
4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne 
 
 

Mine norske informanter mente fremfor alt at tyskerne ikke vil være åpne for nye ideer. Syv av 
mine ti informanter mente at de tyske samarbeidspartnerne ikke er konstruktive. De tenker 
dermed i "fastlagte mønstre" (Informant N3), de vil være skeptiske til noe som er nytt. Denne 
motviljen mener mine informanter at man kanskje kan forklare ved tyskernes ufleksibilitet, noe jeg 
kommer tilbake til senere. I kapittel 3.4.3 ble tyskernes utfordringer behandlet når det gjelder å ta 
individuelle avgjørelser. Fem av mine norske informanter kunne bekrefte at de tyske 
forretningspartnerne vil vise motvilje mot selv å ta en avgjørelse. De må altså først snakke med sin 
overordnede før de kan gi en tilbakemelding. Informant N8 mente at tyskerne ofte må gå 
"tjenesteveien". Informant N2 mente at det vil være "vanskelig å gjennomføre noe, fordi de alltid 
først må snakke med personer som er høyere i systemet". Dette vil ta lang tid, noe som fører til 
irritasjon. Tyskerne vil, ifølge informant N5, på grunn av den minste detalj "alltid trenge flere 
møter", for å avtale noe og ta en beslutning. Medarbeiderne i Tyskland vil på denne måten 
sammen stå bak det som er vedtatt for selv å ha ryggen fri hvis problemer oppstår senere. 
Informant N2 hevdet at tyskerne er redde for å ta "individuelle avgjørelser" og at de vegrer seg for 
"å ta ansvar for noe". Han mente at dette viser manglende kreativitet og fleksibilitet, og at dette er 
utpreget negativt. "Egne ideer spiller mindre rolle. Man er redd for å selv å tre frem". Informant 
N6 mente å kunne fastslå at tyskerne er "mer programmerte". Informant N8 hevdet at en 
nordmann ikke vil kunne bli fortrolig med den tyske strukturen, siden denne i utgangspunket vil 
være mislikt. "En nordmann ville ikke gått med på sånt". Han roste de norske, mer kollegiale 
omgangsformene og så på den uformelle tonen som "mer behagelig".  
 
Forskjellene i forhold til grundighet kan sørge for ergrelse for nordmenn. Siden det tyske 
standpunktet kanskje ofte er grundigere kontrollert i forkant og dermed gjennomarbeidet, kan man 
gå ut fra at man som nordmann må ha gode argumenter hvis man ønsker å overbevise tyskerne. 
"De lar seg ikke så lett overbevise", bekreftet informant N6. En annen informant hadde kommet 
frem til følgende: "De tror de vet alt". (Informant N7) 
 
Informant N5 så fordeler ved den norske modellen: "Tyskerne er for omstendelige, for lite 
kreative. Det tar tid før man finner en løsning. Nordmenn er mer direkte." Informant N2 mente: 
"Alt går raskere her". 
 
Disse reaksjonene kan man se i sammenheng med de forskjellige metodene hvordan man kommer 
frem til en løsning. At nordmenn er mer spontane i kommunikasjon med tyskerne, kunne 
informant N5 slå fast. Det vil føre til problemer for tyskerne: 
 
 

I Tyskland forventer man ikke å få meldinger før løsningen av et problem er ferdig utredet [fra norsk side].  I 
Norge snakker man mer i løpet av prosessen, beslutninger blir senere omgjort. Dette er en metode som vil 
forvirre tyskerne (Informant N5)       

 
  
Informanten var av den mening at nordmennene regelmessig ville holde tyskerne oppdatert om 



interne beslutninger i løpet av prosessen, i stedet for å vente til man har truffet en endelig 
avgjørelse. Den norske ærligheten og den utaktiske prosessen til nordmenn i forretningslivet 
kommer her til uttrykk. 
 
Syv av mine informanter mente at man ikke kan regne tyskere som tolerante. "Egentlig er de ikke 
så tolerante". (Informant N6) Dette ble grunngitt ved at tyskere bare sjelden ville vike fra eget 
standpunkt. Mine informanter hadde følelsen av at tyskerne ikke ville vise seg villige til å høre 
nordmenns argumentasjon. Informant N7 mente at tyskerne uansett ville ha oppfatningen av at 
"deres standpunkt er det beste". Slik ville de få problemer med objektivt å vurdere andre 
alternativer. Informant N1 syntes tyskerne er "selvsikre". De ønsker ikke å høre hva andre 
[forretningsfolk] har gjort. Han var bekymret over at tyskerne uttrykker en skeptisk holdning til 
nye ideer: 
 
 

De pleier veldig tidlig å si: ´Det går ikke her´. Man kan [som nordmann] snakke og fortelle så mye man 
bare vil, til slutt sier de bare ´I Tyskland er det sånn og sånn´. De har problemer med å ta informasjonen 
vår på alvor. Det er følelsen jeg sitter med, helt klart. (Informant D1) 

 
 
En annen informant ga uttrykk for et problematisk forhold til en tysk salgssjef, siden denne "alltid 
har rett løsning på alt". (Informant N8) På bakgrunn av dette kan man ikke diskutere med ham, 
fordi nordmannens innspill "ikke blir tatt på alvor". En daglig leder mente at tyskerne ønsker å 
"beskytte sitt eget revir". (Informant N10) 
 
En Managing Director hadde måttet foreta omstruktureringer i egen bedrift. Dette fordi han, med 
sin bakgrunn fra to år som norsk sjef i Tyskland, hadde erfart at organisasjonsstrukturen er 
forskjellig og at tyskerne vil ha problemer å finne de rette personene i bedriften: 
 
 

Her har vi dannet arbeidsgrupper for hvert fagområde, med spesialkompetanse. Uten vår bevisste innstilling 
til dette ville vi hatt problemer. Vi jobber veldig mye med dette. (Informant N5) 

 
 
Han kunne si følgende om de forskjellige strukturene mellom norske og tyske bedrifter i 
forretningslivet og forholdet kolleger imellom: 

 
 
Forskjellene er enorme. En leder i Norge må hver uke bevise at han fortjener jobben. I Tyskland må 
medarbeiderne hver uke bevise at de bør beholde jobben. (Informant N5) 

 
 
Man ser at de norske informantene savner mer konstruktivitet fra tyskernes side, de vil heller ikke 
være i stand til å treffe individuelle avgjørelser. Ifølge mine informanter fører tyskernes 
ufleksibilitet og manglende konstruktivitet til mindre toleranse overfor norske produkter og nye 
ideer. 
 



Som beskrevet ovenfor var holdningen tydelig blant de tyske informantene at nordmenn besitter 
manglende kunnskap om det tyske markedet. Som en følge av dette ville de ved fremstøt mot 
dette markedet ha en tendens til å uttrykke en overdreven positivitet, mens de tyske 
representantene vil utvise en mer realistisk tilnærming. Informant N1 mente at han måtte vise seg 
mer realistisk i omgang med tyske forretningspartnere, siden tyskere ikke nødvendigvis vil dele 
nordmenns optimisme: "Hvis man [som nordmann] opptrer for positivt, da gjør man en feil, for 
tyskerne ser det. Da vil jeg heller overraske dem positivt". Denne Managing Director hadde slått 
fast at tyskerne er mer grundige: "De er veldig nøyaktige, type ´Ordnung muss sein´" - og han 
hadde sett tydelige forskjeller fra norsk mentalitet. 
 
Mine informanter var delvis enig i oppfatningen at nordmenn i mange situasjoner utviser en 
mindre realistisk oppfatning til markedet enn tyskerne: "Ja, nordmenn har [sammenlignet med 
tyskerne] en mer lettsindig innstilling", kunne informant N8 slå fast, "en har ikke nok kunnskap". 
En annen informant kunne bekrefte dette: 
 
 

Jeg tror at det er riktig. Generelt er det mange eksempler på at nordmenn tror de finner en løsning på det 
meste, og at de undervurderer den knallharde konkurransen i Tyskland. Konkurransen og kravene til kvalitet 
ligger på et helt annet nivå. (Informant N5) 

 
 
Informanten mente videre: "Det tyske forretningslivet er hardere enn det norske, det kommer man 
ikke utenom". Han kunne bekrefte at nordmenn vil ha en tendens til å vurdere markedet feil. 
Informant N2, en Key Account Manager, mente allikevel at dette ikke var et "norsk" problem. 
Han kunne selv ikke konstantere en overdreven norsk positivitet, som tyskerne viser til. I hans 
øyne er snarere den manglende fleksibiliteten til tyskerne problemet og det faktum at de ikke uten 
videre vil stille seg positive til nye produkter: 
 
 

Det kan jeg bekrefte. Vi har andre forestillinger om hva som lar seg selge i Tyskland enn tyskerne selv. Det 
har vist seg flere ganger at tyskerne er veldig konservative. De har derfor problemer med å gi nye produkter 
en sjanse. Da er det vår oppgave å overbevise tyskerne. Med andre nasjonaliteter enn tyskerne er dette 
lettere. (Informant D2)  
 
 

Fem informanter kunne forstå problematikken at nordmenn skulle være for optimistiske og delvis 
urealistiske. Informantene ble spurt om de selv mente at de hadde en god forståelse av det tyske 
markedet. En informant svarte: "Jeg kan ikke si at vi har en god oversikt over det tyske markedet. 
Vi kjenner jo til vårt eget sesongprodukt. Generelt kan jeg allikevel ikke hevde det." (Informant 
N1) 
 
Syv informanter var av den oppfatning at de har en god oversikt over markedet, og ingen av mine 
norske informanter ytret seg negativt i forhold til norske produkters kvalitet. 
 
Ovenfor ble de tyske informantenes betraktninger behandlet, nemlig at noen norske 
forretningspartnere vil foretrekke muntlige bekreftelser fremfor skriftlige. De norske informantene 



ble spurt hvordan de vil stille seg til slike oppfordringer. Mine informanter hevdet at skriftlige 
bekreftelser er veldig viktig for tyskerne. "Det er veldig viktig for dem". (Informant N7) Fire av 
informantene måtte medgi at de i begynnelsen hadde hatt problemer med å tilpasse seg dette, men 
at de med tiden har tilpasset seg tyskernes krav. Nå hevder mine informanter ikke lenger å ha noen 
problemer med å tilpasse seg tyske forventninger i forhold til dette.  
 
 
 

4.3.3 Problemer i forhold til tyskernes direkthet 
 
 
Mine norske informanter kjente til forskjellene i kommunikasjon, som kan forklares ved tyskernes 
direkthet: "De er mer forretningsmessig orientert [enn nordmenn], man tar ikke hensyn til 
følelser", hadde informant N1 kunnet slå fast. "Informant N6, en forhandlingssjef, mente: "Den 
tyske kommunikasjonsstilen kommer overraskende på oss gang på gang". Den ble beskrevet som 
"ubehagelig". "Men vi [nordmenn] er mer tolerante, kan akseptere forskjellene." Den kvinnelige 
informanten mente at problemene ikke var av alvorlig karakter. "Vi blir vant til det". Ifølge 
informant N3 vil tyskerne bli "høylytte" når de kommer med sine argumenter. Informant N7 
måtte til og med konstantere at hans kolleger hadde opplevd "å bli fornærmet". En annen 
informant hadde kommet til konklusjonen: "Man har følelsen av at de er `besserwissere´" 
(Informant N1) 
 
Det positive ved den tyske kommunikasjonsstilen er, ifølge mine norske informanter, at den er 
nøyaktig: "En fordel er at man alltid får vite om tingenes tilstand." (Informant N1) I tillegg får man 
alltid svar på spørsmål man måtte ha. Svarene er konsise og lett forståelige, dette i skarp kontrast 
til nordmenn. Ifølge informant N10 er nordmenn: 
 
 

for lite konkrete, `vi skal ordne det´. Hvordan nordmannen faktisk har tenkt å løse utfordringene sine, blir 
ofte spørsmålet. (Informant N10) 

 
 
Informant N5 hadde slått fast at tyskerne er seg bevisste trekkene ved egen kommunikasjonsstil. 
Han hadde følelsen av at tyskerne vil ta hensyn til den "norske" måten å kommunisere på:  
 
 

Jeg tror de tar hensyn til oss nordmenn fra tid til annen. Problemer kan likevel oppstå i de tilfellene der de 
"pakker inn" budskapet sitt, fordi de tror at nordmenn ikke vil takle sannheten. (Informant N5) 

 
 
En kan på den annen side spørre seg hvordan tyskere vil reagere hvis nordmennene snakker mer 
direkte, for å tilpasse sin stil til tyskernes. Ifølge en daglig leder blir nordmenn ikke riktig forstått 
når de tar i bruk en mer direkte stil i samtaler med tyskere. Han hadde sett at problemer oppstod i 
slike tilfeller: "Tyskerne blir i slike tilfeller overrasket, de vil ikke forvente en direkte stil fra 
nordmannens side." (Informant N3) 



Noen tyske informanter mente at nordmenn i enkelte situasjoner vil ha et problem med å melde fra 
om negative hendelser som er oppstått. Ingen av min norske informanter mente imidlertid at de 
eller deres norske kolleger ville holde slik informasjon tilbake. Informant N5 mente at en slik 
situasjon kan forklares ved at man håper på "at ting vil bedre seg". I forbindelse med temaet 
manglende overholdelse av leveringsfrister mente en av mine informanter: 
 
 

Hvis man ikke kan levere [produktene] på fredag, da må man levere på mandag. Det er i og for seg i orden, 
hvis man informerer dem om at noe er inntruffet, kanskje et par dager i forveien. Dette gjør vi [nordmenn] 
veldig ofte ikke. Dette skjedde hele tiden ved min tidligere arbeidsgiver. Men for tyskerne er `deadlines´ 
hellig. (Informant N10) 

 
 
Informanten mente at aspektet tid ikke blir vektlagt nok fra nordmenns side. De vil dermed ikke 
dele tyskernes oppfatning om at dette vil være alvorlig.  
 
Kommunikasjonen mellom mine norske og tyske informanter foregår på engelsk. Ifølge åtte av 
mine ti norske informanter snakker de tyske representantene bra engelsk. Informant N5 bemerket 
at de tyske språkkunnskapene har bedret seg veldig i løpet av de ti siste årene: "Forskjellene er 
enorme." En av de to informantene som uttrykte seg kritisk til tyskernes forhold til det engelske 
språket mente at den manglende viljen til å snakke engelsk vil forklares ved grunnleggende tyske 
prinsipper: 
 
 

De passer på å gjøre alt riktig. Grammatikken må være feilfri. De er ikke som oss, vi som snakker engelsk 
selv om vi behersker språket bare halvveis. Jeg tror ikke de snakker engelsk før de behersker det 
fullkomment. (Informant N9) 

 
 
Forretningsklimaet er allikevel stort sett bra, siden man kan stole på den tyske representanten for 
bedriften man samarbeider med. Informasjonen nordmennene får er av høyeste kvalitet: 
 
 

Den er veldig bra. Tyskerne er veldig formelle. Slik får man en veldig god informasjon. Den er av høyeste 
kvalitet, grundig gjennomarbeidet. Akkurat slik som vi ønsker den. Der er de bedre enn oss. (Informant N2) 

 
 
Informant N5 roste tyskernes pålitelighet: "Ting skjer som avtalt, det trenger man ikke å bekymre 
seg for i det hele tatt". 
 
Tyskernes direkthet blir ofte mislikt og kan bli oppfattet som uhøflig. Syv informanter så negative 
elementer ved den tyske kommunikasjonsstilen. Det positive ved den er at tyskerne uttrykker seg 
veldig konkret og at man vet hva man har å gjøre. Ingen av mine informanter hadde forståelse for at 
man holder tilbake informasjon av negativ art, de hadde heller ingen tro på at egne kolleger ville 
gjøre dette. En av informantene mente at nordmenn kanskje vil holde tilbake informasjon av den 
grunn at ting kanskje vil løse seg av seg selv.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


