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1. Innledning 
 
 
Denne oppgaven er et pilotprosjekt, hvor jeg vil undersøke de for meg viktigste kulturforskjellene 
mellom norske og tyske forretningspartnere. Mine resultater kan sees på som tendenser, der jeg 
søker å forklare norske og tyske forretningsforbindelsers opptreden på bakgrunn av kulturelle 
forskjeller. Her må det allikevel føyes til at disse tendensene som fremkommer av denne 
undersøkelsen nødvendigvis må sees på som foreløpige, grunnet det relativt begrensede antallet 
informanter. 
 
I en tid der den internasjonale handelen blir stadig mer omgripende, der også EU/EØS spiller en 
stor rolle, er det viktig å undersøke kulturforskjeller. Internasjonaliseringen har i de siste årene for 
eksempel bidratt til at etterspørselen etter bøker som omhandler kulturelle forskjeller mellom land 
har økt kraftig. Slike bøker er bl.a. utgitt på bakgrunn av den nederlandske antropologen Geert 
Hofstedes forskning, som jeg vil komme tilbake til senere. Både bøker og internettsider vil gi 
leseren nyttige tips, hvordan man både privat og i en jobbsituasjon kan forstå og finne seg til rette 
i en fremmed kultur.  
 
Ifølge Hofstede (2001) finnes det felles ”tenke-, føle- og handlingsmønstre” og felles mentale 
”programmer” ved personer i et gitt land. Man ser dermed en ulik mentalitet mellom personer fra 
forskjellige land, dette felles nasjonale vil fortone seg ulikt fra land til land, et lands verdier vil 
dermed ikke fullt ut være sammenfallende med verdier i et annet. Sett på bakgrunn av dette kunne 
Hofstede undersøke handlingsmønstrene og de mentale ”programmene” til personer i ulike land. 
Han kunne konkludere med at disse kulturspesifikke elementene i en nasjon kan overføres til den 
nasjonale organisasjonskulturen. Han forsøkte med dette å påvise hvordan disse elementene 
påvirker den internasjonale forretningskommunikasjonen. 
 
Som en innledning til fremstillingen av spesifikke trekk ved den tyske og norske 
forretningskommunikasjonen blir det her først gitt en kort innføring i det relativt nye 
forskningsfeltet. Begrepene ”kultur” og ”interkulturell kommunikasjon” kommer jeg til å behandle 
i første del av denne oppgaven.  I den anledning vil jeg i første rekke ta i betraktning det 
kulturkontrastive aspektet. Her vil fremstillinger i nylig utgitt litteratur som omhandler norsk-
tysk forretningskommunikasjon spesielt og norsk-tyske kulturforskjeller generelt bli vurdert på en 
kritisk måte. Jeg vil forsøke å belyse karakteristiske norske og tyske trekk, med hensyn til 
mentalitet og verdisett. Gjennom intervjuer blir det i andre del av min oppgave forsøkt å 
sammenligne disse nasjonenes verdisett, for å undersøke hvordan disse gjenspeiler seg i væremåte. 
Jeg vil her beskrive hvordan nordmenn blir oppfattet av tyskere, og omvendt. En 
forretningspartners væremåte blir dermed sammenlignet med forventet væremåte i den andre 
kulturen.   
 
Man bør ikke undervurdere betydningen av såkalte ”Job-Knigge”-bøker i Tyskland. Slike skikk og 
bruk-bøker gir råd og tips om hvordan man bør oppføre seg i et fremmed land, og disse behandler 
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bl.a. tiltaleformer og hilsemåte. Noen av tipsene i disse bøkene blir i min oppgave sammenlignet 
med de gjeldende norske kodene i de tilsvarende situasjoner. Kanskje kan man gjennom dette 
forklare noen kulturelt betingede misforståelser mellom de to landene. Forretningsmenn som 
arbeider internasjonalt viser seg å være stadig mer oppmerksomme på slike ”Job-Knigge”, som 
også vil være ulike fra land til land. Ved hjelp av disse kan man bli kjent med forretningspartnerens 
normer, noe som vil bidra til å bygge ned kulturelt betingede barrierer. Forskjellen mellom 
forventet og reel væremåte kan allikevel være problematisk, da teori og praksis ikke nødvendigvis 
sammenfaller med hverandre. Jeg kommer nærmere inn på Job-Knigge i kapittel 3.5.    
 
I kapittel tre vil jeg forsøke å få svar på hvordan nordmenn og tyskere blir framstilt i nyere 
litteratur. I kapittel 3.3 kommer jeg inn på resultatene til Jutta Eschenbach, som i år 2000 i sin 
doktorgradsoppgave behandlet viktige kulturelle forskjeller mellom Norge og Tyskland. 
 
Jeg vil i kapittel 4.3 gjengi nordmenns holdninger til det å gjøre forretninger med tyskere. Mitt 
endelige mål er å finne ut i hvor stor grad de kulturelle elementene til nordmenn/tyskere gjenspeiler 
seg i forretninger mellom de to land. I den andre delen av denne oppgaven kommer jeg til å 
presentere resultatene fra mine 30-minutters intervjuer med nordmenn og tyskere som jobber 
innen salg/markedsføring. Her vil jeg grundig beskrive tyske bedrifters erfaringer med norske 
representanter, og vice versa. Fremfor alt er det sentralt å avdekke om det i den muntlige/skriftlige 
kommunikasjonen finnes kulturelle forskjeller som kan føre til misforståelser og problemer. På 
bakgrunn av intervjuene, som blir gjennomført ved hjelp av et omfattende spørreskjema, forsøker 
jeg å påvise ulik mentalitet og kulturspesifikke forskjeller mellom Norge og Tyskland, overført til 
forretningslivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


