tilhørsforhold. Folk, der 

bor og er født og opvokset i Bayern – bliver de i Bayern eller flytter de andre steder hen? 

Jeg tror, at de er mere bundet til Bayern. Hvis de så tager ud, så tror jeg at de måske kommer 

tilbage. Det tror jeg uden, at jeg kan underbygge det med noget. Det jeg kender er dog, at de er mere 

bundet. Men det er svært at svare på Louise. 

Ja, det er jeg godt klar over. Det er også helt i orden, hvis du ikke kan svare på mine spørgsmål.  

Det er svære spørgsmål, da man ikke kan generalisere, men der er en tendens.  

Hvilke råd vil du give en dansker i en dansk-sydtysk arbejdssammenhæng? 

Lær tysk. Den er helt klart. Det vil være en kæmpe fordel. Det er helt klart mit indtryk, og min 

største overbevisning. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken virksomhed og hvor – om det er i 

München eller i udkanten. I München er der jo en tilvækstrate, der er eksploderet. Byen er jo 

ekspanderet og ekspanderer stadigvæk med mange internationale virksomheder også, men det kan 

kun være en fordel. Det er min store overbevisning. Punktum. Man kan jo også sige, hvis man ikke 

kan og så man forsøger sig på engelsk, at det også går, men man kommer længere med tysk.  

 





 

BILAG 7  

 INTERVIEW MED THOMAS OLESEN FRA MÜNCHEN 



INTERVIEW MED THOMAS OLESEN FRA MÜNCHEN, MAND (TO) 

Hvad bemærker du er anderledes i Sydtyskland end i Danmark 

Jamen altså, som dansker, så er det interessant at være i en anden kultur, hvor man taler et nyt sprog. 

Der er bjerge - jeg kan godt lide at stå på ski. Der er ikke noget vand. Jeg savner lidt strandene. Der 

er fede biler, man kan køre hurtigt. 

Har folk flere penge i Sydtyskland end i Danmark? 

Ja, lige hernede i München, der lader det til at være mere velhavende. 

Hvorfor tror du, at det er sådan? 

Det er gået godt hernede igennem rigtigt mange år, og der har ikke rigtigt være krise som så mange 

andre steder. De har været gode til langt tilbage at bygge nogle solide industrivirksomheder op som 

er blevet rigtigt store. Du har den store automobilindustri selvfølgelig, men også højteknologi er jo 

et hot spot i Europa, også her i München i forhold til udvikling og innovation, og nogle gode 

samarbejder med nogle af de bedste universiteter, eliteuniversiteterne - dem ligger der også et par 

stykker af hernede. Så lidt en kombination af alt det.  

Bemærker du, at der er nogle ting som foregår på en anden måde? 

Jo, nu har jeg jo ikke som sådan arbejdet på en tysk arbejdsplads, så det ved jeg ikke lige. 

Hvad med forretningspartnere? 

Det kan godt virke lidt anderledes, men man skal jo passe på med at generalisere. Alle er jo 

forskellige. Danskerne har nok lidt mere hang til at starte ud med at have det godt sammen. Fortælle 

en vittighed eller snakke lidt om vejret, og så er det det, der skaber grundlag for at lave forretning så 

at sige. Sat sådan lidt på spidsen, så er det omvendt her i Tyskland. Der vil man gerne være sikker 

på, at der først er et godt forretningsgrundlag. Sådan rent rationelt kan man så hen af vejen lære 

hinanden bedre at kende, og opnå den der lidt mere hyggelige omgangstone. Det kommer lidt 

senere. 

Hvad skal man være opmærksom på i en samtale med en sydtysker? 

Jeg vil sige, at hvis det er på et tidligt stadie, hvor man ikke rigtigt kender hinanden, så skal man 

som dansker være opmærksom på, at de som regel gerne vil lidt hurtigere ’to the point’ i forhold til, 

hvad man arbejder med, og det forretningssamarbejde man nu skal have op og stå. De bryder sig 

ikke så meget om smalltalk og lige fyre en vittighed af. Sådan noget som en dansker muligvis ville 



gøre med et smil på læben, selvom man ikke kender hinanden så godt. Det fungerer normalt ikke så 

godt hernede. Jeg synes alt det man snakker om omkring ’det at have slips på’ - det føler jeg ikke er 

så vigtigt længere. Måske i nogle få-få tilfælde, hvis du er helt oppe på øverste niveau i de store 

virksomheder, men ellers er det generelt meget afslappet på den måde, men overvejende skal man 

have hurtige fokus på det rent forretningsmæssige, og passe lidt på med de løsslupne vittigheder og 

små hyggelige kommentarer. Det kommer først senere, når man kender hinanden bedre.  

Kan du komme med et eksempel, hvor den forskel kom til udtryk? 

Jamen, jeg har egentligt oplevet det mange gange. Jeg har jo tidligere arbejdet som konsulent, hvor 

jeg hjalp danske virksomheder med at komme i samarbejde med tyske virksomheder. Der var det 

næsten altid en udfordring, da danskere har det med, at det er vigtigt at man har en uformel 

omgangstone, og lige kan fyre noget sjovt af. Jeg kan ikke lige komme med et konkret eksempel.  

Oplever du en hierarkisk arbejdsstruktur i Sydtyskland? 

Ja, der er jo mange virksomheder hernede som er rigtigt store, og især i dem er det tilfældet, at man 

godt kan mærke at der er en øvre chef, og så er der en masse underordnede som retter ind efter ham, 

og ikke har så megen beslutningskompetence - typisk som en dansk mellemleder ville have. Det er 

derfor vigtigt, hvis man vil i samarbejde med de store virksomheder, at man sørger for at komme i 

kontakt med de rigtige mennesker – de rigtige beslutningstagere, ellers kan der gå mange måneder, 

hvis ikke år med at snakke frem og tilbage med mellemledere eller folk længere nede i 

organisationen, som faktisk slet ikke har muligheden for at tage nogle beslutninger. Så der er klart 

en forskel der – især med de store virksomheder. Jeg tror, i det mellemstore virksomheder er det 

mere afslappet, og kan måske ligne Danmark mere, men de store har i hvert fald et udtalt hierarki.  

Hvor vigtige er regler for en sydtysker? 

Jamen, der synes jeg at de minder meget om dansk struktur. I forhold til at overholde deadlines, 

synes jeg at både danskere og sydtyskere er gode til at overholde dem, og også til at være åbne 

omkring det. Så hvis man har svært ved at nå en deadline, kommunikerer man det ud. Det synes jeg 

gør sig gældende for begge parter.  

Skal det forstås som man omgås regler lidt mere fleksibelt? 

Hvis man ved at tingene kan skride, så er det vigtigt hernede at man siger det proaktivt, hvis man 

har nogle problemer med nogle ting, så er sydtyskerne oftest forstående, hvis man altså gør det på 



en åben og ærlig måde. Jeg synes ikke, at de virker mere plan fokuseret end en dansker gør. Jeg 

synes både danskere og sydtyskere er på højt niveau, hvad det angår.  

Hvad med tid, hvis man har et møde? 

Der er det selvfølgelig vigtigt, at man overholder det. Det bliver ikke modtaget godt, hvis du 

kommer for sent til et møde, men igen som jeg sagde før, hvis du har informeret dem om et 

problem, og du kommunikerer det ærligt ud, så bliver det ikke taget så tungt hernede, men det skal 

selvfølgelig ikke ske hver gang.  

I grunden skal man være mødestabil? 

Ja, det er det samme som i Danmark. Hvis du har en god grund, så er det okay i et mindre omfang, 

men det er vigtigt at man er pålidelig, og at du leverer det, du skal.  

På hvilket sprog skal en dansker kommunikere med en sydtysker i en forretningssammenhæng? 

Jamen, det kommer lidt an på sammenhængen, men generelt så er tysk foretrukket. Jeg oplevet, at 

tyskere normalt ikke er lige så gode til engelsk som danskerne. Jeg vil sige det på denne måde: der 

er mange danskere, der tror de er gode til tysk, men det er de i virkeligheden overhovedet ikke. Så 

skal man ikke forsøge sig på tysk, så er man nødt til at holde fast i engelsk eller finde en lokal 

partner, der kan hjælpe en, men det foretrukne er klart, at kommunikationen foregår på tysk.  

Har du oplevet folk, der ikke kan tale engelsk, hvor at det er en barriere? 

Ja, det har jeg. Det er nok mest ældre sydtyskere, men de kan jo også sidde i høje stillinger, og der 

har jeg klart oplevet, at det var en stor barriere. Det var en dansker, der var dårligt til tysk, og 

forsøgte sig med sit skoletyske, og tyskeren havde slet ingen mulighed for at tale engelsk. Så det 

blev et rigtigt dårligt møde.  

I hvor stor en grad er dialekten forbundet til en sydtyskers identitet? 

Det ved jeg ikke. De er vel stolte af deres dialekt, såvel som deres lokale dragt med lederhosen og 

dirndl. Det bruger de meget, men forretningsmæssigt, når de sidder en udlænding, så sidder de ikke 

og snakker bajersk. Så er det mere almindeligt tysk de bruger.  

Har du oplevet, at kendskab til bajersk har åbnet døre for nogle forretningsmuligheder? 

Ikke sådan lige, hvad jeg kan huske, men det er selvfølgelig altid godt, hvis man kan et par ord eller 

to. Det plejer at falde i meget god jord. Det skal bare heller ikke blive for meget.  

Når dialekten ikke bruges i en arbejdssammenhæng. Hvornår bruger de den så? 



Jamen, det er jo så privat, men der er mange mennesker, der er født og opvokset i München som 

ikke kan tale bajersk. Mit indtryk er, at det er mere lokalt og hvis man er ude på landet. I en 

forretningssammenhæng er det slet ikke et krav, men det ville være fedt, hvis man kunne lære at 

forstå det og komme op på så højt et plan, men det er nok mere min egen opfattelse. Det er ikke en 

barriere, hvis man ikke kan det.  

 

Hvilken betydning har den tyske historie for en sydtysker? 

Ja, nu arbejder jeg jo med IT til sundhedssektoren, og der er store udfordringer omkring 

datasikkerhed og datadeling. Det er tyskerne selv meget opmærksomme på, og det går jo tilbage til 

krigen, da de blev overvåget af det hemmelige politi. Så der er stadigvæk nogle stærke regler her, 

og en kultur omkring det som gør, at det er et helt andet set up.  

 

Hvad med den regionale historie? Er det noget som er fremtrædende? 

Tænker du sådan ’Bundesland Bayern’ i forhold til resten af Tyskland? 

 

Ja 

Altså, nu har jeg ikke prøvet at bo andre steder i Tyskland, så jeg ved jo ikke, hvad der som sådan er 

anderledes, men jeg mærker specielt her i München at folk ikke rigtigt vil flytte andre steder hen. 

Jeg har aldrig oplevet, at der er folk herfra, der er flyttet til Köln eller Berlin for eksempel. Og så er 

der dem, der er fodboldfans, de har selvfølgelig det bedste fodboldhold, og det er de selvfølgelig 

stolte af. Det går de jo meget op i. Bjerge er en stor del af livet hernede. At hygge sig med en øl i 

’Biergarten’ er lidt mere fremtrædende end det er i de andre ’Bunderländer’ synes jeg. Det er svært 

for mig at sige om den regionale historie påvirker dem. Det er ikke noget som jeg oplever i en 

arbejdssammenhæng. 

 

Er en sydtysk forretningsmand anderledes end en dansk?  

Jamen, de har en anden forståelse af, hvordan man mødes til at starte med. Hvor vi som danskere 

nærmest før man overhovedet har lært at kende hinanden kommer med popsmarte bemærkninger og 

sådan lidt ironi, og måske endda provokere hinanden en lille smule på en venlig facon, som vi nu 

oplever det, dér er det anderledes. Den ironi har de ikke på samme måde, så det kan som dansker 

føles lidt mere høfligt struktureret med, at man skal passe ind i nogle rammer, der gør at man ikke 

bare lige sådan kan folde sig ud, men det er jo deres måde at gøre det på. På den måde er det meget 



anderledes, og som en dansker kan man tit få oplevelsen, at sydtyskere er mere stive i betrækket, 

men det er en fejl. Jeg synes, at de er mindst lige så hyggelige, de gør det bare på en anden måde, og 

det tager lidt længere tid før man har den fuldstændige åbenhed og tillid til hinanden som jeg lidt 

oplever sker øjeblikkeligt i Danmark. Der er man ikke rigtigt bange for, at folk kan misforstå en 

eller blive såret – men selvfølgelig til en hvis grænse. Der kan man godt mærke forskellen. Specielt 

med de lidt ældre, der kan de godt blive sure, hvis man ikke tiltaler dem med Dem eller De og deres 

titel. Det kan man godt blive overrasket over i starten - altså hvis en dansker ikke nævner dem med 

deres titler eller på den der høflige tyske måde, men de kan sagtens acceptere, hvis en udlænding 

ikke helt forstår det eller ikke ved, hvad man gør. Men de bryder sig ikke om ikke at blive omtalt på 

den høflige måde til at starte med, hvis man ikke kender hinanden.  

 

Du var lidt inde på det tidligere i forhold til bjergene. Hvor meget påvirker omgivelserne en 

sydtysker? 

Det har jeg svært ved at sige. Mange af mine tyske venner er meget glade for at tage op i bjergene 

både om sommeren og om vinteren. Det er en integreret ting i livet og en del af deres kultur at tage 

til bjergene, men igen, så støder jeg også på folk, der overhovedet ikke gider, men overordnet vil 

jeg sige, at det er en meget afslappet kultur med god brug af naturen sammenlignet med andre 

steder i Tyskland tror jeg.  

 

Hvad betyder religion for en sydtysker?  

Det betyder en del i og med at butikker har lukket søndage på nær lige tankstationerne, men der kan 

du ikke vaske din bil om søndagen.  

 

Hvad med i en arbejdssammenhæng?  

Det er ikke rigtigt noget, jeg synes fylder. Jeg ved, at mange af mine kollegaer er katolikker, men 

det er ikke sådan noget som jeg lægger mærke til. Jeg oplever ikke, at det er noget som folk går op i 

som sådan ift. at gå i kirke. Det er som om at religionen er mere forankret i de traditioner som er 

hernede - altså de religiøse ritualer, hvis man kan sige det på den måde, der stadig gælder.  

 

Hvad betyder uddannelse for en sydtysker? 

De er helt anderledes skruet sammen end os. Allerede i tredje eller fjerde klasse tror jeg, der skal 

barnet vurderes om, hvorvidt den skal i udvidet linje - altså for de dygtige eller basis linje dvs. dem 



som får svært ved at komme videre med uddannelse bagefter – universitet. Så det er ret tidligt, at de 

skal træffe den beslutning, og den kan være rigtigt hård. Det går man meget op i. Så, ja, uddannelse 

er vigtigt, og så er der rigtigt mange, der stiler efter at få et job hos de store - BMW, Audi, Siemens 

osv. Det er der en del prestige i. Der er traditionelt og sikkert. Så er man sikret for livet. 

Sammenlignet med Danmark, hvor det hele er meget mere brudt op og fleksibelt. Der er det 

accepteret, hvis man hopper lidt rundt mellem jobs, og ja, hvis man ikke har en uddannelse.  

 

Hvad er holdningen til folk som ikke har en akademisk uddannelse i en arbejdssammenhæng?  

Jamen, hvis man er selvlært erhvervsdrivende, så er der selvfølgelig stor respekt for det, men jeg 

tror nu nok, at der mere snobberi omkring uddannelse hernede. Hvis du er blevet ph.d., så er man jo 

doktor, det er en læge jo også, og det står på dit visitkort, og i dit brevhoved samt i mails - også hvis 

du er to gange doktor, så står det der også. Det går de op i at vise frem. Så på den måde er det 

anderledes. Jeg tror dog ikke, at man ser ned på nogen, der ikke har en uddannelse, men dem der 

har en uddannelse hører mere til en elitær gruppe. Der ser folk så også op til dem der har en 

uddannelse, hvis de ikke selv har.  

Er en sydtyskers titler/status vigtige for ham?  

Jamen, det kan opfattes negativt, men du kan som dansker også bevidst bruge det. Det kan give dig 

meget opmærksomhed, hvis du nævner en person ved fornavn - en som er vant til at blive kaldt ved 

sit efternavn og titel. På den måde har du fuldstændig personens opmærksomhed, og så glemmer 

han dig aldrig. Så i en arbejdssammenhæng er det jo så bare vigtigt, at man har noget at byde på, og 

at man ikke bare er en eller anden grønskolling, så bliver personen fornærmet. Så du kan bruge det 

på forskellige måder, hvis du ikke bruger den titel og deres efternavn.  

Hvad betyder, det at arbejde for en sydtysker? 

Jo, altså alle ønsker jo at arbejde, at bidrage og at kunne klare sig selv, så det er ret vigtigt for en 

sydtysker. Der er jo også lav arbejdsløshed hernede, der har der næsten altid været.  

Hvordan er hans arbejde en del af hans identitet? 

Jamen, det er vel det samme som i Danmark. Man spørger ret hurtigt ind til, hvad man laver. Så det 

er en stor del af identiteten.  

 

Hvor meget fylder karriere og ambitionsniveau hos en sydtysker? 



Jo, jeg oplever dem som meget ambitiøse - også arbejdet. Det hele skal gøres så godt og effektivt 

som muligt. Set ud fra et dansk synspunkt, hvor tilgangen til arbejde godt kan være lidt mere ’loose’ 

– selvfølgelig igen alt afhængigt, hvor man arbejder, så føler jeg, at det måske er tilladt at have en 

’off day’, hvor man ikke er så produktiv, men forskellen er ikke stor. Det er klart spidse albuer i det 

store virksomheder, hvor der foregår magtkampe. Så der kan gå lidt politik i den, men i de små- og 

mellemstore virksomheder, der fylder det ikke så meget, men det er mest i de store virksomheder, 

men dem er der jo mange af hernede.  Der er også fokus på fritid -  at man skal bruge naturen og 

sidde og hygge sig, men karrieren fylder meget.  

Er en sydtysker tilgængelig uden for normale arbejdstider? 

Ja, altså de arbejder ofte længere end danskere. De går ikke kl. 16/17, men nærmere kl19.  

Hvad betyder det for en sydtysker at nå hjem og spise aftensmad med familien? 

Jo, det gør det vel, men ikke lige så tidligt som danskerne, der gerne forlader arbejdet kl.16 – 

inklusiv lederen. Det er ikke noget som man oplever her. Kulturelt er det jo sådan, at hvis manden 

har et godt job, hvilket han burde have, så har kvinden et mindre karrierefokus når hun har børn, så 

er det hende, der står klar med maden når han kommer hjem sent.  

Vil du beskrive det sydtyske arbejdsmarked som dynamisk eller bliver folk længe i den samme 

stilling? 

Det er udynamisk. De skifter ikke job ligeså meget en dansker ville gøre. Det ligger nogle store 

virksomheder hernede Amazon og Microsoft osv. De kulturer er meget præget af den amerikanske 

tilgang, men de tyske virksomheder mener jeg klart er kendetegnede ved, at de bliver der længere.  

Hvorfor? 

Det er jo nogle regler omkring, hvis du har været i en virksomhed i nogle år, så bliver du 

efterhånden meget svær at fyre, så på den måde bliver medarbejderne beskyttet af reglerne. Så det 

kan være en del af det. En anden ting kan jo være, at tyskerne jo godt kan lide struktur, og arbejdet 

giver dem en fast rutine i hverdagen. Det ligger lidt i deres temperament, at de ikke skifter job så 

ofte. Det ser man jo også, når de skal lave nye produkter. De bruger rigtigt lang tid på at planlægge 

og analysere inden de går i gang med at udføre det, hvor i Danmark for eksempel -  der er vi 

hurtigere til at sige: vi starter bare op for at prøve det af, og så retter vi efterhånden bare til som vi 

går frem. Der er tyskere lidt mere struktureret omkring det og lidt mere planlagte, og kan dermed 

forekomme lidt tungere i betrækket. De gør det lidt omvendt, hvilket jo skinner igennem på den 



måde, hvor de bliver længere i en virksomhed. De er ikke så utålmodig ift. at der skal ske nogle 

ændringer.  

Hvordan prioriterer en sydtysker arbejdsliv kontra familieliv? 

Mit indtryk er, at de går op i familie. Så ligger det jo også i deres natur at blive længere på arbejdet, 

men når det nu gør sig gældende for alle familier, så er det jo en fin balance. De har fokus på 

familien om aftenen og i weekenderne, og ja – så tager de børnene ned i bjergene for eksempel for 

at få noget kvalitetstid. Det er min opfattelse, men jeg har ikke rigtigt arbejdet i nogle tyske 

virksomheder, hvor jeg kunne observere det.  

Hvad med fritid, går de op i det? 

Fritid - hvis den er tilpas vigtigt for dem så gør de jo, men der er mange, der arbejder sent – set ud 

fra et dansk perspektiv.  

Hvilken rolle spiller penge for en sydtysker? 

Det spiller en stor rolle. Det har også noget med status at gøre. Det forventes ofte, at det er manden 

som skal trække læsset, når man får familie og konen ikke længere arbejder, derfor er penge vigtige. 

Statussymboler som biler er ekstremt vigtige hernede, så modsat Danmark, så vil man meget gerne 

vise sin Audi eller Mercedes eller BMW frem. Det er også meget vigtigt, hvilken firmabil som man 

får.  

Hvad med opsparing? 

Ja, det er selvfølgelig også vigtigt. Det er jo en form for sikkerhed. Boligmarkedet eller 

lånemarkedet er skruet anderledes sammen. Der er mange der bor til leje et hele livet, og man køber 

ikke så tidligt som man gør i Danmark. Der er heller ikke de samme fradragsmuligheder her. Man 

kan heller ikke låne så mange penge her, så man skal selv kunne lægge en større andel ift. 

udbetaling. De virker ret fornuftige omkring penge. Økonomien er jo også ret stabil her, så det har 

vel noget med det at gøre.  

Er der forskelle i kønsrollerne i Sydtyskland 

Helt sikkert. Der er slet ikke den samme lighed mellem kønnene som der er i Danmark. Mand og 

kone kan for eksempel ikke gøre karriere på lige vilkår som i Danmark. Det er først efter, at 

børnene er blevet lidt ældre, at kvinden kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er også længere 

barsel. Det er ret normalt, at kvinden har et par års barsel, og så også lidt til manden. Det ligger i 

kulturen, at når man får børn så er det manden, der tager over. Hvis kvinden arbejder videre fuldtid, 



så vil folk tro, at der er noget galt. Formegentligt, at de ikke tjener nok penge eller at der er krise. 

Det er en stor forskel.  

Hvad betyder forskellen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet? 

Det ved jeg ikke lige. De virker mere bagud. Det er mændene, der sidder på tungt på posterne i 

toppen og i bestyrelsen, og nu hvor det er så traditionelt med kønsrollerne, så er det jo klart sværere 

for en kvinde på arbejdsmarkedet, og at få den balance mellem kønnenes roller, når man nu har et 

system, der giver kvinden flere års barsel, og at manden så må stå for at skrabe pengene hjem. Så 

det tager langt længere tid at gøre op med det - nu normerne er sådan. Det med barsel er jo også 

vigtigt. Det kan være rigtigt svært for kvinden at finde et job, hvis hun er barnløs og i starten af 

30’erne. Så sidder man som virksomhed i saksen i mange år, og så ville virksomheden nok hellere 

vælge en mand i stedet for. Det gør det jo ikke nemmere.  

Hvad er det bedste råd som du kan give en dansker i en dansk-sydtysk arbejdssammenhæng?   

Det bedste råd, jeg kan give er: tænk omvendt, forstå at det først og fremmest handler om det 

arbejdsmæssige, så fuldstændige fokus på det. Vær dobbelt så godt forberedt som du normalt ville 

være ift. dit produkt eller projektplaner osv. Typisk dansk facon er, at man ikke helt har styr på det, 

men så taler man om det og så vender man lige tilbage, når man har fundet ud af det - det bryder de 

sig ikke om hernede. Så man skal være helt forberedt og have alle detaljerne med. I langt højere 

grad end man er vant til. Lad være med at sætte tyskere i en bås - at de er kedelige. Ha’ et åbent 

sind, det gavner dit samarbejde meget mere. Den åbenhed hjælper med at udvikle et stærkere 

samarbejde, så skal du tilpasse dig og lære af deres måde. Det er jo dig, der kommer og vil lave 

forretning med dem, så lad være med at generalisere, og mød din kollega og mulig 

samarbejdspartner med et åbent sind. Du er jo kommet til dem hernede. Jeg hjalp jo omkring 30 

virksomheder med at komme i gang hernede i Bayern ved partnerskaber, og som dansker ser vi os 

selv som værende meget åbne og fleksible, men jeg oplevede ret hurtigt, at danskerne forsøgte at 

sætte tyskerne i bås. Hvis der var noget bøvl, så var det lidt deres skyld. Det synes jeg er et 

begrænset perspektiv, og man bliver nødt til at erkende, at det er os der er i et nyt land, så det er op 

til os at tilpasse os, og ikke den anden vej rundt.  

 

 



 

BILAG 8  

 INTERVIEW MED MIKAEL SCHRÖDER 
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Hvordan opfatter du smalltalk i en forretningssituation? 

Jamen, jeg har oplevet med samarbejdspartnere som var lidt uden for Hamborg at tonen egentlig var 

meget løs. Lidt på samme måde som i Danmark faktisk, men selvfølgelig uden at det er helt det 

samme.  

Har du selv taget initiativ til at snakke om andet en det forretningsmæssige? 

Ja, det har jeg vel og det har jeg egentlig ikke oplevet som var noget problem. Så længe, at det ikke 

tager overhånd mener jeg. Det er jo også vigtigt at man kan tale med sine partnere om andet end det 

rent forretningsmæssige. Jeg synes jo det er vigtigt, at der er en god dialog. Det skaber et mere 

solidt samarbejde.  

Hvad med i Sydtyskland? 

Ja altså. Der ville jeg sige, at det kommer an på virksomheden. Med de større virksomheder ville jeg 

nok tale ren forretning, men det kommer jo an på virksomheden eller personen. 

Er der en større munterhed i Nordtyskland end i Sydtyskland? 

Tja, nordtyskere og sydtyskere er er vel lidt forskellige på det område. Jeg synes ikke, at det som 

sådan er noget, hvor jeg mærker en stor forskel, men hvis jeg skulle sige noget så ville jeg nok 

mene, at folk i Bayern er lidt mere… altså øl fylder mere i Bayern, så det vil jeg mene har en 

indflydelse. Det er jo ofte at vi tager en øl sammen på en af ’stuberne’ eller i en ’Biergarten’.  

Er der forskel i den hierarkiske struktur i Nord- og Sydtyskland? 

Jeg har generelt oplevet i Tyskland, at man følger hierarkiet. Det er altså chefen der er 

beslutningstageren, og han har altid ret. Hvis jeg må sammenligne med Danmark, så kan man sige 

at vi er mere frie til at mene at vi er bedre end chefen nogle gange, og på den måde makker vi ikke 

ret på samme måde som tyskerne gør. Det er selvfølgelig en fordel, da alle bliver hørt, men det er 

også ekstremt ressourcekrævende at alle skal komme til orde. Det er meget krævende og spild af tid 

i længden.   



Hvad med hierarkiet i de større virksomheder i Sydtyskland? 

Nu har jeg mest haft kontakt til mellemstore i syd, men jeg kunne forestille mig at det var 

anderledes. Altså at hierarkiet er større.   

Hvorfor? 

Jeg tror generelt, at hierarkiet er større i de store virksomheder. Vi var en gang i et sted, jeg mener 

at det var Nordtyskland, hvor skrivebordene var inddelt efter rang. Jeg mener, ift. skuffer og skabe. 

Chefen havde flere skuffer måske fire eller fem i skrivebordet, hvor resten af medarbejderne måske 

så havde to. Så det blev simpelthen gjort efter rang. Det var meget spøjst.  

Hvad med påklædning? 

Det er ekstremt vigtigt både i nord og syd. Det er virkeligt noget som tyskere går meget op i. Man 

skal se præsentabel ud. Vi vidste, at en af vores medarbejdere ikke altid klædte sig pænt på, når han 

skulle til et møde i Tyskland, og vi valgte derfor at sende en anden i stedet. Selvom personen var 

mindre kvalificeret. Det virker selvfølgelig lidt dumt, men vi vidste, at det betyder så meget for 

dem. Det er vigtigt, at man er pænt klædt på og er ydmyg i sig opførsel. Ikke noget med at smække 

benene op på bordet. Det vil jeg sige gør sig gældende begge steder. Jeg vil sige, jo større 

virksomhed desto større krav til påklædning.  

Hvor var det du sendte medarbejderen hen? 

Det var uden for Hamborg.  

Hvad med i de mellemstore virksomheder? 

Det kommer an på virksomheden jo, men jeg tror ikke at det er lige så vigtigt. Som udgangspunkt 

vil jeg i hvert fald ikke dukke op i en T-shirt, men det er jo inden for mit felt. Jeg tror, det kommer 

rigtigt meget an på, hvad man laver. Lidt det samme i Danmark. Jeg ville nok aldrig ansætte en 

grafiker, der kom i jakkesæt til en jobsamtale for eksempel. Ikke at jeg har ansat en grafiker, men 

bare for at forklare at påklædningen nok hænger sammen med det, man laver.  

Både i Nord- og Sydtyskland? 

Ja, det vil jeg sige.  

Hvad er sydtyskeres opfattelse af at vise sig frem med materielle goder? 

I Tyskland er der jo en større accept af at tjene penge og vise sig, hvor man i Danmark nok i højere 

grad skal gå lidt mere stille med dørene. Det er for eksempel mere accepteret at bo i en stor villa i 



Tyskland, og hvor vi i Danmark har en trang til at sige, at han ikke skal tro, han er noget, så på den 

måde gør janteloven os beskedne i vores opførsel. 

Nu nævner du Tyskland generelt. Er det anderledes mellem nord og syd? 

Det ved jeg ikke. Alle tyskere kører jo i federe biler sammenlignet med danskere. Nu fløj jeg jo 

mest til Tyskland. Nu er Bayern jo lidt mere velhavende end resten så jeg vil tro at det måske er lidt 

vigtigere for dem, men jeg ved det ikke. Det har jeg ikke tænkt over.  

Skal man bruge høflig tiltale i Sydtyskland? 

Helt klart med høflig. Den er sikker, der er ikke så meget der, men det er ikke kun i Sydtyskland. 

Det skal du gøre som udgangspunkt. Så kan man finde ud ad det hen af vejen, men hvis du taler på 

tysk, så skal du bruge ’Sie’. 

Er alle tyskere gode til engelsk? 

Nej, jeg vil sige at det nok mest er et problem, hvis man skal tale med de ældre i Tyskland, og det 

gælder i hele Tyskland. Vi skulle en gang forhandle en kontrakt i med en partner i Hamborg, og vi 

havde tænkt, at det var nemmest for alle parter, hvis den var på engelsk, så vi alle kunne være med. 

Det skete så at vores tyske partner gerne ville kigge på kontrakten med sin advokat og så sende den 

tilbage til os, og den kom så tilbage på tysk. Det var da heller ikke noget problem, men det viser 

bare at de helst vil have at alt er på tysk.  

Hvad med engelsk i større virksomheder? 

Ja, altså i de større virksomheder er tendensen nok, at man kan tale engelsk, men det kommer jo an 

på, hvem man taler med. Hvis det er en ældre, så skal det være tysk. De yngre generationer er meget 

bedre til engelsk, så der er det nok ikke noget problem, men jeg vil anbefale at man taler tysk. Det 

har vi altid gjort. 

Gælder det både i nord og i syd? 

Ja. 

Spiller dialekter en rolle, når man taler med henholdsvis en nord- eller sydtysker? 

Nej ikke som sådan. Jeg vil sige, i Nordtyskland er det ikke noget som spiller en rolle. Dem kan 

man godt forstå. I Sydtyskland, ja, det kommer jo igen an på, hvor man er. Vi havde en gang en 



underleverandør et stykke fra München som vi havde nogle problemer med, og ham kunne vi stort 

set ikke forstå.  

Og det var på grund af dialekten? 

Ja, altså vi talte jo tysk, men vi kunne næsten ikke forstå hvad han sagde. Så jeg vil sige: ude i de 

mere landlige regioner, der skal man være opmærksom på det. I hvert fald i syd.  

Er den tyske historie et tabu? 

Det er jo der, hvor jeg mener at man godt kan tale om den. Jeg har haft en del samarbejder med 

virksomheder omkring Hamborg, hvor det faktisk ikke var noget problem – hvor vi har diskuteret, 

hvornår tyskerne ikke burde skamme sig mere, hvis jeg kan sige det på den måde. Det mærkede jeg 

ikke noget problem i. 

Ville du tale om det med en handelspartner som du lige har mødt? 

Nej, det ville jeg nok ikke. Nu kendte jeg jo også de andre godt. Det skal man nok ikke lige gøre.  

Gælder det både i Nord- og Sydtyskland? 

Ja, det mener jeg. 

Vil du tale om privatliv? 

Nej, ikke som det første. 

Hvad med en sydtyskers tilhørsforhold til eksempelvis Bayern. Hvordan er det? 

Jeg vil klart mene, at en person fra Bayern er stolt af at være fra Bayern. Nu samler jeg jo på 

frimærker, og har nok en af Danmarks største samlinger, men jeg har rigtigt mange fra Bayern, hvor 

alle deres regenter er på. Så jeg vil klart mene at de er stolte. De bruger jo også de blå-hvide farver 

så meget som de kan, det ser man jo meget på ølstederne og i ’Biergarten’. Så de er ikke bange for 

at vise deres flag.   

Hvad med nordtyskere? 

Jo, altså de er jo også stolte. De har jo en del at være stolte af, men jeg ved ikke lige om deres 

tilhørsforhold er anderledes. Det er ikke noget som jeg lige har bemærket. 

Spiller religionen en rolle? 

Nej, det vil jeg ikke sige, at den gør. Det er aldrig noget, som jeg har mærket har haft en betydning. 



Jeg ved jo godt, at der er noget med protestanter og katolikker, men det er ikke noget som jeg 

oplever spiller en rolle.   

I hvilken region spiller religionen en større rolle? 

Der vil jeg nok sige Bayern med deres klostre og kirker og sådan nogle ting, men det har stadig ikke 

noget indflydelse af, hvad jeg har oplevet. 

I forhold til uddannelsesniveau. Hvad er forskelle på Nord- og Sydtyskland? 

Uha, det kan jeg ikke svare på. Altså de går jeg meget op i at have en titel, men selve niveauet det 

ved jeg ikke lige noget om.  

Okay, nu nævnte du titler. Er det noget som har betydning for en dansker i en dansk-tysk 

forretningssammenhæng? 

Ja, helt bestemt. Både nord- og sydtyskere hører gerne at personen, de forhandler med er en 

ligestillet – altså at de er på hjemmebane, hvis for eksempel en tysk CEO forhandler med en dansk 

CEO. Det er positivt. Det giver dem en form for tryghed, altså at de ved at modparten ikke er en, 

der skal spørge andre om lov. Det gælder nok mest i de større virksomheder, hvor det giver en god 

effekt, hvis udviklingschefen forhandler med en udviklingschef osv.  

Nu er der jo et flade hierarki i Danmark, og man kunne måske derfor gå ud fra at en dansker, der 

er ’lavere stillet’ i forhold til titel stadig væk kunne træffe beslutninger? 

Ja, altså det er jo rigtigt. Der er mere frihed på den måde i Danmark. I Tyskland mener jeg dog, at 

det vigtigt at de taler med en på samme niveau som dem selv. Det virker mere rationelt for dem, så 

de ved at man ikke skal vende tilbage med et svar.   

Er det en barriere, hvis ikke en dansker har en titel? 

Det er klart bedst, hvis man har en titel, man kan skrive ved sit navn. Om det så er CEO, 

’Geschäftsführer’ eller noget i den stil så er det godt, men jeg vil nok ikke sige at det er en barriere, 

men nok nærmere en fordel. Det kommer en hvis seriøsitet med titler.  

Hvilken betydning har det at have et arbejde for en nordtysker? 

Jeg tror, det er rigtigt vigtigt. Det er i hvert fald min oplevelse, men jeg tror faktisk at det gælder 

alle tyskere. Der er der nok ikke nogen forskel mellem nord og syd. Tyskerne har jo været igennem 

hårde tider, og det er jo blevet fortalt fra generation til generation.  



Hvad mener du med hårde tider? 

Jamen inflationen i 1923 har nok medført, at man grundlæggende er bange for at økonomien vender 

igen, og når tyskere bliver bange, så holde de op med at bruge penge. De er bange for økonomi og 

udhuling af købekraften. Derfor spiller arbejde og penge en meget stor rolle.  

Spiller det en rolle i forhold til at skifte job? 

Ja bestemt. Det er klart foretrukket at have et arbejde og jeg tror, hvis du har et job så bliver du i 

den stilling. På det område synes jeg nu, at vi danskere er ret forkælede. Danskerne er jo hele tiden 

på jagt efter nye muligheder, og er ikke så bundet, fordi man så bare siger, så finder jeg bare et 

andet job eller samfundet redder mig. Så jeg mener klart, at danskerne er kronisk utilfredse, og er 

meget illoyale overfor virksomheden. Vi kan jo finde på at skifte job for 2000 kr. mere om 

måneden, men vi har jo heller ikke været igennem det samme som tyskerne. Vi skal jo helt tilbage 

til 1864, hvor vi mærkede nogen form for afsavn. Man kan også sige, at realkreditlån i Tyskland 

ikke er det samme i Danmark. Vi låner jo penge til højre og venstre, hvor man i Tyskland sparrer op 

først, og så når man har pengene så investerer man. Tyskerne kaster sig ikke ud i noget, medmindre 

at de har pengene til det.  

Så de er mere sparsommelige? 

Nej, jeg vil ikke sige at de er sparsommelige, men det er frygten for ikke at kunne klare det. Man 

køber først noget, når der er råd til det, hvad end det er hus, bil eller en ny sofa. De låner ikke penge 

på samme måde som danskerne gør. På den måde er danskere mere forhastede end tyskerne er.  

Og det gælder både nord- og sydtyskere? 

Ja, det gælder alle tyskere.  

Identificerer nord- og sydtyskere sig med deres arbejde på lige fod? 

Jeg tror ikke så meget, at det handler om nord eller syd, men nærmere, hvilken funktion du har i 

arbejdet, at arbejdet måske har en større betydning for folk i højere stillinger end andre. Om der er 

forskel på nord og syd, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, at det har noget med stillingen at gøre, 

men min klare opfattelse er, at de er mere tro mod deres virksomhed end en dansker er, som vi jo 

talte om før.  

Er det anderledes i Danmark? 

Nej, der vil jeg nok sige at vi er ret ens på det område, men igen så hænger det nok mest sammen 

med om du er CEO eller manager.  



Hvordan er arbejdstiderne i Sydtyskland? 

Ja, altså nu har de jo længere arbejdstider end vi har i Danmark. Jeg tror ikke, at de er mere 

effektive og bedre end vi er i Danmark bare, fordi de bliver længere på kontoret. Danskerne taber jo 

blyanten kl. 16 nærmest, og det gør man jo ikke i Tyskland på samme måde. Det kan så godt være, 

at danskerne så altid er klar på mail og sms, så man altid kan få fat i dem, men jeg tror ikke altid at 

det er i arbejdets tjeneste, at tyskerne bliver hængende på kontoret. Jeg tror, at noget af det er for at 

please chefen, men jeg tror ikke, at effektiviteten altid er meget større hos tyskerne. Hvis man for 

eksempel går igennem kontoret kl. 17 og en tysker sidder og læser avis, så er det ikke lige så vigtigt 

hvad han laver, men nærmere det, at han er der. Det har vel også noget at gøre med, at de har et 

kontrolsystem, hvor de stempler ind og ud, og så hvis man skal sparre timer op, så bliver man 

længere på kontoret uden egentlig at være produktiv. Det gælder også funktionærer. De stempler 

også ind og ud, hvilket de jo ikke gør i Danmark. Det gjorde de i hvert fald hos Bosch. Det gjaldt 

alle medarbejdere i virksomheden, selv direktøren. De holder jo også længere frokostpause i syd, så 

derfor er min erfaring at de faktisk bliver længere på arbejdet end i nord.  

Er en sydtysker tilgængelig uden for arbejdstiden? 

Jamen, når de nu arbejder til kl. 19-20 stykker, så er de jo tilgængelige udenfor vores arbejdstid kan 

man sige, og det er jo vigtigt at huske på. Det kan jo være at den tyske partner forventer et svar fra 

dig kl. 19 for eksempel. Så det vil jeg sige har en betydning, men jeg må ærligt indrømme at jeg nok 

heller ikke er den, der kontakter folk sent om aftenen.  

Mærker du en forskel i nord- og sydtyskeres tilgængelighed uden for arbejdstiden? 

Det kan jeg ikke lige svare på. Umiddelbart så ville jeg sige nej.  

Hvordan ser du en kvindes rolle på arbejdsmarkedet, hvis hun har små børn?  

Jeg tror, jo større virksomhed, desto større socialt ansvar, men det siger jeg uden at kunne 

underbygge det med noget. Jeg tror, at i mindre virksomheder er det et problem, da man ikke i 

ligeså høj grad kan undvære hende som medarbejder. Der har du lige som en afledt effekt af, hvis 

for eksempel hun er en ud af fem i en virksomhed. Så er det jo et problem.  

Hvordan er opfattelse af hende i samfundet, hvis hun hurtigt er tilbage på arbejdsmarkedet efter at 

have fået et barn? 

Det ved jeg desværre ikke noget om. Sådan grundlæggende om kvinders rolle på arbejdsmarkedet 



kan jeg ikke sige så meget om. Kun det at vi primært har mandlige samarbejdspartnere. Det er det 

eneste. 

Så du oplever stort set kun at have mandlige partnere i Tyskland? 

Ja, det gælder i hele Tyskland faktisk.  
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Markedsrapport Tyskland 
 
^ UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED DANSK-TYSK HANDELSKAMMER 
 

Baggrund 

Tyskland er Danmarks største og vigtigste eksportmarked, som aftager af knap 20 % af 
den danske eksport. Dansk eksport ventes at stige 5 % i 2016 

Politisk Udvikling 

En stor koalition mellem den kristelige-demokratiske union med Angela Merkel i 
spidsen og socialdemokratiet har siden forbundsvalg i 2013 dannet regering. Koalitionen 
har gennemført arbejdsmarkeds- og pensionsreformer med en mindsteløn på 8,5 euro 
og en pensionsalderen på 63 år for folk, der har været på arbejdsmarkedet i 45 år. 
Tysklands holdning til flygtningesituationen sætter for tiden dagsordenen i tysk politik 
og kansler Merkel er under pres fra alle sider til at begrænse tilstrømningen og lede 
Europa.  

I 2015 modtog Tyskland over en million flygtninge. Udgifterne til flygtningene vil betyde 
en lempelse i Tysklands fiskalpolitik. Mens staten ikke havde budgetteret med det store 
flygtningepres, betyder de bedre-end-forventede indtægter, at man kan finansiere 
flygtningene og offentlige projekter uden at hæve skatten eller stifte gæld. Overskuddet 
i 2015 var 12,1 mia. euro.  

Kilde: The Economist Intelligence Unit, januar 2016 

 

 

 

Økonomiske nøgletal for Tyskland  2011 2012 2013 2014 2015 
2016  

(skøn) 

Real BNP-vækst (pct.) 3,7 0,6 0,4 1,6 1,5 1,8 

Inflation (pct.) 1,3 0,9 0,8 1 1,9 1,3 

Offentlig budgetbalance af BNP (pct.) -1 -0,1 -0,1 0,3 0,2 0 

Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) 78,5 79,7 77,2 74,8 72 71,2 

Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) 6,1 6,8 6,4 7,3 8,2 8 

Udlandsgæld (brutto) af BNP (pct.) - - - - - - 

Privat kreditgivning-vækst  3 -1,1 -10,6 5,9 1,6 3,2 

Valutakurs E:USD 0,72 0,78 0,75 0,75 0,90 0,95 
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Økonomiske Udvikling 

Tyskland er verdens fjerdestørste økonomi efter USA, Kina og Japan og den største i 
Europa med en femtedel af EU’s BNP. Tysk økonomi blev i første omgang ramt af 
finanskrisen og BNP faldt 5 % i 2009. Som verdens andenstørste eksportnation var 
Tyskland sensibel over for det store fald i efterspørgslen på verdensmarkedet. Dog 
vendte væksten hurtigt tilbage og allerede året efter var minusset næsten indhentet med 
en vækst på 4 %. Europas største økonomi viste sig at være bundsolid.  

Kansler Gerhard Schröders ”Agenda 2010” op gennem 00’erne bidrog væsentligt til 
denne soliditet. Stagnation i lønningerne – bl.a. på grund af det høje konkurrencepres 
fra Mellemeuropa – gav virksomhederne et solidt omkostningsgrundlag og var med til 
at forbedre konkurrenceevnen. En lav privat og offentlig gældsætning var også med til at 
sikre en hurtig genoprejsning af Tysklands økonomi. Mens der i Tyskland ingen tegn var 
på en boligboble før finanskrisen, stiger priserne på fast ejendom nu hurtigt. 

Analytikere forventer 1,3 % vækst i 2016. Tidligere var eksporten den primære drivkraft 
bag de robustere konjunkturer i Tyskland. Men eksportvæksten falder, også fordi 
væksten i Kina bliver mindre. Tyskland er den økonomi i Europa, der er mest afhængig 
af Kinas udvikling. Til gengæld bliver forbruget den nye vækstmotor. Beskæftigelsen er 
steget så meget, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det betyder årlige 
lønstigninger på ca. 3 %. Pensionister kan forvente over 4 % tilvækst. Udviklingen 
betyder på den ene side, at Tysklands konkurrencefordel som ’billigt produktionsland’ 
skrumper. På den anden side giver den ekstra købekraft højere importvækst. 

Usikkerheder i Europa og på verdensmarkedet betyder, at tyske virksomheder ikke i 
stort omfang investerer i ny kapacitet. Prognosen lyder på knap 2 % vækst i investeringen 
i 2016.  

Den største regionale vækstmotor har i lang tid været Sydtyskland. Baden-Württemberg 
og Bayern står sammenlagt for mere end en tredjedel af det tyske BNP. Hvis Bayern var 
en EU-stat, vil den være EU’s syvende største økonomi. Med årlige BNP-vækstrater over 
landsgennemsnittet, købedygtige forbrugere, lav arbejdsløshed og internationale 
virksomheder som Bosch, Daimler, Würth, BMW, Allianz og Adidas er denne region 
Tysklands vækstcenter. De internationale virksomheder har været med til at danne 
grobund for et enestående innovations- og iværksættermiljø. Investeringer i forskning 
og innovation er også større end i andre delstater (4,8 og 3,2 % af BNP i hhv. Baden-
Württemberg og Bayern).  

Tysklands klassiske industriregion er dog Nordrhein-Westfalen med sine 17 millioner 
indbyggere og et tilsvarende stærkt erhvervsliv og mange ”hidden champions“. Der er 
ingen steder i Tyskland, hvor der findes en så stor koncentration af forbrugere og 
virksomheder i alle størrelser.  

Rygraden i tysk erhvervsliv er dog ”der Mittelstand”. Det står for personligt ejet 
virksomheder og dem har Tyskland over 3 mio. af. De er de største arbejdsgivere og står 
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for en stor del af industriproduktionen. Deres mindre hierarkiske opbygning gør dem til 

oplagte samarbejdspartnere for danske virksomheder.  

 

Markedsmuligheder 

Siden 2013 stiger dansk eksport til Tyskland hurtigt. Alene fra 2012 til 2014 steg 

eksporten 18 %. Efter nogle stærke år bliver det svært at bevare de høje vækstrater, men 

danske eksportører vil fortsat opleve fremgang på det tyske marked. I 2016 forventer 

Dansk-Tysk Handelskammer, at eksporten stiger 5 % og således rammer et nyt 

rekordhøjt niveau på 119 mia. kr., mens importen stiger 2 %.  

Et robustere arbejdsmarked og stigende privatforbrug i Tyskland er gode nyheder for 

alle virksomheder, der leverer produkter og services til de tyske forbrugere. En anden 

afgørende faktor for dansk eksportperformance er, at virksomheder de sidste par år har 

forbedret deres konkurrenceevne. Det afspejler sig også i en større selvtillid. De danske 

eksportører forventer stigende omsætning, fordi de fortsat vil vinde markedsandele på 

det tyske marked. Det viser Dansk-Tysk Handelskammers årlige Eksportbarometer.  

Derudover profiterer danske eksportører også af massive investeringer i Energiewende-

branchen. Det er alt, som sparer energi eller producerer og fordeler grøn energi. Danske 

virksomheder er stærke på disse områder og det har tyske virksomheder lagt mærke til. 

Nyeste branchetal tegner et klart billede: Mens eksporten til Tyskland i 2014 steg knap 

11 %, voksede grønne løsninger med mere end 50 % – for andet år i træk.  

Dermed er Tyskland det land, der med 30,4 % aftager størstedelen af Danmarks eksport 

af energiteknologi. Ikke nok med, at den grønne eksport steg, så steg Tyskland som 

modtagerland også betydeligt sammenlignet med 2013 (22,8 %.). Danmarks 

eksportstruktur til Tyskland ændrer sig hurtigt. I 2012 udgjorde grøn eksport knap 13 

% og i 2014 var det steget til mere end 17 %.  

Vindbranchen er frontløber for grøn dansk eksport, men det er ikke kun 

vindmølleproducenter, som kan profitere. Danske grønne løsninger og teknologier har 

stadigvæk stort afsætningspotentiale og kan bidrage til den grønne omstilling. Frem mod 

2050 vil Energiewende-investeringerne i Tyskland nå 500 mia. euro. 

Tysklands handelsforhold til Danmark  
Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Ja 

Tyske investeringer i Danmark (beholdning i 2012 i millioner USD) 10.019 

Danske investeringer i Tyskland (beholdning i 2012 i millioner USD) 18.271 

Dansk vare- og serviceeksport til Tyskland 2015 (sæsonkorrigeret serviceeksport) 149 mia. DKK 

Dansk vareeksport til Tyskland 2015 110 mia. DKK 

Dansk serviceeksport til Tyskland 2015 (sæsonkorrigeret serviceeksport) 38,8 mia. DKK 

Dansk vare- og serviceimport fra Tyskland 2015 (sæsonkorrigeret) 158 mia. DKK 

Dansk vareimport fra Tyskland 2015 117 mia. DKK 

Dansk serviceimport fra Tyskland 2015 (sæsonkorrigeret) 40 mia. DKK 
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En anden interessant udvikling er digitalisering. Tysklands strategi ”Digitale Agenda 
2014-2017” er et politisk initiativ, som skal sørge for bredbånd over hele landet og 
digitalisering af kommunikationen mellem borgere og offentlige myndigheder. Inden for 
det offentlige er Danmark et digitalt foregangsland, men også inden for telemedicin og 
intelligent energiforsyning (Smart Grid). Tyskland er derudover også i gang med at 
digitalisere sin industri under det strategiske initiativ Industrie 4.0.  

Tyskland har den dårligste demografiske udvikling blandt OECD-landene. Prognosen 
lyder på, at antallet af erhvervsaktive vil skrumpe med knap 2 mio. til 60 mio. frem mod 
2030. Den aldrende befolkning giver vækst i sundhedsvæsenet og det åbner op for 
forretningsmuligheder for danske velfærdsteknologier. 

Danske virksomheder står i dag stærke som underleverandører til den tyske 
maskinindustri. Knap en tredjedel af dansk eksport går til denne industri. De danske 
eksportører profiterer af tysk industris stærke position på udenlandske markeder. Tyske 
virksomheders markedsposition vil i de kommende år fortsat være stærk. Derfor kan 
danske producenter stadig spille på underleverandørkortet.  

Tyskland er faktisk ”over-industrialiseret” og dermed et interessant marked for 
servicevirksomheder. Det gælder om at servicere den store industrisektor eller tilbyde 
services, som Tyskland ikke selv har formået at udvikle. 

 

Gode råd til danske eksportører  

Tyskland er med sine 80 mio. forbrugere et stort og attraktivt nærmarked for danske 
eksportører – uanset størrelse. Den største udfordring er konkurrenceintensiteten. 
Tyske virksomheder er de største konkurrenter, men også producenter fra 
Mellemeuropa er med til at presse priserne og gøre konkurrencen benhård. Derfor skal 
danske virksomheder vise, hvilken værdi de kan tilføre med deres USP. Danske 

Tyskland på globale ranglister  

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP)i 9 (ud af 36) 

WIPO’s Global Innovation Indexii 12 (ud af 141) 

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)iii   15 (ud af 189) 

Verdensbankens individuelle parametre:   

Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 107 (ud af 189) 

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) 28 (ud af 189) 

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) 49 (ud af 189) 

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) 35 (ud af 189) 

Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 12 (ud af 189) 

World Economic Forum’s Global Competitiveness Indexiv 5 (ud af 144) 

Transparency Internationals “Corruption by country”v  (efter laveste niveau) 12 (ud a 175) 
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virksomheder er i øvrigt vellidte samarbejdspartnere. Danmark har et positivt image i 
Tyskland og mange tyske virksomheder værdsætter den høje kvalitet og fleksibilitet. 

At trænge igennem på det tyske marked kræver forberedelse og tålmodighed. At 
Tyskland er et nærmarked snyder ofte, og det er derfor vigtigt, at afsætte de nødvendige 
ressourcer og sætte sig grundigt ind i hvilke regler, der gælder for ens virksomhed – lige 
fra certificering til juridiske spørgsmål. Derfor er rådgivning nødvendigt for at undgå 
dyre faldgruber. 

Danske virksomheder kan profitere af at kommunikere på tysk. At ansætte tysksproget 
personale og/eller medarbejdere med eksporterfaring er blandt de vigtigste 
instrumenter i virksomhedernes forberedelse. Det viser, at virksomheden mener det 
seriøst, og det bliver nemmere at undgå misforståelser.  

Tyskland er med sin centrale placering i Europa et ideelt udgangspunkt for videre 
ekspansion i Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Største eksportvarer til Tyskland  
1. Generatorer, elektriske, vinddrevne 13.759.331.198,00 

2. Tamsvin, levende, af vægt 50 kg 2.291.731.895,00 

3. Dele til kraftmaskiner og motorer 2.123.488.886,00 

4. Fortroligt 2.066.156.523,00 

5. Jordolie og rå olier hidhørende fra bituminøse mineraler 1.796.943.937,00 

6. Fortroligt 1.568.672.786,00 

7. Tårne og gittermaster, af jern og stål, samt dele dertil 1.476.666.515,00 

8. Forende og stykker deraf, af tamsvin,ikke udbenet,fersk/kølet 1.151.737.426,00 

9. Lægemidler m indh a hormoner el steroider, der anv som hormoner 1.123.198.823,00 

10

. 

Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 972.276.916,00 
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Dansk vareeksport til Tyskland fra februar 2015 til februar 2016 med 
vekselkurs 

 

Kilde: Danmarks Statistik og US Forex 

Det tyske ”Purchasing Managers Index” (fremstillingssektor) fra marts 
2015 til april 2016 

Kilde: Investing.com  
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Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Tyskland fra januar til 
februar 2016  

 

Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Tyskland 

Dansk vareeksport til Tyskland fra 2012 til 2017 med vekselkurs 

 

Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den 
historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makro-
økonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor 
variation i den årlige danske vareeksport. 
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Udviklingen i euroen fra januar 2010 til april 2016 

Kilde: US Forex 
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Kilde: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik 

 

 

 

 

 

 

Hovedkomponenter i den danske 
vareeksport til Tyskland  

2012 2013 2014 2015 2016 jan-
feb 

Vækst 
mio.  

År-t-dato 

Vareeksport i alt, mio. kr. 
92.608,3 100.889,

8 

109.985,2 110.845,7 15.292,5 
- 

Vækst mio.kr. 
-1.411,1 8.281,5 9.095,4 860,4 -3.682,8 -3.682,8 

Vækst i pct. 
-1,5% 8,9% 9,0% 0,8% -19,4% -19,4% 

Hovedkomponenter i eksporten 
      

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 23.552,7 24.126,1 24.068,3 21.998,5 3.305,7 -150,5 

Kød og kødvarer 5.815,7 5.752,1 5.518,3 4.532,3 692,5 -105,9 

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 3.307,3 3.595,7 3.916,7 4.019,1 609,8 -30,1 

Levende dyr, spiselige 3.790,8 3.893,3 3.907,6 3.220,9 494,8 -31,1 

Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 5.456,1 5.153,0 5.644,1 5.373,4 738,0 -47,3 

Animalske og vegetabilske materialer, rå, 
i.a.n     

1.996,8 2.014,3 1.971,8 1.810,3 259,9 3,1 

Malme og metalaffald 1.853,8 1.307,9 1.634,1 1.421,9 158,8 -76,2 

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 6.756,2 6.165,9 3.741,0 4.798,1 162,5 -527,4 

Kemikalier og kemiske produkter 8.284,8 10.160,8 11.509,5 10.806,9 1.716,1 -24,9 

Medicinske og pharmaceutiske produkter 3.863,4 5.432,6 6.590,4 6.446,5 876,4 -74,9 

Kemiske materialer og produkter i.a.n. 1.080,5 1.313,5 1.532,4 1.208,6 269,6 31,3 

Organiske kemikalier 905,9 1.039,5 1.080,1 907,1 206,0 23,6 

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 10.859,3 11.638,5 12.075,0 12.311,1 1.810,7 -77,8 

Metalvarer, i.a.n. 3.918,1 4.735,5 5.493,3 5.102,4 617,6 -229,6 

Jern og stål 1.575,0 1.480,0 1.309,9 1.833,3 297,6 59,4 

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer 1.127,2 1.129,2 1.163,8 1.158,0 204,9 22,4 

Maskiner og transportmidler 20.400,0 27.563,9 35.616,7 37.018,0 4.202,1 -3.118,0 

Kraftmaskiner og motorer 1.709,4 8.053,8 14.201,0 17.083,0 1.154,3 -2.648,4 

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 5.909,6 6.311,0 6.590,2 6.062,1 869,2 -145,5 

Køretøjer 4.568,5 4.555,5 4.434,1 4.900,6 863,6 70,8 

Færdigvarer og andre varer 17.103,1 15.918,7 17.192,9 18.453,4 3.342,4 265,0 

Beklædningsgenstande og -tilbehør 5.841,5 6.046,8 6.556,3 7.553,6 1.413,1 169,3 

Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 3.702,3 3.227,6 3.373,8 3.341,5 546,1 15,6 

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.     2.788,0 2.366,2 2.435,3 2.572,1 428,4 8,2 
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Om Markedsrapport 

 

Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de 
internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. 
Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, 
der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de 
vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er:  

Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk) 

The British Chamber of Commerce in Denmark (www.bccd.dk) 

Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk) 

Embassy of the United States of America (www.denmark.usembassy.gov) 

Udenrigsministeriet (www.um.dk) 

Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk 
Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, 
Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. 
Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv 
anført som kilde.  

For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for 
at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, 
chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / 
email: mje@danskerhverv.dk.  

For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk 

 

i Kilde: OECD’s indikatorer for forsknings- og udviklingsintensitet i enkeltlande. Ranglisten er baseret på både offentlige og 
private investeringer. For mere om metodologien bag klik her: http://www.oecd.org/sti/msti.htm  
ii The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 100 landes præstation inden for innovation 
baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om 
metodologien klik her: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/  
iii For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, 
klik her: http://www.doingbusiness.org/rankings 
iv World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 
140 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-
2015-2016/competitiveness-rankings/ 
V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om 
metodologien bag ranglisten klik her: http://www.transparency.org/whoweare/organisation/ 

                                                           

mailto:mje@danskerhverv.dk
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
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Indledning

Tyskland er Danmarks største eksport-
marked og vigtigste partner i Europa. 
Samtidig deler Danmark med Tyskland 
sin eneste landegrænse og en grænse-
region, som er et historisk eksempel på 
udvikling af godt naboskab. I EU deler 
Tyskland og Danmark oftest også 
interesser og værdier – ikke mindst når 
det gælder økonomisk politik og 
udviklingen af det indre marked. 

Der er et stort potentiale for at udvikle 
forholdet og samhandlen med Tyskland 
yderligere. Det potentiale vil regeringen 
arbejde for at udnytte. Til gavn for vækst 
og beskæftigelse i Danmark. Derfor 
denne Tysklandsstrategi.

Hovedfokus i strategien er at styrke 
rammebetingelserne for Danmarks 
økonomiske samarbejde med Tyskland 
på kort og længere sigt. Strategien 
bygger oven på handlingsplanen ”Vækst 
via Eksport: Danmark-Tyskland” fra 
marts 2014 og indeholder nye tiltag, der 
ligger i naturlig forlængelse af planen. 

Regeringen vil med den nye strategi 
bidrage til at skabe lettere adgang for 
danske virksomheder til Tyskland – 
herunder også til Sydtyskland, hvor der 
vurderes at være et uudnyttet poten-
tiale. Det handler om at give en 
hjælpende hånd til små og mellemstore 
virksomheder, opdyrke nye markeder 
inden for grøn omstilling, byggeri og 
digitalisering samt skabe vækst og 
erhvervsudvikling i grænseregionen.

Kendskab til Tyskland og tysk sprog er 
vigtigt for at få succes på det store tyske 
marked. Bedre tyskkundskaber i den 
danske eksportsektor vil kunne styrke 
dansk samhandel med Tyskland. 
Tysklandsstrategien omfatter derfor 
også nye tiltag rettet mod den danske 
undervisningssektor med sigte på at 
styrke sprogkompetencer i tysk såvel 
som udvekslingsforløb og erhvervs-
praktikordninger, der kan øge kend-
skabet til Tyskland og tysk sprog.

1
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Danmarks vigtigste 
handelspartner 

Tyskland har klaret sig godt igennem 
finanskrisen og hører til blandt de 
allermest stabile økonomier i Europa. 
Tyskland havde således allerede i de 
første år efter den finansielle krises 
højdepunkt kraftige vækstrater på 4,3 
pct. i 2010 og 3,6 pct. i 2011, hvilket har 
været fulgt af mere moderate, men 
solide vækstrater i de seneste år (1,6 
pct. i 2014 og tilsvarende forventninger 
til 2015 og 2016). Den hurtige genopret-
ning af tysk økonomi skyldes en stærk 
konkurrenceevne. Samtidig har tysk 
industrieksport arbejdet længe og 
systematisk på en lang række vækst-
markeder, ikke mindst Kina. Således 
tegner Tyskland sig for ca. 40 pct. af 
EU’s samlede eksport til Kina. 

Den positive udvikling i tysk økonomi og 
eksport giver grobund for en styrkelse  
af den danske eksport til og samhandel 
med Tyskland.

Dansk eksport til Tyskland 
2002-14 samt Danmarks andel  
af EU-15’s samlede eksport til 
Tyskland.

Tyskland er Danmarks vigtigste handels-
partner og aftager af næsten en femte - 
del af den samlede danske vareeksport. 
Eksporten af varer og tjenesteydelser  
til Tyskland nåede i 2014 et rekordhøjt 
niveau på knap 150 mia. kr. 

Niveauet for Danmarks direkte investe-
ringer i Tyskland lå ved udgangen af 
2014 på ca. 130 mia. kr., mens Tysklands 
direkte investeringer i Danmark var på 
ca. 58 mia. kr. 

Generalkonsulater i Nord og Syd. 
Regeringen vil sikre en stærkere dansk 
officiel tilstedeværelse i både den 
nordlige og sydlige del af Tyskland, 
således at dansk erhvervsliv får endnu 
bedre  hjælp til at gøre forretninger  
i Tyskland. Derfor vil regeringen 
opgradere det danske handelskontor  
i Hamborg til et generalkonsulat samt 
opgradere den danske repræsentation  
i München til et generalkonsulat.

2
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Femern Bælt. Den faste forbindelse 
over Femern Bælt vil styrke det økono-
miske samarbejde til gavn for både 
Danmark og Tyskland. Den faste Femern 
Bælt-forbindelse vil sammen med 
Kielerkanalen og Jyllandskorridoren 
skabe et nordeuropæisk logistisk knude-
punkt. Det vil integrere Danmark og de 
andre nordiske lande i den europæiske 
infrastruktur og styrke regionen i den 
internationale konkurrence. 

Styrket infrastruktur i Jyllands-
korridoren. Den dansk-tyske trans-
portkommission har siden 2011 haft  
til opgave at analysere trafikudviklingen  
i Jyllandskorridoren med henblik  
på at fremsætte en række konkrete 
anbefalinger til transport- og infra-
strukturprojekter og sikre gensidig 
koordinering.

Energi. Handlen med energi mellem 
Danmark og Tyskland hæmmes af 
utilstrækkelig energiinfrastruktur, 
herunder i grænseregionen. Udbygning 
vil stimulere omstillingen til mere 
ved  varende energi. Det gælder ikke 
mindst begge landes etablering af 
vindmølleparker i Nordsøen og Øster-
søen, herunder Kriegers Flak. Der kan 
også med fordel etableres et endnu 
tættere samarbejde om den bredere 
energistruktur i Nordsøen.

Turisme. Tyskland er det største 
eksportmarked for dansk turisme og 
står for knap 60 pct. af alle udenlandske 
overnatninger i Danmark. Tyskerne 
rejser især til Danmark for at holde ferie 
ved kysterne. Danmark har dog tabt 
markedsandele og har mistet næsten 
hver tredje tyske overnatning ved 
kysterne siden 1995, bl.a. som følge  
af skarp konkurrence fra nye tyske 
turistdestinationer. Kendskabet til 
Danmark som ferieland er begrænset 
uden for Nordtyskland. Der er derfor  
et stort potentiale i at styrke markeds-
føringen af Danmark som turist-
destination i Tyskland.

Regeringen vil:
•  Opgradere det danske handelskontor i Hamborg til  

et generalkonsulat.

•  Styrke den danske repræsentation i München gennem  
en opgradering af det nuværende konsulat og innovationscenter  
til et samlet stærkt generalkonsulat.

• Arbejde vedholdende for realisering af Femern Bælt-projektet.

•  Målrettet arbejde for et udbygget indre marked for energi  
– herunder også mellem Danmark og Tyskland.

•  Styrke den internationale markedsføring af dansk kyst- og natur-
turisme i Tyskland. Der afsættes i 2016 og 2017 ekstra 10 mio. kr. 
årligt til den internationale markedsføring af danske kyst- og 
naturområder, særligt i Tyskland. Derudover vil regeringen ud - 
arbejde en turismestrategi med fokus på at øge tiltrækningen af 
turister til Danmark fra vores vigtigste markeder, herunder Tyskland. 
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Sydtyskland  
– lettere adgang for 
danske virksomheder

3
Sydtyskland er et købestærkt marked  
i vækst. Væksten i den samlede tyske 
økonomi nåede 1,6 pct. i 2014, mens de 
tilsvarende tal for de to sydlige delstater 
Bayern og Baden-Württemberg var på 
henholdsvis 1,8 pct. og 2,4 pct. Alt tyder 
på, at denne udvikling fortsætter med 
høj vækst, lav arbejdsløshed, øget 
tilflytning samt et styrket erhvervsliv 
med såvel tyske som udenlandske 
virksomheder. Dette til trods sker dansk 
samhandel med Tyskland i vid udstræk-
ning med udgangspunkt i det nordlige 
Tyskland og med Hamborg som et 
stærkt økonomisk omdrejningspunkt. 
Det er også her, hovedparten af danske 
datterselskaber er registreret. Der er 
mere end 2600 overvejende danskejede 
selskaber registreret i Tyskland, hvoraf 
godt 1400 har base i Slesvig-Holsten  
og Hamborg.

Sydtyskland har et på europæisk plan 
enestående innovations- og iværksæt-
termiljø med adgang til viden, kapital, 
entreprenørskab, et erhvervsliv 
bestående af både mindre og mellem-
store innovative virksomheder og store 
globale spillere samt endelig et politisk 
fokus på at understøtte udviklingen. 
Adgang til dette miljø og samarbejde 
mellem tyske og danske virksomheder 
og forskere er et vigtigt grundlag for ny 
viden, øget vækst og flere investeringer  
i Danmark. 

Det sydlige Tyskland er base for nogle  
af landets største virksomheder som 
Allianz, Audi, BMW, Bosch, Daimler,  
SAP og Siemens, men også hjemsted  
for mange mellemstore virksomheder, 

som er af stor betydning for tysk 
økonomi. Der er i vid udstrækning tale 
om virksomheder med høj innovations-
kraft, som er globalt førende på deres 
felt. Det er samtidig virksomheder, som 
er af særlig interesse for især danske 
underleverandører, herunder som 
indirekte adgang til vækstmarkederne. 
Samtidig skaber koncentrationen af 
disse virksomheder særlige muligheder 
for tiltrækning af tyske investeringer til 
Danmark. 

Det kan være vanskeligt for danske 
virksomheder at få den rigtige adgang  
til såvel de mellemstore som de store 
tyske industrikoncerner. Det skyldes 
koncernernes kompleksitet, men også 
at Tyskland generelt har en virksom-
heds- og organisationskultur, der 
adskiller sig fra den danske. Samtidig  
er der i Tyskland regionale forskelle med 
hensyn til krav og standarder. 

Derfor er det afgørende for dansk 
erhvervsliv, at Udenrigsministeriet og 
det øvrige officielle Danmark under-
støtter danske virksomheder med 
adgang til tyske partnere og netværk. 
Det forudsætter en stærk dansk 
repræsentation med lokal tilstede-
værelse og indgående kendskab til  
tysk forretningskultur. 
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Regeringen vil:
•  Sætte særlig fokus på at lette adgangen for danske virksomheder  

til tyske virksomhedsnetværk og industrikoncerner med base  
i Sydtyskland.

•  Sikre danske virksomheder et nemt første fodfæste i Sydtyskland 
gennem en inkubatorfacilitet på det nye generalkonsulat i München.

•  Udsende en ekstra medarbejder til det danske innovationscenter  
i München, så relationerne mellem Danmark og Tyskland inden for 
kommerciel innovation og forskning og udvikling styrkes yderligere.
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Små danske  
virksomheder  
– brug for  
en hjælpende hånd

4
For mindre danske virksomheder er 
Tyskland ofte både det første eksport-
marked og adgangsporten til verdens-
markedet. Kun 6 pct. af de danske 
virksomheder eksporterer. Det er 
afgørende for dansk vækst og beskæf-
tigelse, at flere kommer i gang med 
eksport. Da Tyskland for mange er  
det naturlige sted at påbegynde 
internationalisering, er det her, der  
skal sættes ind.  

Første eksportmarked. Tyskland er  
et attraktivt marked for mindre danske 
virksomheder med begrænset interna-
tional erfaring. Det skyldes den geogra-
fiske nærhed, kendte forbrugsmønstre 
og få handelshindringer. Særligt er 
mange små og mellemstore danske  
virksomheder underleverandører til den 
tyske maskinindustri, fødevaresektor 
m.v. I 2014 var den danske eksport til 
Tyskland inden for maskinindustrien  
på 30,8 mia. kr., svarende til 28 pct.  
af den samlede danske vareeksport  
til Tyskland. 

Særligt mindre danske virksomheder 
møder dog udfordringer på det tyske 
marked. Det skyldes regionale forskelle  
i forhold til standarder og certificeringer, 
krav om gode tyskkundskaber og 

kulturforståelse samt vanskelig adgang 
til beslutningstagere hos tyske myndig-
heder og store industrivirksomheder. 
Derfor er det afgørende, at den danske 
stat giver prioritet til at hjælpe mindre 
danske virksomheder gennem deres 
opstartsfase i Tyskland. 

Adgangsport til verden. Et vigtigt 
redskab for danske virksomheders 
adgang til det tyske marked, men også 
øvrige europæiske og globale markeder, 
er deltagelse på fagmesser og konfe-
rencer. Tyskland er et globalt førende 
messeland. En betydelig andel af 
verdens vigtigste messer afholdes  
i Tyskland. For at virksomhederne får 
optimalt udbytte af messedeltagelsen 
kræves grundig forberedelse og 
opfølgning. Her kan Eksportrådet  
i samarbejde med erhvervslivets 
organisationer, væksthusene m.fl.  
bistå med en særlig indsats, der giver 
virksomhederne det bedst mulige 
udgangspunkt for succesrig messe-
deltagelse.



REGERINGENS STRATEGI FOR TYSKLAND  /  9

Regeringen vil:
•  Styrke samarbejdet om Tyskland mellem Eksportrådet, Vækst-

husene, erhvervsorganisationer og andre samarbejdspartnere.  
Små og mellemstore danske virksomheder skal sikres en samlet  
og styrket assistance i forhold til det tyske marked via gennem-
førelse af fælles oplysningstiltag og tilbud om indledende rådgivning 
om det tyske marked fra Eksportrådet i Danmark.

•  Støtte danske virksomheders erhvervsfremstød i Tyskland med  
10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og tilbyde rådgivning før og efter 
messer og eksportfremstød i Tyskland.

•  Etablere ”SMV-hjælp Tyskland” med et årligt budget på 2,5 mio. kr.  
i 2016 og 2017. Eksportrådet vil gennem programmet hjælpe små  
og mellemstore danske virksomheder på det tyske marked.
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Nye markeder  
– grøn omstilling,  
byggeri og digitalisering 

5
Den tyske regering investerer i disse år 
kraftigt inden for grøn energi, byggeri og 
digitalisering. Det er satsningsområder, 
hvor Danmark har stærke kompetencer 
og en betydelig international profil. Det 
er samtidig sektorer, som er omfattet af 
betydelig offentlig regulering i Tyskland. 
En effektiv eksportfremmeindsats vil 
derfor i særlig grad kræve bistand fra 
danske myndigheder.

Grøn omstilling. Tyskland har en 
målsætning om at reducere CO2- 
udledningen med mindst 80 pct.  
i 2050. Omlægningen af tysk energi-
politik (Energiewende) skal ses i lyset  
af Tysklands beslutning om at afvikle 
atomkraft senest i 2022. Det tyske 
økonomi- og energiministerium har 
vurderet, at energiomstillingen frem 
mod 2050 vil kræve investeringer  
i størrelsesordenen 550 mia. euro.  
Dette indebærer ekstrainvesteringer  
på omkring 15 mia. euro årligt svarende 
til 0,5 pct. af det tyske BNP. Omstil-
lingen indebærer store muligheder  
for dansk erhvervsliv. Det kan allerede 
aflæses i Danmarks eksport af energi-
teknologi til Tyskland, der er tredoblet  
i perioden 2012-2014, især båret af 
vindmølleindustrien. I 2014 aftog 
Tyskland 30,4 pct. af den samlede 
danske energiteknologieksport, 
svarende til 22,6 mia. kr. Endvidere 
vurderes der at være muligheder for 
dansk eksport af energiproducerende 
rensningsanlæg, hvor Danmark har 
nogle stærke kompetencer.

Byggeri. Grønt byggeri står centralt  
i Energiewende. Udvikling af energi-
effektive løsninger er afgørende for,  
om Tyskland opnår sine ambitiøse 
grønne mål. På den baggrund byder  
den tyske byggebranche på interessante 
muligheder ikke blot inden for nybyg-
geri, men også i forhold til sanering  
og modernisering af den eksisterende 
boligmasse, hvor det vurderes, at der  
er behov for energivenlig renovering  
af op mod 90 pct. af den tyske bolig-
masse. Fjernvarme indgår som et vigtigt 
bidrag til at øge energieffektiviteten. 
Løsninger til fjernvarme er en særlig 
dansk styrkeposition. 

Digitalisering. Tysklands strategi 
”Digitale Agenda 2014-2017” indebærer 
fuld udrulning af bredbånd og udbyg-
ning af offentlige digitale serviceudbud. 
Sammenlignet med Danmark er digital 
borger-stat kontakt og digitale forvalt-
ningsgange endnu ikke særligt udbredte  
i Tyskland. Derfor kan danske løsninger 
med fordel bringes i spil, bl.a. platforme 
som NemID, borger.dk, sundhed.dk. 
Ligeledes kan danske erfaringer bruges 
inden for sundheds-IT og intelligent 
energiforsyning (Smart Grid).

Industriproduktionen digitaliseres under 
det strategiske initiativ ”Industrie 4.0” 
med stor fokus politisk og fra indu-
striens side. Bilindustrien er sammen 
med IKT-industrien en vigtig drivkraft  
i udviklingen, men alle store spillere 
inden for produktionsindustrien er 
involveret.
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Regeringen vil:
•  Opprioritere indsatsen for at etablere relationer på myndigheds-

niveau inden for udvalgte politiske satsningsområder i Tyskland,  
der baner vej for dansk erhvervsliv.

•  Understøtte etablering af strategiske alliancer med samlede  
danske løsninger til større tyske projekter. Tyske myndigheder, 
organisa tioner og større virksomheder i Tyskland vil blive bearbejdet 
målrettet for at skabe adgang til konkrete forretningsmuligheder. 
Indsatsen ydes i samarbejde mellem danske private og offentlige 
aktører, herunder offentlig-private markedsføringskonsortier,  
som for eksempel State of Green og Healthcare Denmark. 

•  Styrke ambassaden i Berlin med en økonomisk diplomati-rådgiver 
for at intensivere samarbejdet med de tyske myndigheder om 
digitalisering. Som led heri gennemføres aktiviteter, der sikrer 
inddragelse af danske virksomheder.

Danmark kan blive bedre til at udnytte 
de kommercielle muligheder, der 
eksisterer inden for politisk prioriterede 
områder i Tyskland. Det kræver styrkede 
myndighedsrelationer, både på føderalt 
niveau, men i mange tilfælde også på 
delstats- og byniveau. 

Der er allerede inden for bl.a. energi  
og sundhed tæt samarbejde mellem 
danske og tyske myndigheder, som  
der kan bygges videre på. Fremadrettet 
bør danske virksomheders løsninger 
bringes endnu mere i spil, herunder  
som en samlet vifte af løsninger til 
større anlægsprojekter.
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Vækst og  
erhvervs udvikling  
i grænseregionen 

6
Danmark og delstatsregeringen 
Slesvig-Holsten har i 2015 lanceret en 
handlingsplan med det formål at øge 
væksten og erhvervsudviklingen både 
på tværs af den landfaste grænse  
og Femern Bælt. Handlingsplanen 
opregner områder, hvor der vil blive 
søgt fælles løsninger på de udfordringer, 
som borgere og virksomheder i grænse-
regionen står over for, herunder på 
beskæftigelses-, skatte-, uddannelses- 
og transportområdet. 

Region Sønderjylland-Slesvig.  
Det skal bl.a. gøres nemmere at tage 
arbejde og rekruttere på begge sider  
af den dansk-tyske grænse. I den 
forbindelse har Region Sønderjyl-
land-Slesvig indledt et samarbejde  
med relevante myndigheder og 
organisationer i Femern Bælt-regionen 
om udbredelse af en fælles pendler-
informationstjeneste. Fremadrettet  
vil der være fokus på at identificere 
eventuelle særlige informationsbehov  
i Femern Bælt-regionen, og der vil blive 
udarbejdet et modelforslag til en fælles 
informationstjeneste på tværs af den 
dansk-tyske grænseregion. 

Femern Bælt. For at styrke det 
grænsenære samarbejde som følge  
af den kommende faste Femern Bælt-   
forbindelse, har Region Sjælland  
aftalt en handlingsplan med delstats-
regeringen i Slesvig-Holsten. Handlings-
planen indeholder bl.a. mål for udvikling 
af vækst- og innovationspotentialer, 
grænsependlerrådgivning og sam -
arbejde inden for sundheds- og  
bio -økonomiområdet. 

På uddannelsesområdet er man  
bl.a. i gang med at se på mulighederne  
for indførelse af et årligt uddannelses-
topmøde for uddannelsesinstitutio-
nerne i den dansk-tyske grænseregion  
i et samarbejde mellem Slesvig-Holsten 
og Region Syddanmark. Et evt. uddan-
nelsestopmøde skal have til formål  
at afsøge potentialet for et styrket 
uddannelsessamarbejde, således at  
der på begge sider af grænsen arbejdes 
sammen om at gøre regionen til en 
attraktiv uddannelsesregion til gavn  
for tilførslen af kvalificeret arbejdskraft 
til regionen.

Udover et styrket samarbejde i grænse-
regionen har både Region Midt og 
Region Sjælland etableret tæt sam - 
arbejde med udvalgte tyske delstater.  
I samarbejdet indgår konkrete vækst-
fremmende initiativer, dialog mellem 
uddannelsesinstitutioner og tættere 
samspil mellem offentlige myndigheder.
Regeringen er opmærksom på, at  
de dansk-tyske mindretal udgør en 
væsentlig ressource i relation til 
styrkelse af den dansk-tyske samhandel. 
Et meget stort flertal af begge mindretal 
tager deres videregående uddannelser  
i Danmark og er en ressource, som bør 
udnyttes i fuldt omfang.
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Regeringen vil:
•  Fremme lokal beskæftigelse og tiltrækning af højtuddannet  

arbejdskraft i tilknytning til etablering af Femern Bælt-forbindelsen, 
bl.a. gennem styrket informationsindsats rettet mod udenlandske 
entreprenører.

•  Styrke samarbejdet med de tyske mindretalsskoler gennem  
et specifikt samarbejde med Deutscher Schul- und Sprachverein  
für Nordschleswig samt øvrige institutioner under Bund Deutscher 
Nordschleswiger med henblik på afdækning af behov og muligheder 
for at styrke forholdet til Tyskland, fx via bedre muligheder for  
at klæde danske medarbejdere på til udstationering i Tyskland.

•  Understøtte, at de danske mindretalsskoler i Tyskland kan indgå  
i relevante udvekslingsprogrammer o.lign. i Danmark og Norden.
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Uddannelse og sprog 
som katalysator  
for styrket samarbejde 
og handel 

7
Tysk er det mest talte sprog i Europa  
og tales af omkring 100 millioner 
europæere – ikke kun i Tyskland, men 
også i Østrig, Schweiz, Luxembourg  
og i dele af Belgien og Italien. I tysk 
erhvervsliv, herunder i de små og 
mellemstore virksomheder, foregår  
størstedelen af al kommunikation  
på tysk. En ambition om styrket 
samarbejde og samhandel kræver 
derfor tyske sprogkundskaber og god 
kulturforståelse. Et sprogligt løft af de 
unge generationer i Danmark vil derfor 
kunne komme dansk samhandel med 
Tyskland til gode.

En styrkelse af sprogundervisningen  
i tysk kan sættes ind på alle niveauer af 
uddannelsessystemet, fra folkeskolen 
over de videregående uddannelser  
samt i forhold til praktikpladser. 

For at få et bedre kendskab til tyske 
uddannelsesinstitutioners interesse for 
samarbejde med danske institutioner 
gennemføres analyser af potentialet for 
øget uddannelsessamarbejde mellem 
danske og tyske uddannelsesinstituti-
oner. Analyserne foretages af den 
danske innovationsattaché i München. 

Regeringen vil styrke sprogkompetencer 
i tysk til gavn for dansk-tysk handels-
samarbejde. 
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Regeringen vil:
•  Iværksætte et program med konkrete udvekslingsforløb, hvor tyske og 

danske elever, såvel som lærere, følger undervisning hos hinanden med 
henblik på styrket læring inden for fagene samfundsfag, historie og tysk.

•  Iværksætte et program for øget kvalitet i tyskundervisningen og samspil 
mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem udbygget 
samarbejde mellem tysklærere og ved at fremme talentarbejdet i tysk på 
tværs af uddannelsesinstitu tionerne. Der udvikles nye undervisningsforløb 
og inspirations materialer til undervisere. Materialet kan f.eks. kobles til 
åben skole, herunder samarbejdet mellem skoler og virksomheder, danske 
som tyske. Målrettede kampagner skal gøre opmærksom på muligheder  
for tidlig tyskundervisning i folkeskolen og fremtidige udviklings- og 
jobmuligheder. Programmet skal endvidere rumme brobygningsaktiviteter  
i folkeskolens udskoling, som sikrer progression og faglig sammenhæng  
i tyskundervisningen på tværs af uddannelserne.

•  Indtænke initiativer til styrkelse af faget tysk i udspil til gymnasiereform.

•  Styrke sammenhængen i tyskfaget på langs i uddannelsessystemet  
(inden for de gymnasiale uddannelser, evt. i samarbejde med grundskolen 
og de videregående uddannelser) og en styrket argumentation for at vælge 
tysk i folkeskolen.

•  Forbedre mulighederne for praktikophold i Tyskland. Bachelor- og  
kandidatstuderende, der ønsker et lønnet praktikophold i en virksomhed, 
kan søge universitetet om orlov fra uddannelsen i praktikperioden. 
Regeringen vil opfordre universitetet til at bevilge orlov til studerende,  
der ønsker at tage praktikophold i Tyskland. Derudover vil regeringen  
tage initiativ til en lovændring, så studerende kan få løn i tilknytning til  
et projektorienteret forløb i lande, hvor der er lovkrav om mindsteløn til 
studerende under sådanne virksomhedsophold. Endelig vil regeringen,  
som led i arbejdet med at gøre undervisningen mere praksisnær, arbejde 
for i højere grad at muliggøre praktikophold i universitetsuddannelser,  
hvor det vurderes fagligt relevant. 

•  Give elever på erhvervsuddannelser i det dansk-tyske grænseland og 
Lolland og Falster bedre mulighed for at få dækning til bolig udgifter  
m.v. ved praktik i det tyske nærområde. Der afsættes 7 mio. kr. til en 
forsøgsordning i 2016-2019, som forventes at understøtte praktik for 
minimum 50-65 elever årligt.

•  Iværksætte en kampagne i de sociale medier, der formidler, hvordan  
en række spændende danske personligheder bosat i Berlin bruger tysk  
i hverdagen (”sprogambassadører”). Kampagnen formidles dels gennem 
Youtube-kanaler, dels gennem filmoptagelser, der kan bruges i undervis-
ningen på danske skoler. ”Sprog-ambassadørerne” kan endvidere besøges 
af danske elever under studieture til Berlin.
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Süd-Nord-Gefälle in Deutschland 
 
 

 

Das wirtschaftliche Süd-Nord-Gefälle in Deutschland: 
Aktuelle Befunde und Ursachen 
 

Seit der Wiedervereinigung ist die Debatte über regionale Ungleichheit in der 

Bundesrepublik wesentlich durch einen West-Ost-Gegensatz geprägt. In der Tat lässt sich 

trotz partieller Konvergenz bis heute bei den meisten regionalwirtschaftlichen Merkmalen 

eine klare Trennlinie zwischen west- und ostdeutschen Bundesländern ausmachen. Darüber 

ist allerdings ein anderes nicht weniger persistentes raumwirtschaftliches Phänomen aus dem 

Blickfeld geraten: die Kluft zwischen Nord und Süd. Diese lässt sich anhand der gängigen 

Wirtschaftsindikatoren sehr einfach nachweisen. So war in 2015 Bayern in Pro-Kopf-Relation 

erneut das wirtschaftsstärkste Flächenland, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf betrug 

hier 43.092 €. Baden-Württemberg ist mit einem Wert von 42.745 € ebenfalls in der 

Spitzenregion angesiedelt. In Norddeutschland ist zwar die Pro-Kopf-Leistung der 

Stadtstaaten Hamburg (61.729 €) und Bremen (47.603 €) hoch, die norddeutschen 

Bundesländer Niedersachsen (32.890 €) und Schleswig-Holstein (30.134 €) liegen dagegen 

beide deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (37.099 €). Das gilt erst recht für Mecklenburg-

Vorpommern (24.909 €) als wirtschaftsschwächstes Bundesland. Dieses Gefälle ist kein 

Ausdruck einer traditionellen Dichotomie, sondern ist wesentlich durch eine Divergenz in den 

jüngsten Wachstumsraten bedingt, wie Abbildung 1 verdeutlicht. Bayern und Baden-

Württemberg konnten sich demnach vor allem seit Ende der letzten Wirtschaftskrise in 2009 

in ihrem realem Wirtschaftswachstum deutlich von den norddeutschen Ländern 

(einschließlich der Stadtstaaten) absetzen.  

Diese Divergenz schlägt sich erwartungsgemäß auch in verwandten Wirtschaftsindikatoren 

nieder. So hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten 20 Jahren mit 19,7 % bzw. 19,0 

% nirgendwo so stark erhöht wie in Bayern und Baden-Württemberg. Innerhalb 

Norddeutschlands konnten in diesem Zeitraum lediglich Hamburg (+18,1 %) und 

Niedersachsen (+17,7 %) im Bundesvergleich überdurchschnittlich viele Stellen schaffen. Das 

spiegelt sich auch in den Wanderungsstatistiken wider, die beiden Südländer konnten in den 

letzten 10 Jahren die mit Abstand höchsten Bevölkerungszuwächse durch Netto-

Zuwanderung erzielen. Zugleich ist auch die Erwerbslosigkeit im Süden deutlich weniger 

verbreitet, im Juli 2016 lag die Arbeitslosenquote in Bayern und Baden-Württemberg bei unter 

André Wolf 
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4 % und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt (siehe Abbildung 2). Sämtliche 
Nordländer liegen darüber, Bremen ist mit einer Quote von über 10 % bundesweit 
Schlusslicht. Die wirtschaftliche Entwicklung hat auch Rückwirkungen auf die 
Landeshaushalte. Die Länder mit den geringsten öffentlichen Schulden je Einwohner in 2015 
sind Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Bremen und Hamburg finden sich hier mit 
um ein vielfaches höheren Schuldenständen am anderen Ende des Spektrums (Destatis, 
2016a). 

Abbildung 1 

 

Abbildung 2 
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Wird auch die jüngere Entwicklung der ostdeutschen Bundesländer miteinbezogen, ist 

interessant zu sehen, dass sich seit der Wiedervereinigung auch innerhalb dieser Gruppe ein 

zunehmender Nord-Süd-Gegensatz etabliert (Lammers, 2003). So hat sich Sachsen unter den 

neuen Bundesländern wirtschaftlich deutlich am stärksten entwickelt, Mecklenburg-

Vorpommern dagegen am schwächsten. Insofern könnte das Süd-Nord-Gefälle das 

momentan noch dominierende West-Ost-Gefälle mittelfristig durchaus überlagern. Um ein 

besseres Verständnis dieses Phänomens zu gewinnen, ist es zunächst aufschlussreich, die 

historische Entwicklung nachzuzeichnen. Dabei wird schnell deutlich, dass wir uns keinen 

homogenen Prozess oder irgendeiner Form von langfristigem Automatismus 

gegenübersehen. Historisch betrachtet war für Deutschland lange Zeit eher ein umgekehrtes 

Nord-Süd-Gefälle zu konstatieren. Zu Beginn der Industrialisierung im 19.Jh. bestand eine 

Kluft zwischen einem Norden als Standort von Groß- und Schwerindustrie und einem durch 

Landwirtschaft und Kleingewerbe geprägten Süden. Der Süden galt damit lange Zeit als 

wirtschaftlich und gesellschaftlich rückständig. Ein schrittweiser Wandel dieses Verhältnisses 

lässt sich für die Zeit nach Ende des 2. Weltkriegs feststellen. Am frappierendsten ist das an 

der Entwicklung des Landes Bayern abzulesen: 1960 noch ärmstes Bundesland, heute (in Pro-

Kopf-Werten) hinter Hamburg an der Bundesspitze. Abbildung 3 zeigt, dass Bayern seinen 

Anteil an der westdeutschen Wertschöpfung über die letzten Jahrzehnte nahezu 

kontinuierlich ausweiten konnte. Dies ging in erster Linie auf Kosten des Anteils von 

Nordrhein-Westfalen, wie in der Abbildung zu sehen ist. Lediglich Ende der 1980er Jahre kam 

es zu einer Phase leichter Stagnation, die aber durch die Wiedervereinigung und den hieran 

anschließenden Boom beendet wurde. Bayern konnte dabei besonders von seiner 

geografischen Lage profitieren: Vom Rand des europäischen Wirtschaftsraums ist es in sein 

Zentrum gerückt, das Potential zur Brücke zwischen Ost und West hat die 

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gesteigert (Götschmann, 2010). Das die bayerische 

Wirtschaft dabei auch eine ausreichende Robustheit gegenüber externen Schocks entwickelt 

hat zeigte sich zuletzt nach der Finanzkrise: Die Wirtschaftsleistung Bayerns konnte sich nach 

dem Einbruch 2009 schneller erholen als die der anderen Bundesländer. 

Abbildung 3 
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Fragt man nun nach den konkreten Ursachen des bayerischen Aufstiegs, muss jeder 
Versuch einer monokausalen Erklärung scheitern. Wir haben es mit einem komplexen 
Zusammenspiel aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren zu tun. Auf 
gesellschaftlicher Ebene muss zunächst die Rolle der demografischen Entwicklung seit 1945 
betont werden. Nach dem 2. Weltkrieg kamen über 2 Millionen Flüchtlinge aus den 
ehemaligen deutschen Gebieten im Osten nach Bayern. Dem daraus entstehenden 
Integrationsdruck wurde staatlicherseits mit einer Industrialisierungsstrategie begegnet. Da 
ein bedeutender Teil der Flüchtlinge sich in ländlichen Regionen ansiedelte, wurde die 
Förderung bewusst nicht nur auf bestehende Zentren beschränkt, sondern diente auch zur 
Aufwertung strukturschwacher Gebiete. Das markiert einen wichtigen Unterschied zur 
industriellen Entwicklung im Norden: der Fokus lag stärker auf der Schaffung eines breiten 
industriellen Mittelstands, die Entstehung räumlich agglomerierter Großindustrien sollte 
vermieden werden. Einen weiteren demografischen Impuls stellte sicherlich auch die 
Auswanderungswelle aus der DDR in den 1950er Jahren dar. Viele etablierte Industriebetriebe 
verlegten in diesem Zeitraum ihre Produktionsstandorte von Sachsen nach Bayern (Hefele, 
1998). Neben dem Effekt eines größeren Arbeitskräftepotenzials hat das auch zur nachhaltigen 
Stärkung der Binnennachfrage als Wachstumstreiber beigetragen. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Aufstieg Süddeutschlands allgemein begünstigt 
hat, ist die technologische Entwicklung, insbesondere seit den 1970er Jahren. Der sich ab 
diesem Zeitraum immer deutlicher abzeichnende Trend zur Tertiarisierung (d.h. zum Ausbau 
des Dienstleistungssektors) und zum Aufstieg der Leichtindustrie kam der 
Wettbewerbsfähigkeit der Region zugute, da ihre Wirtschaft anders als die im Norden und 
Westen der Republik nicht durch die Grundstoff- und Schwerindustrie als zentrales Standbein 
geprägt war. Denn gerade diese energieintensiven Industrien waren es, die im Zuge der 
Ölkrisen kostenseitig besonders unter Druck gerieten. Zugleich dürfte die ausgeprägte 
Mittelstandskultur die schnelle Verbreitung technologischer Innovationen und damit den 
Aufstieg moderner wissensintensiver Industrien wie Mikroelektronik und Automobilbau 
nicht unwesentlich begünstigt haben. Unterstützung fand dieser Prozess in einer 
zielgerichteten Technologieförderung im Bereich der Zukunftsindustrien (Götschmann, 2010).  

Generell darf auf politischer Seite die unterstützende Funktion des Standortmanagements 
nicht unterschätzt werden. Im Fall der Standortpolitik Bayerns waren die gewählten 
Strategien letztlich adaptiver Natur. Nach dem 2.Weltkrieg lag der Schwerpunkt zunächst auf 
der Breitenförderung, d.h. der Rückstand der ländlichen Regionen sollte verringert werden. 
In den 1970er Jahren verschob sich der Fokus hin zur Förderung technologiespezifischer 
Standortcluster. Nach der Wiedervereinigung und der Öffnung des osteuropäischen 
Wirtschaftsraums bot dann der entstandene Standortvorteil Anlass für ein zielgerichtetes 
Maßnahmenbündel, das neben eines Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur auch gezielte 
Imagewerbung und eine Senkung administrativer Kosten durch Verwaltungsverschlankung 
einschloß. Zudem wurde der Wissenschaftsbereich gefördert und noch stärker mit der 
Wirtschaft vernetzt. Flexibilität und Fokussierung als strategische Leitlinien der 
Standortpolitik scheinen sich also zumindest im Falle Bayerns ausgezahlt zu haben.  
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Neben diesen direkt sichtbaren Faktoren wird insbesondere in der soziologischen Literatur 

auch auf die Rolle sozialpsychologischer Prozesse hingewiesen. Dabei wird vor allem auf his-

torisch bedingte Mentalitätsunterschiede abgezielt, die wiederum als direkte Folge traditio-

neller Strukturen im Agrarbereich betrachtet werden. Die Landwirtschaft Norddeutschlands 

war bis ins 19 Jh. hinein durch die Dominanz von Großgrundbesitzern geprägt, während im 

Süden eher kleinbäuerliche Organisationsformen vorherrschten. Die wirtschaftliche Abhän-

gigkeit der einfachen Bevölkerung war im Norden entsprechend stärker ausgeprägt. Damit 

bot sich wenig Anreiz zur Entwicklung von Eigeninitiative und unternehmerischem Handeln, 

stattdessen überwog ein passives Obrigkeitsdenken. Im Süden konnte sich durch die höhere 

Betriebsdichte und verbreitetere Selbständigkeit dagegen früh ein stärkerer Wettbewerb etab-

lieren, der unternehmerisches Kalkül und selbstverantwortliches Handeln belohnte. Diese 

Tradition der Eigenverantwortung wird in Kombination mit dem kleinbäuerlichen Arbeits-

ethos als Grundlage für den späteren Aufstieg des Südens gesehen (Bohler & Hildenbrand, 

2006). Der Übergang zur Wissensgesellschaft war nach dieser Sichtweise die Initialzündung, 

da hierdurch autonomes Handeln als Triebfeder des Erfolgs stärker in den Vordergrund ge-

rückt ist. In diesem Sinne wäre es gerade die stärkere Traditionsbehaftung des Südens, die 

ihm einen Vorsprung bei der Anpassung an den Strukturwandel verschafft. Allerdings ist 

schwer nachzuweisen, inwieweit solche historisch verwurzelten Mentalitätsunterschiede im 

heutigen Wirtschaftsleben noch wirksam sind. Generell sollte man erwarten, dass sich durch 

Wanderungsbewegungen hier längerfristig auch eine gewisse Form der Angleichung vollzo-

gen hat. 

In welche Richtung wird sich das Süd-Nord-Gefälle zukünftig bewegen? Die jüngere Ent-

wicklung gibt keinen Anlass zur Annahme, dass sich die wirtschaftliche Diskrepanz zwischen 

dem Norden und Süden Deutschlands mittelfristig verringern sollte. Seit 2010 ist die jährliche 

Wirtschaftsleistung in Bayern und Baden-Württemberg real jeweils um mehr als 10 % gestie-

gen, in Niedersachsen und Hamburg dagegen gerade mal um etwa 6 %. Damit einher ging 

auch eine stärkere Investitionstätigkeit im Süden. Auch ein Blick auf Zukunftsindikatoren aus 

dem für die Wissensgesellschaft so zentralen Bereich der Forschung und Bildung dokumen-

tiert die stärkere Dynamik des Südens. So befindet sich unter den im Rahmen der Exzellenz-

initiative aktuell als Elite-Universitäten geförderten deutschen Hochschulen mit der Universi-

tät Bremen lediglich eine aus dem norddeutschen Raum, aber fünf aus Bayern und Baden-

Württemberg. Ein großes Gefälle zeigt sich auch bei den Patentanmeldungen. Von den insge-

samt 47.377 Patenten, die im Jahr 2015 in Deutschland angemeldet wurden, stammten 62,4 % 

aus Bayern (15.341) oder Baden-Württemberg (14.220). Aus Niedersachsen wurden zum Ver-

gleich nur 3.485 Patente angemeldet (DPMA, 2016). Diese Diskrepanz spiegelt sich auch in den 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) wider. Die FuE-Ausgaben der beiden südli-

chen Länder in 2014 waren sowohl in Pro-Kopf-Relation als auch anteilig an der gesamten 

Wirtschaftsleistung höher als die sämtlicher Nordstaaten (siehe Abbildung 4). Natürlich sind 

diese Zahlen zu einem gewissen Grad Ausdruck von Unterschieden in der gegenwärtigen 

Wirtschaftsstruktur der Länder, verdeutlichen damit aber eben auch den süddeutschen Fokus 

auf innovationsintensive Industrien. Der Süden erscheint in dieser Hinsicht besser gerüstet für 

die zukünftige Kernherausforderung der digitalen Revolution. 
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Abbildung 4 

 

 

Durch welche Schritte könnte in diesem Klima eine Trendumkehr zugunsten des Nordens 
initiiert werden? Unsere Betrachtung hat deutlich gemacht, dass (weitgehend) externe Fakto-
ren wie Geografie, Demografie und technologischer Wandel dem Gestaltungsspielraum der 
Regionalpolitik enge Grenzen setzen. Im Hinblick auf die geografischen Gegebenheiten besitzt 
Norddeutschland durch seinen Meereszugang und seine Flachlandstruktur durchaus natürli-
che Standortvorteile. Auch die Tatsache, dass der Norden mit seinen Windkraftanlagen einen 
großen Teil der regenerativen Stromerzeugung beheimatet, kann vor dem Hintergrund des 
zögerlichen Stromnetzausbaus als  Standortfaktor zukünftig noch Bedeutung erlangen. Zu-
gleich zeigt aber das Beispiel Bayern, dass eine pragmatische Standortpolitik, die sich verän-
dernden sozioökonomischen Rahmenbedingungen konsequent Rechnung trägt, für nachhal-
tiges Wachstum mindestens ebenso wichtig ist. Aufgabe der Politik ist es, fundamentale Ent-
wicklungen frühzeitig zu erkennen und hieran das Standortmanagement auszurichten. Im ak-
tuellen Kontext betrifft das vor allem die digitale Transformation der Ökonomie. Mit ihr einher 
geht nicht nur ein Wandel der Produktionsstrukturen, sondern auch eine weitere Aufwertung 
des Faktors Wissens: in dem Maße wie über Schnittstellen Prozesse automatisiert werden, 
steigt der Bedarf an disziplinübergreifendem Know-how. Das setzt wiederum die Bereitschaft 
und Möglichkeit zu kontinuierlichem Lernen voraus. Der Schaffung einer regionalen Bil-
dungs- und Forschungsinfrastruktur, die sowohl Kapazitäten zur Erzeugung von Wissen 
schafft, als auch dessen Zirkulation über eine Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 
fördert, sollte deshalb hohe Priorität in der Standortpolitik zukommen. Eine solche Politik ver-
langt allerdings ein Denken über Landesgrenzen hinweg.  

Die starke Heterogenität des Nordens als Wirtschaftsraum stellt in diesem Zusammenhang 
keinen Nachteil dar, sondern bietet vielmehr die Chance, durch zielgerichtete Kooperationen 
in Bereichen wie Forschungsförderung und Infrastrukturausbau die vorhandenen Stärken 
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auszuschöpfen. Dem Bedarf an Koordination steht allerdings die politische Fragmentierung 
des Nordens, wie sie sich in der gegenwärtigen Bundesländerstruktur äußert, in nicht unbe-
trächtlicher Weise entgegen. Die föderative Gewaltenteilung ist zwar grundsätzlich ein wirk-
sames Instrument, um politischen Wettbewerb zwischen Regionen um die besten Standort- 
und Lebensbedingungen zu initiieren. Sie ist aber in solchen Fällen hinderlich, in denen Stand-
ortkonzepte länderübergreifend koordiniert werden sollten, da andernfalls Ressourcenver-
schwendung durch Kannibalismuseffekte droht. Diese Gefahr eines übermäßigen Konkur-
renzdenkens ist bei der verhältnismäßig kleinteiligen Struktur des Nordens gegeben. Insbe-
sondere der herrschende Dualismus zwischen Stadtstaaten und Flächenländern steht einer ef-
fizienten Standpolitik für den Norden insgesamt im Wege. Es gilt deshalb, innerhalb der ge-
gebenen föderalen Strukturen alternative Handlungs- und Entscheidungsmodelle für eine 
langfristige Standortplanung zu entwickeln. Nicht zuletzt könnten die Nordländer auch durch 
mehr gemeinsames Auftreten im Bundesrat den norddeutschen Interessen stärker Gehör ver-
schaffen und landespolitische Handlungsspielräume vergrößern.  
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