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Sintesis
El objetivo de la tesina - Triangulación – un punto de encuentro entre la cultura empresarial
danesa, española y latina - es investigar el papel que cumple la cultura en las relaciones
comerciales entre Dinamarca, América Latina y España, y cómo este papel cultural realza el
rol de España para poder facilitar un puente entre Dinamarca y América Latina. Este tema es
aun más relevante para investigar debido al desarrollo económico que hemos visto los últimos
años en América Latina.
El tema de triangulación es un tema nuevo en el mundo académico, y por lo visto, el
fenómeno nunca ha sido investigado desde el punto de vista que cubre esta tesina, es decir la
triangulación desde un punto cultural entre Dinamarca, España y América Latina. De este
modo, la tesina contribuye con nuevos conocimientos al campo de la investigación y al
mismo tiempo cubre un vacío en la literatura.
Basada en la presente problemática, la tesina consta de una metodología cualitativa
que incluye fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se concentran en tres
entrevistas con empresas danesas que tienen experiencia en el mercado latino y/o el mercado
español, mientras las fuentes secundarias comprenden varios artículos que incluyen opiniones
de empresarios, instituciones y expertos. Para analizar las fuentes se ha creado un marco
teórico basado en teorías culturales, como las de Hofstede y Lewis, y también en teorías sobre
triangulación, como la teoría de Casanova y Soler-Matutes.
A través de la metodología, el marco teórico y fuentes utilizadas, se puede evidenciar
que existen grandes contrastes entre la cultura empresarial danesa, latina y española. Estos
contrastes crean obstáculos similares para los empresarios daneses interesados en ambos
mercados, aunque hay una tendencia que indica la existencia de mayores dificultades en
América Latina. Mientras las empresas danesas experimentan muchos obstáculos culturales
en ambos mercados, los latinos y los españoles se encuentran en una situación opuesta. Ellos
se sienten muy cómodos en el mercado del otro, ya que lo perciben como un mercado
natural. Este concepto de mercado natural es un término teórico que describe a aquellos
mercados con quien la empresa comparte la misma cultura, idioma e historia o mercados con
quien se encuentra geográficamente cerca. En base a la similitud cultural, el análisis muestra
que muchos empresarios latinos optan por hacer negocios con España por sobre otras
naciones europeas. De este modo se comprueba que la cultura juega un papel importante en el
rol de España como puente entre Dinamarca y América Latina. Al mismo tiempo el análisis
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muestra que la cultura no logra descifrar la conexión entre Dinamarca y España. Desde este
punto de vista, la triangulación es posible debido a la corta distancia geográfica y por la
adhesión de ambos países a la UE. Dentro de este marco geográfico y a raíz de los vínculos
con la UE, los empresarios daneses se sienten más cómodos al negociar con España a pesar
de grandes diferencias culturales. A modo de resumen, podría afirmarse que para ciertas
empresas danesas, dependiendo de producto y sector, el concepto de triangulación con
España para entrar al mercado latino puede llegar a representar una herramienta útil.

Palabras claves: cultura; triangulación; mercados naturales; España como puente para América
Latina desde un vinculo danés.
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1. Indledning
”Factors relating to customs (including business practices) and languages can still
undermine the potential for trade. This is where Spain is seeking out its role as bridge…”
- Lourdes Casanova, 2009

1.1 Introduktion
I forbindelse med den økonomiske og politiske udvikling i Latinamerika de senere år er det
mere end nogensinde før blevet relevant at rette blikket mod de latinamerikanske markeder.
Disse markeder er opstået ud af økonomisk vækst og en demokratisering af regionen. På
grund af denne positive udvikling er det oplagt at kigge mod det potentiale, der ligger i den
købekraft, som løbende forstærkes af regionens voksende middelklasse (UM, 2015). Flere
danske virksomheder har fået øjnene op for Latinamerika, hvilket understreges af, at Danmark
sidste år åbnede en ambassade i Colombia (UM Colombia, 2015). Colombia er sammen med
en række andre latinamerikanske lande i rivende udvikling, hvilket betyder, at regionen nu
består af nogle af verdens mest åbne økonomier. Men selvom markederne indbyder til
international handel, er det alt andet end en nem opgave for danske virksomheder at trænge
ind på disse markeder (Eksportfokus, 2014:19). Mens globaliseringen har formået at mindske
barrierer såsom afstand og tidszoner, er der stadig andre udfordringer, der skal overvindes for
at komme ind på fremmede markeder (Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:3). En
væsentlig udfordring, som handelsfolk møder, når de handler forskellige steder i verden,
udspringer af kultur. Da kultur påvirker måden vi kommunikerer på, kan kulturelle
forskelligheder være med til at komplicere, og måske endda hæmme, et eventuelt
handelssamarbejde (Hofstede, 1999:13). Det er ikke svært at forestille sig, at der eksisterer
store kulturelle forskelle mellem Danmark og Latinamerika, hvilket kan være med til at
vanskeliggøre dansk tilstedeværelse på dette marked. Det betyder, at åbne økonomier ikke er
nok til, at danske virksomheder kan trænge problemfrit ind på de latinamerikanske markeder.
For at fremme dansk tilstedeværelse på disse markeder, er det derfor relevant at kigge på
stratetiske muligheder, der kan være medvirkende til at nedbryde kulturelle barrierer.
Mens Danmark kulturelt set ligger langt væk fra Latinamerika, er der et andet EU-land,
Spanien, der ligger kulturelt tæt på Latinamerika. Spanien har siden kolonitiden haft tætte
bånd til Latinamerika, hvilket er udsprunget af en fælles historie, et fælles sprog og en kultur
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med store lighedspunkter (Casanova, 2009:11). Forskellige spanske regeringer har igennem
tiden sørget for at styrke dette bånd, og da potentialet var til det i 1990erne, var spanierne
hurtige til igen at sætte sit præg på Latinamerika – denne gang via enorme investeringer
(Olmo, 1996:13-16). Det har haft betydning for, at spanske virksomheder i dag står talstærkt
på det latinamerikanske marked. Således har spanske virksomheder et solidt kendskab til
markedet, som de på mange måder ser som et slags hjemmemarked bl.a. på grund af de
kulturelle ligheder (Casanova, 2009:11). I forlængelse af dette store kendskab til
Latinamerika begyndte diplomatiske og akademiske kredse i Spanien i begyndelsen af 00erne
for alvor at arbejde med ideen om, at Spanien kan triangulere mellem Latinamerika og tredje
partnere, dvs. fungere som bro. De første akademikere, der for alvor begyndte at arbejde med
dette fænomen – Spanien som bro til Latinamerika – var Montobbio (2003) og Bustelo og
Sotillo (2002), og siden hen har flere spanske akademikere arbejdede med at udvide feltet
(Soler-Matutes, 2007:25). Heriblandt finder vi Lourdes Casanova og Jacinto Soler-Matutes,
hvis teorier dette speciale bygger på. Udover de spanske kredse, har fænomenet også nået
danske virksomheder og diplomater, herunder Det Danske Eksportråd Iberia, der består af
handelsrådgivere fordelt på de danske ambassader i Madrid og Lissabon samt Det Danske
Handelskontor i Barcelona. Således kan man via deres hjemmeside og Udenrigsministeriets
magasin Eksportfokus konstatere, at Spaniens potentiale som bro til Latinamerika, også er
gældende for danske virksomheder.
Det lyder som en stratetisk perfekt plan, der kan være med til at nedbryde de
kulturelle udfordringer som danske virksomheder møder i Latinamerika, og således skabe en
stratetisk platform for at fremme dansk tilstedeværelse på de latinamerikanske markeder.
Fænomenet er tilsyneladende ikke blevet forsket i danske akademiske kredse, ej heller med
Danmark som tredje partner i triangulationen. Størstedelen af de undersøgelser, der hidtil er
blevet udført indenfor feltet har fokuseret på Asien som tredje partner. Men hvad ligger der
egentlig bag fænomenet, og hvilken rolle spiller kultur i den sammenhæng? Denne undren og
det faktum, at der ikke er forsket i fænomenet fra en dansk vinkel, ligger til grund for dette
speciale. På denne baggrund er specialets formål at sætte fokus på fænomenet set fra en
kulturel og dansk vinkel, for således at bidrage med ny viden til forskningsfeltet og udfylde et
gap i litteraturen. Udover at udfylde et gap i litteraturen er specialets formål også at sætte
fokus på én stratetisk indtrængningsmulighed, der kan være med til at nedbryde kulturelle
barrierer og lette handlen for danske virksomheder på det latinamerikanske marked. På den
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baggrund ønsker specialet at undersøge et lille udsnit af virkeligheden, og samtidig bidrage
med ny viden til emnefeltet og den eksisterende forskning.
Da emnefeltet er et nyere felt indenfor kultur og international handel, vil der indgå
nye begreber, der er essentielle for undersøgelsens forståelse. Derfor vil jeg i næste afsnit
først præsentere disse, inden resten af specialets elementer introduceres.

1.2 Begrebsdefinitioner
Fordi begreber udvikler sig hele tiden, og nye kommer til, er det væsentligt at definere
specialets

nøglebegreber

(Ankersborg,

2013:96).

Formålet

med

at

introducere

nøglebegreberne i indledningen er at sikre, at læseren forstår resten af specialet på specialets
præmisser og ikke på læserens egne. Desuden vil to af nøglebegreberne indgå i
problemformuleringen, hvorfor begrebsdefinitionerne er placeret lige før denne.

1.2.1 Definition af Kultur
Begrebet kultur er igennem tiden blevet diskuteret og defineret med flygtige og varierende –
undertiden forvirrende – betydninger, hvilket understreger fænomenets kompleksitet. Dette
brede begreb kan endvidere inddeles i undergrupper, hvoraf den ene omhandler
forretningskultur. Det er netop denne del af kulturbegrebet, der er aktuelt for dette speciale.
Ifølge Hofstede er forretningskulturbegrebet præget af den kultur, hvori personer er
opvokset: ”Forretningskultur er en kollektiv mental programmering af folk i et miljø. Kilden
til de mentale programmer findes i det miljø, hvor individet er opvokset og hermed har gjort
sine erfaringer. Denne programmering starter i familien, fortsætter i kvarteret, i skolen og
senere på arbejdspladsen og i det samfund individet lever i.” (Hofstede, 1999:21).
Specialet fokuserer på den problemstilling som kan opstå, når forskellige
forretningskulturer mødes i international handel, eksempelvis i mødet mellem danskere,
latinamerikanere og spaniere. Det betyder, at når der refereres til kultur i specialet, er det den
del af begrebet, der beskriver forretningskulturen i det pågældende land.

1.2.2 Definition af Natural Markets
Casanova har defineret begrebet natural markets over flere omgange via hendes litteratur, dog
er hun ikke lige grundig med at definere begrebet hver gang. I dette speciale af det forstået
som definereret her”(…) natural markets, which is to say geographical proximity or cultural
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affinity.” (Casanova, 2012:25). Denne definition er valgt, fordi den dækker dette speciales
udgangspunkt, kultur. Under begrebet cultural affinity hører også lingvistiske og historiske
forhold, hvilket Casanova eksplicit udtrykker i andre definitioner (Casanova, 2009:11). Disse
faktorer er relevante på baggrund af den effekt et fælles sprog og en fælles historie kan have
på et samarbejde. Således udtrykker begrebet natural markets, de markeder, der enten er en
virksomhed/land geografisk tæt eller kulturelt/historisk/sprogligt tæt. Som konsekvens har
virksomheder nemmere ved at handle med deres natural markets, da de ofte har større viden
omkring disse markeder, som de ser som et slags hjemmemarkeder (Casanova, 2012:121).

1.2.3 Definition af Triangulation
Triangulation er et nyt begreb indenfor den litteratur, der dækker kultur og international
handel, hvorfor det er nødvendigt at præcisere dette begreb. Casanova definerer begrebet som
følgende: ”(…) triangulation – when a third party facilitates trade by establishing a bridge –
is one way to overcome such barriers.” (Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:4). Med
barrierer menes eksempelvis de erhvervsmæssige, skattemæssige og transportmæssige
udfordringer, der ofte bunder i manglende viden omkring et givet marked, der kan
kompliceres yderligere af kulturelle og lingvistiske forskelligheder (Casanova & RodríguezMontemayor, 2013:4-5). Ved sådanne omstændigheder, kan en tredje part, fx et land eller en
virksomhed, med kendskab til markedet gå ind og triangulere, altså fungere som bro mellem
de to andre partere.
Det er i denne sammenhæng relevant at nævne, at der specialet igennem vil blive
henvist til både begrebet triangulation og bro. Betydningen af disse to begreber er i dette
speciale den samme.

1.3 Problemformulering
På baggrund af den præsenteret introduktion ønskes følgende problemformulering undersøgt:
Hvilken rolle spiller kultur i det handelsmæssige forhold mellem Danmark, Latinamerika
og Spanien, og hvordan påvirker dette kulturelle forhold Spaniens mulighed for at
triangulere mellem danske og latinamerikanske virksomheder?
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1.4 Arbejdsspørgsmål og operationalisering
Af ovennævnte problemformulering ses det, at der tages udgangspunkt i et empirisk
spørgsmål, hvilket derfor er afsat i virkeligheden. Dog er spørgsmålet alligevel så kompliceret,
at

det

kræver

videnskabelige

teorier

og

metoder,

for

at

kunne

besvare

det.

Problemformuleringen vil blive belyst igennem tre arbejdsspørgsmål, der hver især vil
undersøge ét aspekt af denne, og således lede undersøgelsen frem til en endelig konklusion.
Desuden vil arbejdsspørgsmålene fungere som ramme for analysen og problemafgrænsningen.
Således vil det første arbejdsspørgsmål blive operationaliseret i første delanalyse, andet
arbejdsspørgsmål i anden delanalyse og tredje arbejdsspørgsmål i tredje delanalyse.
I nedenstående vil jeg kort præsentere de tre arbejdsspørgsmål, samt give en begrundelse
for, hvorfor jeg har valgt disse, og hvordan de kan bidrage til at svare på
problemformuleringen. Desuden vil jeg kort introducere, hvordan hvert arbejdsspørgsmål vil
blive operationaliseret i form af kilder.
1. Hvilke udfordringer skaber kulturforskelle, når danske virksomheder handler med
Latinamerika og Spanien?
Dette aspekt er essentielt at undersøge, da specialet stiler efter at undersøge, hvilken
rolle kultur spiller i det handelsmæssige forhold mellem Danmark, Latinamerika og
Spanien, for derefter at belyse Spaniens mulighed for at kunne triangulere mellem
disse. Det er derfor nødvendigt at kortlægge, hvilke udfordringer, og graden af disse,
danske virksomheder møder på henholdsvis det latinamerikanske og det spanske
marked. Dette er essentiel fordi det må forventes, at dette er med til at påvirke
Spaniens bro-potentiale set fra et kulturelt perspektiv.
Dette arbejdsspørgsmål vil blive operationaliseret via en kombination af
forskellige informationskilder. I den forbindelse vil der blive inddraget resultater fra
Hofstede og Lewis’ undersøgelser, artikler fra De Danske Eksportråd i Latinamerika
og Spanien, samt kvalitative interviews, bestående af danske handelsfolks erfaring på
de to markeder.
2. Hvordan påvirker kulturelle forhold samhandel mellem Spanien og Latinamerika anno
2015?
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Dette er relevant at undersøge, fordi de fleste teorier og undersøgelser omkring
triangulation, der går forud for dette speciale, er iværksat før den økonomiske krise i
Spanien i 2008. Desuden har de få undersøgelser, der er udarbejdet efter krisen, ikke
undersøgt dette aspekt. Derfor er det relevant at undersøge, om den økonomiske krise
har påvirket forholdet mellem Latinamerika og Spanien. Dette er yderligere essentielt,
fordi Latinamerika har ændret sig fra at være et kontinent i økonomisk tilbagegang til at
være et kontinent i økonomisk fremgang. Det er derfor sandsynligt, at der kan være sket
en ændring i det økonomiske magtforhold, og at en fælles kultur ikke længere er nok til
at holde på Latinamerikas interesse i et iberoamerikansk1 samarbejde. Er dette tilfældet,
vil dette naturligvis påvirke Spaniens bro-potentiale.
Dette arbejdsspørgsmål vil blive operationaliseret via nyere udtalelser fra
latinamerikanske og spanske virksomhedsleder og eksperter med erfaring indenfor
emnefeltet. Alle kilder vil blive udvalgt via en online desk-research.
3. Hvordan ser Danmark på Spaniens bro-potentiale? Fordele og ulemper?
Dette er relevant at undersøge for at finde ud af, om danske virksomheder overhovedet
er interesseret i bro-potentialet, eller om de eksempelvis har den holdning, at de ligeså
godt kan gå direkte ind i Latinamerika. Desuden vil dette arbejdsspørgsmål belyse,
hvilken rolle kultur spiller i denne sammenhæng.
Dette arbejdsspørgsmål vil blive operationaliseret via online tilgængelige
udtalelser fra Danmarks Eksportråd i henholdsvis Latinamerika og Spanien. Desuden
vil disse blive komplementeret af udtalelser fra danske virksomheder og eksperter med
erfaring indenfor emnefeltet. Disse kilder vil blive udvalgt via en online desk-research.
Derudover vil de kvalitative interviews af danske handelsfolk med erfaring på enten
begge eller ét af markederne indgå.

1.5 Problemafgrænsning
Som det fremgår af indledningen og arbejdsspørgsmålene, vil dette speciale udelukkende
arbejde med de kulturelle faktorer, der påvirker samhandel mellem Danmark, Latinamerika
og Spanien. Dette betyder, at der eksempelvis ikke vil blive undersøgt andre relevante forhold
såsom politiske, sproglige og diplomatiske, der også kan have indflydelse på det
1

Iberoamerika, inkluderer i dette speciale hele Latinamerika, samt Spanien og Portugal (Casa de Iberoamericana, 2015)
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handelsmæssige sammenspil de tre variabler imellem, og dermed også på Spaniens potentiale
som bro til Latinamerika. Derudover er det relevant at nævne, at specialet ikke tager hensyn
til specifikke sektorer eller produkters potentialer i de givende markeder. Der er naturligvis
nogle produkter og sektorer, der vil have større potentiale i Latinamerika end i Spanien og
vice versa. Dette har naturligvis en stor betydning for Spaniens potentiale som bro, da også
enkelte produkter og sektorer kan have større nytte af triangulationen end andre. Grunden til,
at der ikke tages hensyn til dette perspektiv er, at det vil gøre undersøgelsen for bred. Således
ønsker dette speciale at gå i dybden med emnefeltet, fremfor at berøre flere relevante områder.
Jeg vil som udgangspunkt antage, at alle latinamerikanske lande skaber
tilnærmelsesvis

samme

kulturelle

udfordringer

for

danske

virksomheder

i

forretningssammenhæng. Det viser sig fra Hofstedes kulturdimensioner og Lewis’
kulturkategorier, at de latinamerikanske lande fra et kulturelt forretningsperspektiv, minder
meget om hinanden, og at de derudover alle ligger meget fjernt fra Danmark. Derfor er der et
solidt grundlag for, at det i virkeligheden forholder sig således. Dog kan denne antagelse kun
ses som en tilnærmelse, da virkeligheden naturligvis ikke er så firkantet, hvorfor specialet vil
være opmærksom på relevante nuanceforskelle imellem de latinamerikanske lande. Desuden
tages der heller ikke hensyn til, at der er nogle latinamerikanske lande, der på nuværende
tidspunkt virker mere egnet end andre til at handle globalt, i dette tilfælde med Danmark.
Dette skyldes bl.a., at nogle af de latinamerikanske landes økonomier er mere lukket end
andres, og at der i visse lande er større politisk ustabilitet end i andre. Latinamerika er et
kontinent, der politisk set kan ændre sig hurtigt og drastisk, afhængig af hvem der styrer
landets politik (Eksportfokus, 2014:19). Derfor er det muligt, at kontinentet allerede næste år
ser anerledes ud, hvorfor specialet hverken ønsker at udelukke disse lande, ej heller er det i
specialets interesse at undersøge, hvilke lande der er tale om.
I forhold til kulturbarrierer vil der kun være fokus på de faktorer, der skaber de største
udfordringer for danske virksomheder i Latinamerika og Spanien, hvilket vil påvirke valg af
teori, eksempelvis i brugen af Hofstedes forskellige kulturdimensioner. Dette vil blive
yderligere introduceret i specialets teoriafsnit.
I forhold til metode vil undersøgelsen også have sine afgrænsninger, da der ønskes at
benytte interviews som er tidskrævende. Der vil derfor i specialet blive udført 3 individuelle
ekspertinterviews: et interview med en dansk handelsperson, der har erfaring både med
handel i Latinamerika og Spanien, en dansk handelsperson, der har erfaring med handel i
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Latinamerika og til sidst en dansk handelsperson, der har erfaring med bro-potentialet.
Således vil jeg belyse forskellige vinkler af det danske syn på problemstillingen. De få
interviews vil ydermere blive understøttet af artikler og resultater fra andre lignende
undersøgelser, der vil være med til at kvalitetssikre resultatet.

1.6 Specialets opbygning
I nedenstående vil specialets afsnit kort blive introduceret for at give læseren et bedre overblik
og øge dennes forståelse for specialets indhold. Specialets inddeling er opbygget efter en
deduktiv struktur, og vil derfor indeholde selvstændige afsnit, der særskilt introduceres,
diskuteres og vurderes. Ulempen ved den deduktive struktur er, at jeg nemt risikerer kun at
søge spor i empirien, der bekræfter teorien, og derved overser empiriske spor, der er i
modstrid med teorien, og som kan bruges til at modificere denne. Desuden er der også en
risiko for, at specialets afsnit ikke hænger indbyrdes sammen, hvilket kan få betydning for
specialets røde tråd, hvis teorien eksempelvis ikke bliver benyttet i analysen af empirien
(Ankersborg, 2013:87-88). Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på disse faldgruber ved
den deduktive struktur og sørge for, at de ikke påvirker undersøgelsen i en negativ retning.
Desuden er det relevant at informere læseren om, at specialet udover at benytte danske
kilder, også vil benytte spanske og engelske kilder. Da det forventes, at læseren behersker
engelsk, vil disse citater ikke være oversat, men fremgå i originalsproget. De spanske kilder
vil derimod være oversat, da det ikke forventes, at læseren behersker dette sprog. Disse
oversættelser vil være at finde i bilag 10.1, hvorfor der i selve specialet vil indgå citater på
spansk. Således vil originalsproget blive bevaret hele specialet igennem, for dermed at undgå
fortolkning, som enhver oversættelse indebærer (Ankersborg, 2013:95). For at indikere præcis
hvor i bilag 10.1 den pågældende oversættelse er placeret, vil hvert citat blive anført med
forkortelsen ”ov.” efterfulgt af et tal, der indikerer dennes placering.

Afsnit 2 - Metode:
I dette afsnit vil den videnskabsteoretiske tilgang og de metoder, der danner grundlag for
specialet blive introduceret. Derudover vil der blive givet metodekritik samt en vurdering af
validitet og reliabilitet. Dette vil være med til at skabe transparenthed i specialet og sikre, at
læseren er bekendt med den tilgang, der danner ramme for specialet, hvilket igen øger dennes
forståelse for specialets indhold. Metodeafsnittet er placeret tidligt i specialet, da specialets
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videnskabsteoretiske tilgang vil blive gennemgået her. En gennemgang af denne er relevant at
fastlægge, da den vil øge læserens forståelse for alle specialets valg, og dermed specialet som
helhed.

Afsnit 3 - Teori:
I dette afsnit vil opgavens teoretiske ramme blive præsenteret og begrundet. Det er denne
ramme, der senere vil blive brugt som redskab til at analysere specialets empiri. Her vil der
først blive præsenteret en kulturteoretisk ramme baseret på Hofstedes og Lewis’s teorier, og
dernæst en teoretisk ramme for triangulation baseret på Casanovas og Soler-Matutes’ teorier.

Afsnit 4 - Empiri:
I dette afsnit vil specialets primære- og sekundære kilder blive præsenteret og begrundet. Dog
vil kun specialets hovedkilder blive introduceret her, da en introduktion af samtlige benyttede
kilder vil fylde for meget. De resterende kilder, der består af citater fra artikler, vil således
kort blive præsenteret i løbet af analysen. Deres funktion er den samme som hovedkildernes,
hvorfor begrundelsen for valg af disse kilder findes implicit i præsentation og begrundelse af
hovedkilderne.

Afsnit 5 - Analyse:
I dette afsnit vil specialets empiri blive analyseret. Afsnittene vil være delt op i tre delanalyser,
der hver især arbejder med de tidligere nævnte arbejdsspørgsmål. Således vil første delanalyse
undersøge, hvilke udfordringer kulturforskelle skaber, når danske virksomheder handler med
Latinamerika og Spanien. Dernæst vil anden del af analysen arbejde videre med at forstå,
hvordan kulturelle forhold påvirker samhandel mellem Spanien og Latinamerika anno 2015.
Til sidst vil der blive undersøgt, hvordan Danmark ser på Spaniens bro-potentiale.

Afsnit 6 - Diskussion:
I dette afsnit vil undersøgelsen som helhed blive diskuteret. Det betyder, at der her både vil
blive diskuteret metode, teori, empiri, analyse samt specialets resultater. Formålet med
diskussionen er at lede specialet frem mod en endelig konklusion, der besvarer specialets
problemformulering.
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Afsnit 7 - Konklusion:
I dette sidste afsnit vil opgavens vigtigste pointer blive samlet og således svare på specialets
problemformulering.

2. Metodiske overvejelser
Metode tjener til, at videnproduktionen bliver systematisk og gyldig. Kvaliteten af metoden er
derfor en vigtig brik i vurderingen af specialet. Det er således den konkrete kombination af
anvendte metodeelementer, der styrer den type viden, specialet kan producere (Ankersborg,
2013:69). Derudover spiller det videnskabsteoretiske grundlag en afgørende rolle for
specialets udformning, da det er dette, der er med til at styre specialets tilvalg og fravalg hele
specialet igennem. Det betyder, at den videnskabsteoretiske tilgang er med til at påvirke valg
af metode, teori, empiri, samt fortolkning af analysens resultater. I dette afsnit vil jeg først
redegøre for det videnskabsteoretisk standpunkt, da dette vil øge forståelsen for specialets
udformning. Efterfølgende vil jeg introducere og begrunde den valgte metode samt valg af
undersøgelsesdesign. Afsluttende vil jeg samle mine metodiske overvejelser op i et afsnit
omkring validitet og reliabilitet af undersøgelsens metode. Formålet med dette er at sikre, at
specialet er veldokumenteret og kvalificeret.

2.1 Videnskabsteoretiske tilgang
Ifølge Holm (2011:14) er videnskabsteori: ”Den systematiske undersøgelse af, hvordan
videnskabelig viden frembringes, begrundes og anvendes i samfundet.”. For at kunne stille
kritiske spørgsmål til viden, er det vigtigt at have forståelse for, hvad viden og videnskab er
for størrelser (Holm, 2011:15). Det er nemlig de videnskabsteoretiske overvejelser, der danner
fundamentet for, at man som forsker kan stille kritiske spørgsmål til alle aspekter af
undersøgelsen (Ankersborg, 2013:69).
Formålet med videnskabelig forskning er at opnå en erkendelse af verden (Riis,
2012:349). Mennesket opfatter verden forskelligt, hvilket betyder, at der er forskellige
videnskabelige retninger. Dette speciale arbejder indenfor rammerne af det humanistiske og
samfundsvidenskabelige paradigme, hvorfor mit videnskabsteoretiske ståsted ligger inden for
dette paradigme. De humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange har til formål at skabe
forståelse (Holm, 2011:84) – eksempelsevis for hvordan kultur påvirker international handel.
I samfundsvidenskaberne er målet at fortolke udtryk for menneskelige handlinger (Holm,
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2011:84).

Under

samfundsvidenskaberne

hører

hermeneutikken,

som

er

den

videnskabsteoretiske tilgang, der danner grundlag for dette speciale. Hermeneutikken søger
efter at svare på; hvad forståelse er. En vigtig del af den hermeneutiske tradition er den
hermeneutiske cirkel. Holm definerer denne som: ”Den opfattelse, at al forståelse er
kontekstuel, dvs. at vi forstår helheden ud fra dens dele, men samtidig delene ud fra den
helhed, de indgår i.” (2011:86). Således opstår der en cirkelbevægelse, som er kernen i
hermeneutikken. Ifølge Diltheys kommer vi ind i denne cirkel ved at drage paralleller til vores
egen tilværelse, hvorfra vi kan begynde at arbejde komparativt ved at holde helhed og dele op
imod hinanden. Det er i denne fase, at cirkelbevægelsen er i gang, hvorfra man hele tiden
formår at komme dybere og dybere ind i fænomenet via sit komparative arbejde. Dette
betyder, at der i tak med undersøgelsens udformning er en risiko for, at man bevæger sig væk
fra ens oprindelige bud på en konklusion (Holm, 2011:89). Ifølge Gadamer og den moderne
hermeneutik begynder vi aldrig på bar bund, når vi forsøger at forstå noget nyt. Vi har således
altid en forforståelse for et givent fænomen. På den måde bliver vores fordomme en
forudsætning for vores forståelse. Disse fordomme hænger sammen med vores tilhørsforhold
til kulturelle traditioner. Fordomme behøver her ikke at være negativt ladet. Det er vigtigt, at
man i jagten på forståelse er bevidst om ens egne fordomme eller forestillinger om fænomenet
og korrigerer dem, når de viser sig ikke at holde stik (Holm, 2011:91). Fortolkning handler
således ikke om at forholde sig neutralt eller fordomsfrit til emnet, da dette i hermeneutikken
er en umulighed. Fortolkning handler i stedet om at arbejde med sine fordomme i mødet med
fænomenet, eller som Holm udtrykker det: ”Forståelse er at indlade sig på en dialog mellem
tekst og fortolker, og i dialog møder ingen af parterne forudsætningsløs op. Til gengæld
arbejder de på at nærme sig hinanden.” (2011:92).
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Denne

videnskabsteoretiske

retning gør, at jeg arbejder med
fænomenet ud fra en bestemt
forforståelse, der påvirker min
fortolkning.

Jo

længere

jeg

kommer ind i cirklen, alt imens jeg
komparativt arbejder med at holde
helhed og dele op mod hinanden,
Figur 1 Den hermeneutiske spiral fra Slideplayer, 2015

kan denne forforståelse ændres. I
den forbindelse bliver der dannet en

ny forforståelse hos forskeren, og det er her der bliver produceret ny viden. Cirkelbegrebet
kan derfor være lidt misvisende, da arbejdsprocessen mere skal forstås som en spiral (figur 1),
der viser fordybningen af emnet (Holm, 2011:96). Den hermeneutiske tilgang vil være
fremtrædende, når der analyseres og fortolkes resultater. Her vil de forskellige dele – teori,
empiri og resultater – blive holdt op imod hinanden, alt imens de sammenlignes med
hinanden og med min egen forforståelse af fænomenet. Målet er, at dette skal sammensmeltes
til en ny horisont, en ny viden, og dermed lede specialet frem til en veldokumenteret og
kvalificeret konklusion.

2.2 Metode og undersøgelsesdesign
Specialet er baseret på en kvalitativ metode, hvis fordel er, at jeg får mulighed for at gå i
dybden med mit problem. Ulempen er, at jeg ikke opnår talbaseret data, der kan virke mere
overbevisende. Dette er dog muligt at opveje ved også at understøtte undersøgelsen med
kvantitativ data, hvilket denne undersøgelse vil gøre i et begrænset omfang (Kjær Hansen,
Jens Otto, 2004). Et velegnet undersøgelsesdesign til denne type undersøgelse er casestudiet,
da dette egner sig til at indfange sociale processer og disses afhængighed af omgivelserne, i
dette speciale; ”kulturs rolle i handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Dens
svaghed er, at undersøgelsen er koncentreret i et eller få tilfælde og dermed mister bredde,
hvor den vinder dybde (Launsø, Laila & Rieper, Olaf, 2005:97).
Dette casestudie vil som tidligere nævnt bestå af primære og sekundære kilder i form
af kvalitative ekspertinterviews, resultater fra tidligere undersøgelser, samt artikler og anden
relevant dokumentation, der er med til at belyse problemstillingen. På den måde lægger
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opgaven op til at anvende flere forskellige informationskilder til belysning af fænomenet,
hvilket vil give en højere validitet af det samlede resultat. Interviewene vil bestå af
handelsansvarlige medarbejdere hos danske virksomheder. Formålet med at anvende
interviews som metode er at få afdækket aspekter, der er dårligt belyst i den eksisterende
empiri, hvoraf interviewene kan have en stor forklaringskraft (Borum, 1998:8). Grunden til
at netop disse informanter er udvalgt er, at det er denne gruppe, der har erfaring indenfor
området, hvorfor de kan bidrage med ny og nyttig information omkring fænomenet, hvilket
ikke kan hentes andre steder. Ulempen ved interviews er, at de er tidskrævende, hvorfor kun
få respondenter indgår. En anden ulempe er, at besvarelserne er begrænset af respondenters
viden. Dette vil de sekundære kilder samt de anvendte teorier dog kunne perspektivere.
Fordelen ved interviews er, at resultaterne vil være valide, da kun relevante respondenter er
valgt (Forlaget94, 2015).
I forbindelse med interviewene er der udarbejdet semi-strukturerede interviewguides
(bilag 10.2), hvis funktion kun er ledende. Det betyder, at der er plads til at tilføje
hensigtsmæssige spørgsmål, der måtte dukke op under interviewet. Således får informanten
lov at komme frem med sin viden, mens interviewerens opgave er at fungere som styrepind
og sørge for, at kun relevante emner bliver berørt, dog uden at farve eller bremse uforudset
nyttig information. Det er netop på grund af dette aspekt, at den semi-strukturerede
interviewguide er valgt, da den giver plads til fleksibilitet.
I praksis er alle interviewene blevet udført enten i person eller pr. telefon. Derudover er
de alle blevet optaget (bilag 10.3), og efterfølgende løst transskriberet, hvor særlige
interessante udtalelser er blev markeret. Grunden til at jeg har valgt at optage dem er, at det er
nemmere at fokusere på respondenten, fremfor hvis jeg havde valgt at tage notater. De endelig
udvalgte udtalelser er desuden blevet sendt til respondenterne, så disse har haft mulighed for
at komme med indvendinger til eventuelle misforståelser.
Udover interviewene vil der blive foretaget en desk-research, hvis formål er at indsamle
relevante dokumenter og artikler, der kan bidrage med yderligere viden omkring fænomenet.
Desk-researchen vil foregå online med udgangspunkt i at finde dokumenter og artikler
bestående af udtalelser fra erfarende handelsfolk og eksperter indenfor specialets emnefelt,
både fra Danmark, Latinamerika og Spanien. I praksis vil desk-researchen foregå ved
søgninger i Googles søgemaskine, hvor der vil blive søgt på relevante søgeord såsom
”latinamerikanske virksomheder, Spanien, handel, bro, triangulation, danske virksomheder,
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kultur, mv.”. Der vil både blive søgt på dansk, spansk og engelsk for derigennem at opnå
adgang til de sekundære kilder fra flere vinkler. Interessante kilder vil blive gemt i mapper
under kategorier som ”dansk vinkel, spansk vinkel, latinamerikansk vinkel og international
vinkel”, hvor de væsentligste pointer vil blive markeret. Dette vil sikre, at alle relevante kilder
bliver registreret og afkodet på en overskuelig måde (bilag. 10.4). Fordelen ved denne metode
er, at den er mindre tidskrævende end eksempelvis interviewmetoden. Således vil der være
mulighed for at indhente oplysninger fra flere forskellige eksperter, og samtidig få mulighed
for at illustrere fænomenet fra en spansk og latinamerikansk vinkel, hvilket er nødvendigt for
at belyse anden delanalyse. Udover dette er det relevant at søge efter udtalelser fra danske
virksomhedsledere og handelseksperter med erfaring og viden indenfor specialets emnefelt,
da disse vil være med til at understøtte det danske perspektiv, der derudover også udtrykkes
via de kvalitative interviews. Ulempen ved denne metode er, at de svar, der kan findes er
begrænsede af den tilgængelige information, som en online desk-research kan tilbyde.
Samtidig er det ikke muligt at stille dybere spørgsmål til et eventuelt interessant perspektiv.
Desuden er risikoen, at der eksisterer så store mængder af relevant data online, at søgningen
skal indskrænkes, så der kun gøres brug af de mest relevant artikler, uden at disse farver
analysen. Det er blandt andet her, at forskeren skal være sin forforståelse bevidst, og med en
kritisk tilgang sørge for, at den ikke præger undersøgelsen i en utroværdig retning. Desuden
er det vigtigt at sikre, at de kilder der benyttes er troværdige.
Opsummerende består denne undersøgelses metode af en kombination af en
hermeneutisk tilgang, tekstanalyse af relevante dokumenter, tidligere forskningsresultater og
semistrukturerede kvalitative interviews. Denne kombination er valgt med det formål at skabe
forståelse for, hvilken rolle kultur spiller i det handelsmæssige forhold mellem Danmark,
Latinamerika og Spanien. Samtidig vil den også skabe forståelse for, hvordan dette kulturelle
forhold påvirker Spaniens mulighed for at triangulere mellem danske og latinamerikanske
virksomheder.

2.3 Validitet og reliabilitet af undersøgelsens metode
Det metodiske mål for enhver undersøgelse er at opnå så stor overensstemmelse som muligt
mellem teori og empiri. En metodes validitet bliver ifølge Andersen (2002:119) vurderet ud
fra to parametre gyldighed og relevans. Mens gyldigheden udtrykker overensstemmelse
mellem den teoretiske og empiriske ramme, udtrykker relevans graden af, hvor relevant den
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udvalgte empiri er for undersøgelsens problemformulering. Validiteten af disse to parametre
kan ikke måles ud fra empiri, men må vurderes ud fra skøn og argumentation for
undersøgelsens standpunkter. Hvis der er en høj grad af overensstemmelse mellem
resultaterne ved anvendelse af forskellige operationelle definitioner af den samme teoretiske
ramme, siges det, at validiteten er høj (Andersen, 2002:119).
Ved hermeneutisk forskning handler validitet om fortolkning, idet validitetsgraden
består i hvorvidt, der fortolkes korrekt (Riis, 2012:364). Det betyder, at fortolkningen skal
være konsistent og dækkende for den valgte empiri, uden at denne farves af forskerens
fordomme (Riis, 2012:364). Der er dog ikke enighed om, hvorvidt dette er muligt, eller om
det i det hele taget er ønskeligt at stile efter en korrekt fortolkning indenfor det hermeneutiske
paradigme. Det diskuteres, om der ikke snarere stiles efter en legitim flerhed af fortolkninger
(Kvale, 2009:234). I dette tilfælde handler validitet om, at der gives en præcis beskrivelse af
dokumentation og argumentation af den fortolkning, der indgår, således at læseren har
mulighed for at efterprøve fortolkningen (Kvale, 2009:236). Samtidig er det vigtigt, at der i
hermeneutisk forskning ikke bliver påtvunget for mange kriterier, da for mange objektive
målinger kan ødelægge det hermeneutiske fortolknings moment (Riis, 2012:364).
En anden måde at sikre validiteten på er ved at undersøge andres opfattelse, tidligere
lignende undersøgelser eller ved at benytte andre kilder, der kan belyse om respondenternes
besvarelser eksempelvis er troværdige (Riis, 2012:357). Dette aspekt sikres ved at benytte
forskellige kildetyper, der sammenlignes på kryds og tværs af hinanden, og således er med til
at skabe troværdighed og overensstemmelse med virkeligheden.
Reliabiliten angiver i hvilken grad resultaterne fra målemetoden bliver påvirket af
tilfældigheder, eller hvor sikkert og præcist målingerne er udført. Derfor er det vigtigt at sørge
for, at ens målinger er fri for unøjagtigheder, fx i afkodningen eller i registreringen af
resultaterne. Det betyder, at en valid undersøgelse kræver, at der er validitet mellem den
teoretiske ramme og de operationelle variabler, samt at der er reliabilitet mellem de
operationelle variabler og de registrerede data (Andersen, 2002:120). Dette er angivet af
Hellevik i nedenstående figur 2:
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Figur 2 Helleviks model for forholdet mellem reliabilitet og validitet (Andersen, 2002:120)

I denne undersøgelse er det derfor vigtigt at sørge for, at de interviewede respondenter giver
ærlige og fyldestgørende svar. I undersøgelser med mennesker er der dog altid den mulighed,
at deres opfattelser er påvirket af fordomme, ideologer, simple misforståelser eller
misinformation (Riis, 2012:356). Reliabiliten kan her øges ved, at forskeren iagttager
respondenterne og deres villighed til at åbne op overfor undersøgelsen. I denne undersøgelse
er det tvivlsomt, at respondenterne ikke skulle have lyst til at åbne sig op, da spørgsmålene er
meget generelle og på ingen måde kan påvirke, hverken respondenten eller den virksomhed,
vedkommende repræsenterer i en negativ retning. Dog er det muligt, at respondenterne kan
være påvirket af en bestemt opfattelse, der ikke er opstået via egen erfaring, men via
påvirkning fra andre (Larsen, 2010:95). Det er også muligt, at respondenterne efterfølgende er
kommet i tanke om andre relevante vinkler, eller i mellemtiden har gjort sig nye erfaringer.
Derfor kan kvalitativ data i realiteten kun opfattes som et øjebliksbillede. Dog viser forskning,
at menneskers holdninger er stabile over længere tid (Larsen, 2010:95). Det samme er
gældende for desk-researchens dokumenter, da disse på samme måde bygger på menneskers
udtalelser.

3. Teori
På baggrund af specialets problemformulering vil den teoretiske ramme tage udgangspunkt i
feltet kultur i international handel. De teoretiske tilgange er valgt udfra deres egnethed til at
beskrive, forklare og forudsige feltets fænomener, og således skabe et teoretisk
analyseværktøj, der kan benyttes til fortolkning og legitimering af undersøgelsens resultater
(Rienecker & Jørgensen, 2011:268-269).

3.1 Den teoretiske ramme
Den teoretiske ramme er bygget op omkring kultur- og triangulationsteorier. Kulturteorierne
er med til at skabe forståelse for, hvordan forskellige kulturelle systemer påvirker handel
mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Disse teorier vil især fokusere på Geert
Hofstedes teorier fra 1980, der trods sine mange år indenfor feltet stadig indeholder de
grundelementer, der er nødvendige for at forstå, hvordan kultur påvirker international handel.
Udover Hofstede vil jeg benytte Richard D. Lewis og hans kulturteorier fra 2006, da disse
bygger på et tidsorienteret og prioriteringsorienteret perspektiv, der har høj relevans for
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specialet. Desuden skaber Lewis’ kulturteorier forståelse for, hvordan forskellige
kultursystemer påvirker hinanden.
Den anden side af den teoretiske ramme består, som nævnt, af triangulationsteorier.
Da denne gren af teorien er et nyere felt, vil der løbende blive draget paralleller til andre
relevante teorier indenfor kultur og international handel. Således vil disse være med til at
støtte op om dette nyere felt. Dette er også en fremgangsmåde som flere af
triangulationsfeltets teoretikere benytter. I forbindelse med triangulationsteorien vil der, som
nævnt, blive fokuseret på to af feltets mest fremtrædende teoretikere Lourdes Casanova og
Jacinto Soler-Matutes, der begge har udarbejdet teorier, der kan benyttes som analytiske
værktøjer for denne undersøgelse.
I det følgende afsnit vil jeg give en detaljeret gennemgang af den teoretiske ramme.
Her vil jeg først introducere det kulturteoretiske perspektiv, inden jeg præsenterer teorien
omkring triangulation. Til sidst vil jeg kort samle op på den teoretiske ramme, og derefter
give en kritisk vurdering af denne.

3.2 Kulturteori generelt
Som nævnt i indledningen, har globaliseringen formået at eliminere tidligere handelsbarrierer
såsom afstand og tidszoner, mens kulturforskelle stadig skaber udfordringer i international
handel (Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:3). Globaliseringen er i heftig udvikling,
hvilket øger nødvendigheden af, at internationale virksomheder ved, hvordan de skal
interagere succesfuldt med deres udenlandske partnere (Lewis 2013:27). Ifølge Hofstede
(1999:13) er kultur oftere en kilde til konflikt end til synenergi, idet han tilføjer, at kultur i
bedste fald skaber irritationsmomenter, og i værste fald katastrofer. Hver kultur har et helt
unikt sæt af værdier, som er blevet overleveret fra generation til generation, hvorpå
mennesker baserer deres logiske handlinger. Dette skaber problemer, når to forskellige
kulturer mødes, fx i international handel, fordi kultur påvirker vores måde at fortolke verden
på, og dermed vores måde at handle på (Lewis, 2013:55). Dette aspekt er almindelig kendt
indenfor international handel. Cavusgil, Knight og Riesenberger (2013:55) kalder disse
kulturelle forskelligheder for cross-cultural risk, idet de udnævner kultur til at være én af fire
risikonøgler, der er forbundet med international handel. I mellemtiden er det ikke altid nemt at
imødekomme eller forstå disse forskelle, da kultur består af komplekse systemer, der er svære
at identificere og analysere (Cavusgil et al., 2013:55). Disse systemer er det essentielle

22

element indenfor kulturteori, hvor de er forsøgt simplificeret. Formålet med at simplificere
disse komplekse kulturelle systemer er at skabe et værktøj, der kan hjælpe med at forstå både
ens egen og andres kultur. Ved at opnå denne forståelse vil man stå bedre i mødet med
fremmede kulturer, og opnå en mere flydende kommunikation. Når man arbejder med disse
simplificerede systemer, skal man være påpasselig med ikke at kreere stereotyper, da disse i
værste fald vil kunne skade mødet mellem kulturer i stedet for at fremme det. I hvert land
eksisterer der forskelle mellem regioner, generationer og individer, og ikke to personer fra
den samme kultur er helt ens. Derfor skal disse simplificerede kultursystemer kun ses som
tilbøjeligheder

og

ikke

som

endegyldige

sandheder.

Virksomhederne

skal

være

opmærksomme på den kontekst, de befinder sig i (Gesteland, 2012:21). Ved at fokusere på de
kulturelle rødder i den nationale adfærd, både i samfundet og erhvervslivet, er det muligt at få
en fornemmelse af, hvordan andre kulturer vil reagere i en given situation. Et praktisk
kendskab til de grundlæggende træk i egen og andres kultur vil dermed minimere et eventuelt
kultursammenstød, og give bedre indsigt i forskellige måder at handle på, samt give mulighed
for at interagere med større forståelse i andre kulturer (Lewis, 2013:xvi).
I næste afsnit vil jeg uddybe Hofstedes og Lewis’ kulturteorier, mens jeg samtidig vil
begrunde valg af disse.

3.2.1 Geert Hofstede og kulturdimensionerne
I 1980 udgav Hofstede værket Culture’s Consequences: International Differences in Work
Related Values. Et værk der sidenhen har haft stor indflydelse på kulturfeltets udvikling.
Værket bygger på 88.000 surveys, der blev besvaret af IBM-ansatte fra 72 lande. Hofstede
introducerede for første gang i forbindelse med dette værk et koncept, der byggede på
målinger og indekser. Her inddelte han kultur i fire dimensioner, og senere tilføjede han en
femte og en sjette dimension (Nakata et al., 2009:3). Disse dimensioner er inddelt efter
kulturelle værdier og graden af disses indflydelse i en given kultur (Hofstede, 1999).
Efterfølgende er Hofstedes teoretiske ramme blevet brugt flittigt indenfor fagene international
handel og samfundsvidenskab. Nyere litteraturbedømmelser viser, at Hofstedes teoretiske
ramme er den dominerende indenfor det kulturelle paradigme og i samfundsstudier (Nakata et
al., 2009:3). Nakata et al. (2009:3) angiver, at næsten alle cross-kulturelle studier er påvirket
af Hofstedes tilgang til feltet. Således er Hofstede på top tre over de mest refererede forfattere
indenfor international handel. En af grundene til Hofstedes popularitet er den store mængde
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data, hans studie er baseret på, men også fordi han med sine seks dimensioner skaber et
værktøj, der kan benyttes til rigtig mange undersøgelser indenfor kulturfeltet (Nakata, 2009:4).
Trods den ældre dato mener jeg, at hans teori er egnet til at beskrive og skabe
forståelse for de kulturelle fænomener, der kan skabe udfordringer i mødet mellem danske,
latinamerikanske og spanske virksomheder. Dog er det ikke alle hans dimensioner, der er lige
relevante for samhandel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien, hvorfor kun de mest
relevante vil blive benyttet. Disse vil blive præsenteret og begrundet i næste afsnit.

Hofstedes kulturdimensioner
I dette afsnit vil tre af Hofstedes fire traditionelle dimensioner blive introduceret. Grunden til
at disse tre er valgt, er at de både i teorien og via empirien har vist sig at skabe størst
gnidninger mellem undersøgelsens tre variabler Danmark, Latinamerika og Spanien. Dette
skaber således et brugbart analyseværkstøj for specialets undersøgelse.

Første dimension: Magtdistance
Denne dimension beskriver, hvordan et samfund accepterer ulig fordeling af magt. I samfund
med lav magtdistance er afstanden mellem den magtfulde og den svage minimal. Et eksempel
på dette er Danmark (figur 7). I kontrast hertil finder man samfund med høj magtdistance,
hvor afstanden mellem den magtfulde og den svage er stor. Det betyder, at samfundet
accepterer en ulig fordeling af magt. Sådanne samfund finder vi bl.a. i Latinamerika og
Spanien (figur 7). I organisationspraksis betyder det, at magten er centraliseret omkring
toplederne, og at de ansatte kun har en lille autonomi, modsat virksomheder med lav
magtdistance, hvor der er større lighed mellem ledere og ansatte. Her samarbejdes der for at
opnå virksomhedens mål. Samfund med høj magtdistance er afhængige af ledere, der kan give
eksakte instrukser, og samtidig formår at vise deres magtposition i virksomheden. Desuden
påvirker denne dimension også beslutningstagen i forhandlinger, da det ofte kun er de mest
magtfulde ledere, der har autoritet til at tage beslutninger. Konsekvensen for international
handel er, at dette kan være frustrerende for personer fra de lande, der vægter lav
magtdistance, da disse ofte vil have autoritet til at tage en hurtig beslutning på stedet. Således
kan danske virksomheder forvente en længere handelsproces i både Latinamerika og Spanien
(Hofstede, 1999:45-47).
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Anden dimension: Individualisme versus Kollektivisme
I et individualistisk samfund er individernes bånd til hinanden løse. Det forventes, at man blot
sørger for sig selv og sine allernærmeste. I disse samfund prioriteres individet frem for
gruppen. Dette står i kontrast til de kollektivistiske samfund, hvor individer integreres i stærke,
sammenhængende grupper, der livet igennem beskytter hinanden, hvorved der opstår en høj
grad af loyalitet. Latinamerikanske og spanske samfund hører under disse, mens det danske
samfund hører under førstnævnte (figur 8). Personlige relationer er langt vigtigere i
kollektivistiske samfund end i individualistiske. Disse relationer tager tid at opbygge og har
til formål at nedbryde mistro og opbygge tillid. Konsekvensen i international handel er, at de
kollektivistiske samfund ofte vil opbygge et forhold til deres handelspartnere, før de føler sig
trygge nok til at indgå et samarbejde (Hofstede, 1999:74-76).

Tredje dimension: Usikkerhedsundvigelse
Denne dimension refererer til graden af, hvor stor risiko og usikkerhed individer føler sig godt
tilpas med. I samfund med høj usikkerhedsundvigelse skabes der institutioner, der kan
mindske risiko og sikre finansiel sikkerhed. I disse samfund opstiller virksomheder mange
regelsæt med det formål at kunne regulere de ansattes handlinger og minimere tvetydighed.
Ledere er muligvis langsomme til at tage beslutninger i disse samfund, da flere mulige
løsninger skal undersøges. De latinamerikanske lande og Spanien scorer højt på
usikkerhedsundvigelse (figur 9). Modsat føler samfund med lav usikkerhedsundvigelse sig
godt tilpas med at tage risiko. Ledere er derved relativt trygge ved at løbe en risiko og er
hurtigere til at tage beslutninger. De tolerer også bedre andres meninger, da de ikke føler sig
truet af dem. Danmark hører til de samfund, der har lav usikkerhedsundvigelse (figur 9).
Konsekvensen af denne dimension i international handel er eksempelvis, at personer fra
samfund med lav usikkerhedsundvigelse kan blive frustreret over, at personer fra samfund
med høj sikkerhedsundvigelse er langsommere til at træffe beslutninger (Hofstede, 1999:148149).

3.2.2 Lewis’ kultursystemer
Richard D. Lewis har arbejdet inden for feltet i mere end 35 år (Lewis, 2006:600), og
ligesom Hofstede har han udarbejdet simplificerede kultursystemer. Mens Hofstede deler
kultur op i dimensioner, deler Lewis kultur op i tre brede kategorier baseret på det, han kalder
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LMR (lineær-multi-reaktiv) metoden. Hans formål med denne metode er at skabe et simpelt
og brugervenligt værktøj til at måle kultur med. Lewis’ teorier er således valgt på grund af
hans store erfaring, men også, som nævnt, på grund af hans teoriers relevans for dette speciale,
da de netop belyser et kulturelt perspektiv, der har vist sig at skabe store udfordringer for
danske virksomheder, når de handler med Latinamerika og Spanien. Desuden er dele af Lewis’
teori egnet til at skabe forståelse for Spaniens bro-potentiale, hvilket jeg vil vende tilbage til i
næste afsnit.

LRM-Modellen
Nedenfor gives en kort beskrivelse af Lewis’ inddeling af verdens kulturer, som han har
inddelt i tre brede kategorier (2006:xviii-xix). Dette speciale vil udelukkende fokusere på de
to første grupper, da den tredje omhandler asiatiske kulturer, og derfor ikke er relevant for
undersøgelsen. Således vil kun disse to grupper blive præsenteret nedenfor:
1. Lineær-aktive kulturer
Denne gruppe beskriver kulturer, der planlægger, organiserer, benytter tidsplaner og
handlingsplaner og gør én ting ad gangen. I korte træk kan denne gruppe kategoriseres
som: ”opgave-orienteret og organiserede planlæggere”. Danskere er del af denne
gruppe (figur 10).
2. Multiaktive kulturer
Denne gruppe består af livlige og snaksalige personer, der gør mange ting ad gangen.
De planlægger ikke efter en tidsplan, men efter prioritering. I korte træk kan denne
gruppe kategoriseres som: ”menneskeorienteret og snaksalig”. Latinamerikanere og
spaniere indgår i denne gruppe (figur 10).
Selv på baggrund af denne beskedne beskrivelse af de to grupper er det ikke svært at forstille
sig, at kultursammenstød nemt kan opstå mellem Danmark og Latinamerika/Spanien. Lewis
mener endda, at det er mødet mellem disse to grupper, der især skaber store
kultursammenstød (Lewis, 2006:39-41). Af ovenstående beskrivelser fremgår det, at et
væsentligt aspekt er disse to gruppers forskellige syn på tid og prioritering. Mens de lineæraktive kulturer følger deres kalender til punkt og prikke, udfører de multiaktive kulturer ofte
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flere ting ad gangen og uden at planlægge. Multiaktive kulturer er meget fleksible, hvorfor de
hverken har stor interesse i at følge en kalender eller være punktlige. De synes nemlig,
at ”virkeligheden” er vigtigere end mandsskabte aftaler: Eller som Lewis udtrykker
det:”Human transaction is the best way they can spent their time (…)” (2006:30). Disse to
grupper opfatter således verden på forskellige måder og agerer begge på den måde, de mener
er den mest effektive. Når de to kulturer mødes vil der derfor let kunne opstå
irritationsmomenter (Lewis, 2006:31). Ifølge Lewis kan to lande fra forskellige kulturgrupper
forvente irritationsmomenter, mens to lande fra samme kulturgruppe kan forvente et mere
flydende og forstående samarbejde (Lewis, 2006:38). Dette sidste perspektiv er interessant at
have i mente når kulturforskelle og ligheder mellem Danmark, Latinamerika og Spanien
fastlægges, da disse kan være med til at skabe forståelse for, om spaniere har nemmere ved at
kommunikere med latinamerikanere end danskere har. Forholder det sig således, vil dette
perspektiv samtidig belyse og skabe forståelse for Spaniens potentiale som bro til
Latinamerika for danske virksomheder set fra en kulturel vinkel. I næste afsnit vil jeg kort
introducere triangulationsteorierne, inden den samlet teoretiske ramme vil blive samlet op.

3.3 Triangulationsteorier
Ideen til feltet triangulation udsprang blandt spanske akademikere og diplomater, der for
alvor begyndte at arbejde med feltet i starten af 00’erne (Soler-Matutes, 2007:25). De første
akademikere, der arbejdede med feltet, arbejdede primært med tankegangen om, at Spanien
kunne varetage en ledende rolle i den voksende udveksling mellem Latinamerika og Asien
(Soler-Matutes, 2007:25). I den forbindelse har Casanova og Soler-Matutes arbejdede med
Spaniens rolle som bro mellem Latinamerika og Asien. Her har de udledt en række
interessante teorier, som denne del af specialets teoretiske ramme bygger på. I næste afsnit vil
jeg først introducere Casanova og hendes teorier, efterfulgt af Soler-Matutes og hans teorier.
Som tidligere nævnt, vil der løbende blive draget paralleller til andre relevante teorier
indenfor kultur og international handel.

3.3.1 Lourdes S. Casanova og triangulationsteorier
Lourdes S. Casanova er lektor og akademisk direktør for Emerging Markets Institute i New
York, og har gennemført undersøgelser der viser, hvordan asiatiske virksomheder har udnyttet
Spaniens potentiale som bro til Latinamerika. Det er på baggrund af hendes store erfaring
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indenfor feltet, der bunder i flere studier, at jeg har valgt at benytte hendes teorier og
undersøgelser (Johnson Cornell University, 2015). I næste afsnit vil jeg introducere den del af
hendes teori, der kan være med til belyse specialets problemstilling.

Casanovas triangulationsteorier
Casanovas teori tager udgangspunkt i konceptet natural markets. Det er fra dette
udgangspunkt, at hun ser Spaniens potentiale som bro mellem Latinamerika og lande fra
andre regioner. Casanova mener, at Spaniens bro-potentiale skal findes på baggrund af
Spaniens sproglige, historiske og kulturelle bånd til Latinamerika, samt landets store
kendskab til regionen, herunder dets finansielle systemer, myndighedskrav og dets
makroøkonomiske kontekst (Casanova, 2009:11). Hendes undersøgelser har desuden vist, at
det især er på grund af den store viden spanierne har om Latinamerika, at asiatiske
virksomheder har benyttet Spanien som bro (Casanova, 2012:38). Casanova (2009:11)
forklarer endvidere, at de latinamerikanske virksomheder også ser Spanien som et natural
market, og derfor oftest ønsker at komme på det europæiske marked via enten Spanien eller
Portugal (Casanova, 2009:11). Mens Casanova, med begrebet natural markets, hovedsageligt
læner sig op ad kulturforståelse som en af hovedfaktorerne for at virksomheder kan have
nemmere eller svære ved at agere på bestemte markeder, benytter andre forfattere lignende
begreber såsom den opfattede afstand eller den psykiske afstand. Hill, Hwang & Kim (1990)
definerer den opfattede afstand som: ”The perceived distance between the home and host
country in terms of culture, economic systems, and business practices determines location
familiarity (…)” (Hill et al., 1990:122-123). Mens Johanson & Vahlne definerer den
psykologiske afstand som: “(…) factors that make it difficult to understand foreign

environments.” (Johanson & Vahlne, 2009:1412). Begge begreber hentyder desuden til at jo
mindre afstanden er, jo større er forståelsen for et givet marked (Root, 1994:11). Desuden
nævner Hill et al. (1990:123), at forudgående erfaring i en pågældende kultur er med til at
påvirke, hvordan en virksomhed opfatter afstanden. Igennem disse begreber kan der drages en
tydelig parallel til Casanovas teori, der jo netop ser Spaniens bro-potentiale på baggrund af
dets sproglige, historiske og kulturelle bånd til Latinamerika, samt dets store kendskab til
regionens finansielle systemer, myndighedskrav og makroøkonomiske kontekst. På denne
baggrund ser spanierne Latinamerika som et slags hjemmemarked, eller som Casanova
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beskriver det et natural market. En anden faktor, som Casanova mener, skaber større
udfordringer mellem visse regioner, er det hun kalder ”informational barriers” (Casanova &
Rodríguez-Montemayor, 2013:5). Disse informative barrierer er for eksempelvis med til at
begrænse muligheden for hurtig lokalisering af udenlandske partnere, samt håndtering af
komplekse forretningsmæssige relationer på tværs af kulturelle og sproglige grænser, hvilket
kan medføre ekstra omkostninger for virksomheder, der ikke kender market godt nok
(Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:5). På denne baggrund har Spanien en informativ
fordel, når de handler med Latinamerika, da de, på baggrund af kultur og sprog, har nemt ved
at kommunikere med latinamerikanerne. Casanova giver i den forbindelse et eksempel med
spanske Telefónica, hvor det har vist sig, at kulturelle ligheder har været med til at lette
adgangen til private netværk i Latinamerika, da virksomheden så dette marked som et natural
market (Casanova, 2012:6). Af ovenstående kan der drages paralleller til Johansons og
Vahlnes revideret Uppsala-model fra 2009, der netop beskriver, den internationale
handelsscene som et hav af netværk. At indgå i disse netværk, forklarer de, er altafgørende for
om en virksomhed klarer sig godt globalt eller ej. Således rykker de fokus fra entry mode,
som deres oprindelige model fra 1977 pegede på, til vigtigheden af at indgå i netværk.
Samtidig fastholder de, at den opfattede afstand mellem virksomheder og fremmede markeder
spiller en rolle. Her nævner de, at den opfattede afstand påvirker sværhedsgraden af at
opbygge nye relationer, og derved få adgang til forskellige netværk. Grunden til at netværk er
så interessante er, at det er her igennem, virksomheder opbygger tillid og forpligter sig,
hvorfor disse er et altafgørende element i internationaliseringsprocessen (Johanson og Vahlne,
2009:1411-1412). På denne baggrund lægger Uppsala-modellen (2009:1416) og Casanova
(Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:5-7) op til, at det i dag er vigtigt at fokusere på
netværk. På den måde, ser både Johanson og Vahlne og Casanova, kulturelle forskelligheder
som en del af den informative barriere i international handel. Dette er relevant, da tidligere
undersøgelser har vist, at kulturelle barrierer kan være med til at bremse handelen (Casanova
& Rodríguez-Montemayor, 2013:6). På den baggrund foreslår Casanova at: ”(…) the
existence of a third party (particularly a firm) which breaks down cultural barriers facilitates
the flow of knowledge and reduces transaction costs.” (Casanova & Rodríguez-Montemayor,
2013:5). Dertil flytter hun fokus i skabelsen af triangulation fra nationale regeringer til
virksomheder, da hun mener, at virksomheder bedre er i stand til at formidle og skabe
triangulation på et globalt niveau. På denne baggrund konkluderer hun: ”Companies from a
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particular region (or with a presence in that region) can help firms from other regions enter
either their own market or other markets that are both economically and culturally close
(referred to as ”natural markets”)”. (Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:5-6).
Således mener Casanova, at virksomheder der ekspanderer til deres natural markets, har
nemmere ved at forstå lokale forbrugere og er bedre udstyret til at håndtere processer såsom
produktudvikling (Casanova & Rodríguez-Montemayor, 2013:6). Denne tankegang så vi også
beskrevet i Uppsala modellen fra 2009 samt via Hills et. al. teorier omkring den opfattede
afstand.
På den måde opfatter Casanova ikke kultur som en udfordring, men som en mulighed
for at virksomheder kan bygge bro over kulturelle forskelle, og dermed have mulighed for at
internationalisere sig og vokse. Denne ide er illustreret i nedenstående figur 3:

Figur 3 Bro-model fra Casanova et al., 2013:7

3.3.2 Soler-Matutes og triangulationsteorier
Jacinto Soler-Matutes er lektor ved Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona og er partner i flere
lokale rådgivende virksomheder, hvor han fungerer som direktør for institutionelle
forbindelser i de catalanske arbejdsgiverorganisation PIMEC. På denne baggrund har han
udgivet flere bøger og forskningsartikler indenfor internationale studier (UPF, 2015). Det er i
den forbindelse, at han har forsket i triangulation, hvor han ligesom Casanova fokuserer på
triangulation mellem Spanien, Latinamerika og Asien. Dog indebærer hans forskning og
teorier også et mere global udgangspunkt, da han trækker paralleller til triangulationer mellem
andre dele af verdenen. Det er på den baggrund, at jeg har valgt at anvende hans teori, da den
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på den ene side er med til at styrke dette nyere forskningsfelt, mens den på den anden side
bidrager til at give et mere globalt udgangspunkt. Udover dette indeholder hans teorier andre
relevante perspektiver af triangulationspotentialet. I næste afsnit vil jeg introducere den gren
af hans teori, der har relevans for dette speciale.

Soler-Matutes’ triangulationsteorier
Soler-Matutes giver via sit studie fra 2007 en refleksion over, om hvorvidt det er muligt for
Spanien at indtage en rolle som bro mellem Latinamerika og Asien. Formålet med hans studie
er at udarbejde en model for triangulation med Spanien. På denne baggrund har han
lokaliseret en række faktorer, som han mener danner ramme for Spaniens potentiale som bro
til Latinamerika. Disse har han udledt i forbindelse med hans studier, hvor han fokuserer på
Spaniens bro-potentiale mellem Latinamerika og Asien. Dog har han yderligere trukket
paralleller til andre områder og lande, der på samme måde danner ramme for triangulation.
Nedenstående ses de faktorer som Soler-Matutes mener, er relevante for Spaniens potentiale
som bro til Latinamerika (2007:50-52):
•

Geografisk placering:

Hentyder til Spaniens naturlig indgang til Europa.

•

EU-medlemskab:

Hentyder til de fordele Spanien skaber indenfor afgifter
og handelsaftaler i EU.

•

Kulturel triangulation:

Hentyder til Spaniens kulturelle tæthed med
Latinamerika.

•

Virksomhedstriangulation:

Hentyder til spanske virksomheders store tilstedeværelse
på det latinamerikanske marked.

De nævnte faktorer er således med til at styrke Spaniens potentiale for at kunne fungere som
bro til Latinamerika. I forbindelse med denne nævner Soler-Matutes, at der er nogle få lande
og områder, der har mulighed for at kunne fungere som broer eller formidlere i international
handel. Samtidig nævner han, at det ikke er muligt at dømme en given triangulation udfra kun
én faktor, da der altid vil være flere, der spiller ind. Desuden ser han på lige linje med
Casanova, at triangulation kan være med til at mindske kulturelle kløfter i international
handel: ”(…) la triangulación podría interpretarse como una forma de minimizar la brecha
cultural (…)” (Soler-Matutes, 2007:8 – ov. 1). Han udtaler samtidig, at netop det kulturelle
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forhold er et område, der ikke er forsket nok i, hvorfor han henvender til Davidsons studier
fra 1980, der er baseret på forholdet mellem USA og Storbritannien. Heri blev det
konkluderet, at USA’s investeringer i Storbritannien skyldes de lingvistiske og kulturelle
ligheder. USA har via denne bro kunne ekspandere til resten af Europa. Derfor mener SolerMatutes, at det er sandsynligt, at det samme forhold gør sig gældende for Latinamerika og
Spanien (2007:37). På den baggrund har han udarbejdet nedenstående model (figur 4):

Figur 4 Triangulations-model, Soler-Matutes 2007:38

På baggrund af ovenstående model og definitionen på natural markets, er det sandsynligt, at
også nedestående model gør sig gældende, hvilket er udgangspunktet for dette speciale:

IBEREOAMERICA ßhistoriske/kulturelle og lingvistiske båndà SPANIEN ßgeografisk nærhedà EUROPA

Figur 5 Triangulations-model, forfatters egen illustration

Soler-Matutes (2007:44) skelner desuden mellem ”ventajas de localización”, dvs. fordele
som enkelte lande og områder skaber/har, og ”ventajas de propiedad”, dvs. fordele som
enkelte virksomheder skaber/har. Dog er han opmærksom på, at der eksisterer et indbyrdes
forhold mellem disse to, som nedenstående figur 6 illustrerer:
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Det betyder, at en virksomheds potentiale som bro afhænger af, hvor i verden denne er
lokaliseret, og er således begrænset af geografiske beliggenhed.

3.4 Opsamling af teoretisk ramme
På baggrund af ovenstående præsentation af den teoretiske ramme ses det, hvordan de to
Figur 6 Afgørende faktorer for triangulation, Soler Matutes, 2007:45, ov. 2.

teoretiske tilgange – kultur og triangulation - danner et velegnet analytisk værktøj til at
beskrive, forklare og forudsige specialets fænomener, og således kan benyttes til fortolkning
og legitimering af undersøgelsens resultater.
I den første del af den teoretiske ramme så vi, hvordan internationale virksomheder
skal være opmærksomme på forskelligheder mellem egen kultur og fremmede kulturer, da et
kultursammenstød kan hæmme handelen. Afhængigt af hvilken kultur, virksomheden er en
del af, vil den have nemmere eller sværere ved at samarbejde med en anden kultur. Denne del
af teorien skaber således et analyseværktøj til at forstå kulturs rolle i international handel, og
dermed hvordan kultur påvirker samhandel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien.
Den anden teoretiske del, triangulation, viste at virksomheder ofte har nemmere ved
kommunikere og gebærde sig på deres natural markets, dvs. markeder der enten er en given
virksomhed/land geografisk tæt eller kulturel tæt. På denne baggrund fremhæver både
Casanova og Soler-Matutes’ Spaniens potentiale til at fungere som bro mellem Latinamerika
og tredje partnere. Formålet med denne triangulation er at mindske kulturkløfter via
videndeling og samtidig reducere omkostninger.

3.5 Kritik af den teoretiske ramme
Indenfor den kulturteoretiske tilgang har der, til trods for Hofstedes store indflydelse på feltet,
været en del kritik af hans paradigme. Kritikken lyder bl.a. på, at Hofstedes model er for
simpel. Flere forskere henviser til, at det ikke er muligt at reducere kultur til enkelte
dimensioner (Cullen & Praveen Parboteeah, 2010:187-89). Derudover er Hofstedes data
blevet kritiseret, da de udelukkende består af ledere fra IBM. Kritikken går på, at disse data
ikke har nok ligheder med en gennemsnitsperson i et givet land, hvorfor de ikke kan danne
ramme for en hel nations kultur (Cullen & Praveen Parboteeah, 2010:187-89). Udover dette er
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Hofstedes model blevet kritiseret for at være for statisk, da den ikke registrerer kulturelle
forandringer over tid. Ydermere kritiseres det, at hans model bygger på data fra 1970erne,
hvorfor der er en chance for, at disse kan være forældet (Cullen & Praveen Parboteeah, 2010:
187-89). På samme måde som Hofstede, kan Lewis’ teorier også kritiseret for at være for
simple. Dog mener jeg, at begge teorier er egnet til denne undersøgelse, da der har vist sig at
være stor overensstemmelse mellem disse teorier og specialets empiri. Samtidig er det vigtigt,
som kulturteorierne også udtrykker, kun at benytte disse simplificeret modeller som
pejlemærker, da verden naturligvis ikke er så firkantet, som teorierne giver udtryk for. I
forhold til, hvorvidt enkelte kulturer ændrer sig over tid, er det umuligt at modargumentere,
da dette er sandsynligt i en globaliseret verden, hvor vi på kryds og tværs af landegrænser er
forbundet via teknologi. Ikke desto mindre vender vi tilbage til det tidligere udgangspunkt; at
denne teoretiske tilgang har vist sig egnet til denne analyse, sådan som verden ser ud på
nuværende tidspunkt, da der har været klare sammenfald mellem teori og resultater.
Den anden del af den teoretiske ramme - triangulation – har også sine svage punkter.
Disse består bl.a. i, at de eksisterende teorier hovedsageligt bygger på undersøgelser, der tager
udgangspunkt i Asien. Dog arbejder Soler-Matutes også mere generelt med feltet. Samtidig er
det et felt, der ikke er forsket særlig meget i, hvilke bl.a. har konsekvenser for mængden af
tilgængelig teori, der for det første er ganske lille og for det andet hovedsageligt har rødder i
Spanien. Sidstnævnte skaber en risiko for, at teorien kan være farvet, da der kan være et skjult
ønske om at promovere Spanien i verden. Dette kan forklare, hvorfor ulemper ved fænomenet
- Spanien som bro til Latinamerika - ikke er fremhævet. Det er derfor, jeg mener, at det er
relevant at undersøge det spansk/latinamerikanske forhold i dag, da der er en chance for, at
latinamerikanerne ikke er ligeså interesseret i samarbejdet i dag som spanierne er. Dette
skyldes, som tidligere nævnt, at der er flere latinamerikanske lande, der har oplevet
økonomisk fremgang, alt imens Spanien har oplevet en økonomisk nedgang. Er der hold i
denne undren, vil dette naturligvis tilføje et negativt aspekt til Spaniens bro-potentiale, som
ikke er belyst i teorien. Desuden inddrager jeg andre mere generelle teorier indenfor kultur og
international handel, der ikke tager udgangspunkt i Spanien. Disse er derudover også med til
at støtte op om triangulationsfeltets beskedne mængde af teori.

4. Empiri
I dette afsnit vil specialets mest relevante kilder blive præsenteret og begrundet.
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4.1 Interviews
Interviewene består som tidligere nævnt af en gruppe af danske handelsfolk med erfaring på
det latinamerikanske og spanske marked. Disse kilder er relevante, fordi de har erfaring
indenfor specialets emnefelt, hvorfra de kan bidrage med ny og nyttig information omkring
fænomenet, hvilket ikke kan hentes andre steder. Således er de med til at skabe forståelse for,
hvordan de bliver påvirket af kulturelle forskelle, når de handler med Spanien og
Latinamerika. Samtidig er de med til at belyse Spaniens potentiale som bro til Latinamerika
for danske virksomheder.
Det er relevant at nævne, at fyldeord er fjernet fra interviewenes udvalgte citater, uden
at dette har ændret på citatets mening. Formålet med dette er at gøre citaterne mere
læsevenlige, da der naturligvis er forskel på, hvordan vi taler, og på hvordan vi skriver.
Desuden er der også tilføjet parenteser, hvor det er nødvendigt, at uddybe, hvad der tales om,
da citaterne er taget ud fra en kontekst. Alle interviewene kan findes på en lydfil i bilag 10.3.

4.1.1 Christian Sohl fra R2 Group
Christian Sohl er Export Manager hos den danske virksomhed R2 Group. R2 Group handler
med smage og farver til fødevarer, hvor de både står for produktionen og distributionen. På
nuværende tidspunkt er de at finde på 35 markeder verden over, herunder Spanien, Italien,
Australien, m.fl. Dog er de endnu ikke på det latinamerikanske marked, men det er på
tegnebrættet.
Sohl startede som elev i salg og handel i 1996, hvor han i den forbindelse opholdte sig
to år i Milano. Efterfølgende tog han seks år til Barcelona, hvor han også arbejdede indenfor
handel. Siden da har han arbejdet med handel og eksport i Danmark, og har her igennem
opnået erfaring med det latinamerikanske marked, hvor han har handlet med Brasilien,
Argentina, Chile, Peru og Colombia.
Som kilde er Sohl med til at skabe forståelse for de udfordringer, danske
virksomheder møder i Spanien og Latinamerika, og samtidig vil han også belyse, hvordan han
ser på Spaniens potentiale som bro til Latinamerika for danske virksomheder.
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4.1.2 Vagn Pedersen fra Viking Life-Saving Equipments
Vagn Pedersen er regionschef hos Viking Life-Saving Equipments (Viking), hvor hans
ansvarsområder er Mellemøsten, Afrika syd for Sahara, Tyrkiet, Grækenland, Rumænien og
Bulgarien og Brasilien. Viking sælger sikkerhedsudstyr til den maritime industri, primært
oppustelige redningsflåder, veste, dragter og brandudstyr. Deres hovedsegmenter er: 1. Cargosegmentet, som er containerskibe, tankskibe og bulkskibe. 2. Passager segmentet, som er
krydstogtskibe og færger. 3. Offshore segmentet, hvilket er relevant for det brasilianske
marked, da der her er stor boreaktivitet. Viking har været på det brasilianske marked siden
2009. Brasilien er på nuværende tidspunkt det eneste latinamerikanske marked, hvor Viking
er repræsenteret med egne kontorer, men hensigten er, at også resten af Latinamerika skal
følge med på et senere tidspunkt.
Udover sin erfaring hos Viking har Vagn Pedersen 20 års udlandserfaring fra A. P.
Møller Mærsk, hvor han arbejdede med handel i store dele af verden. I den forbindelse
opholdte han sig bl.a. to år i Argentina, hvor han ofte også rejste til Brasilien, da Mærsk på
daværende tidspunkt havde hovedkontor i Sao Paolo.
Vagn Pedersens store udlandserfaring samt hans store kendskab til det
latinamerikanske marked, især Brasilien, vil være med til at skabe forståelse for de kulturelle
udfordringer som danske virksomheder møder i Latinamerika. Desuden kan Vagn Pedersen,
med sin stor internationale handelserfaring, være med til at belyse, hvordan han opfatter
Spaniens rolle som bro til Latinamerika for danske virksomheder.

4.1.3 Martin Funding fra 2sellIT
Martin Funding er administrerende direktør for 2sellIT. 2sellIT arbejder med salgsoptimering,
hvor de gå ind og hjælper virksomheder med at håndtere noget af deres salg. Her hjælper han
både udenlandske virksomheder med at etablere sig på det danske marked, og danske
virksomheder med at etablere sig i udlandet. Det var i denne sammenhæng, at han fik en
opgave, der gav ham erfaring med det spanske/portugisiske bro-potentiale til Latinamerika.
Udover Portugal har han også erfaringer med andre markeder såsom Tyskland, England,
Holland, Belgien, Afrika og USA.
Som kilde er Funding, udover at være med til at belyse de kulturelle udfordringer han
mødte på det iberiske marked, med til at skabe forståelse for, hvorfor han så Spaniens og
Portugals bro-potentiale til Latinamerika som attraktiv. Til trods for, at Funding har

36

oparbejdet sin erfaring i Portugal, og ikke i Spanien, som dette speciale tager udgangspunkt i,
mener jeg, at han er en relevant kilde. For det første fordi den teori og empiri, der benyttes i
specialet, i form af Lewis’ kulturkategorier (figur 10), udtalelser fra Det Danske Eksportråd
Iberia i Spanien, samt fra Sohls erfaringer fra det spanske marked viser, at der er store
ligheder mellem de kulturelle udfordringer som Portugal og Spanien skaber for danske
virksomheder. For det andet, fordi Funding i sin tid både kiggede efter muligheder på det
spanske og portugisiske marked, med det formål at komme videre ind på det
Latinamerikanske marked. Således kan Funding i høj grad være med til at skabe en dybere
forståelse for de tanker danske virksomheder gør sig i forhold til specialets emnefelt Spanien
som bro til Latinamerika.

4.2 Desk-research
I dette afsnit vil de mest relevante kilder, der er fundet via en online desk-research (bilag
10.4) blive introduceret. Udover de kilder, der vil blive introduceret her, vil der også indgå
andre relevante kilder, men i et mindre omfang. Disse vil kort blive introduceret i løbet af
analysen. Udgangspunktet for denne online desk-research er at belyse specialets emnefelt via
udtalelser fra erfarende handelsfolk og andre eksperter indenfor specialets emnefelt fra
Danmark, Latinamerika og Spanien. Disse kilder vil være med til både at belyse det kulturelle
perspektiv og Spaniens bro-potentiale.

4.2.1 Eksportfokus og De Danske Eksportråd i Latinamerika og Spanien
Eksportfokus er Udenrigsministeriets magasin, der handler om eksport og globale
markedsmuligheder med henblik på især at informere danske virksomheder om globale
markedsmuligheder. Denne kilde vil være med til både at belyse de kulturelle udfordringer
som danske virksomheder møder i Latinamerika og Spanien, samtidig med at den også vil
belyse Spaniens bro-potentiale. Da magasinet er produceret af et dansk ministerium til danske
virksomheder, vil denne kilde belyse den danske vinkel af specialets emnefelt. Udover
Eksportfokus vil der indgå udtalelser fra De Danske Eksportråd i Latinamerika og Spanien,
der er tilgængelige via deres hjemmesider. Disse hjemmesider vil have samme funktion som
Eksportfokus. Det interessante ved at benytte Eksportfokus og De Danske Eksportråds
udtalelser er, at de for det første tage afsæt i virkeligheden sådan som den forholder sig nu, og
som den opleves af de involverede. Ydermere er det interessant, i forhold til denne
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undersøgelse, at de tager afsæt i forholdet mellem Danmark og Latinamerika/Spanien.
Således er disse udtalelser med til at skabe et virkelighedsbillede af det fænomen som
specialet stiler efter at undersøge. Desuden må det forventes, at deres udtalelser om
forretningskulturer og bro-potentialet bygger på mange års erfaring fra arbejdet med et stort
antal danske virksomheder, og disses interaktion med den latinamerikanske og spanske
verden. Således er de med til at give et mere generelt billede af specialets emnefelt, der
bygger på en stor gruppes erfaringer, mens interviewene giver et mere snævert og specifikt
billede af en lille gruppes erfaringer.
Udover Eksportfokus og Eksportrådenes erfaringer og syn på fænomenet vil der i et
mindre omfang blive inddraget andre relevante artikler, der kan være med til at belyse den
danske vinkel. Disse artikler vil blive introduceret løbende i analysen.

4.2.2 Artikler omhandlende det iberiske CEAL møde i 2014
CEAL står for Consejo Empresarial de América Latina, dvs. Det Latinamerikanske
Erhvervsråd, og omfatter de mest fremtrædende private erhvervsledere i Latinamerika. Dets
primære formål er at stimulere handel og samarbejde på alle områder, hvor den private sektor
kan fremme socioøkonomiske forhold i Latinamerika. Det første møde fandt sted i Mexico i
1990 (CEAL, 2015).
I 2014 blev det første iberiske CEAL møde afholdt i Madrid, hvor over 250 iberiske og
latinamerikanske forretningsledere var samlede for at diskutere det iberoamerikanske forhold.
Et af hovedemnerne på mødet var Spaniens rolle som forretningsplatform for
latinamerikanske virksomheder i Europa, Afrika og Asien; et andet hovedemne omhandlede
de forretningsmæssige udfordringer, der eksisterer i Latinamerika. Derudover blev der
debatteret latinamerikanske internationaliseringsprocesser rettede mod Europa.
I forbindelse med dette møde kom der en masse interessante udtalelser om, hvordan
latinamerikanske og spanske forretningsledere ser på deres indbyrdes forhold i dag (CEAL,
2014). Mødet i sig selv er derfor yderst interessant, da det er de vigtigste ledere med erfaring
på området i nyere tid, der udtaler sig. Samtidig er det vigtigt at have i mente, at disse debatter
har fundet sted mellem spaniere og latinamerikanere, og det er derfor muligt, af etiske og
forretningsmæssige årsager, at ikke alle kort er kommet på bordet. Desuden er det muligt, at
de tilstedeværende på dette møde, alle er positivt stillet over for det iberoamerikanske
samarbejde, da det ellers er svært at forestille sig, hvorfor de ville deltage. Derfor er det
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relevant også at inddrage andre kilder, der måtte have et andet perspektiv. Disse vil blive
introduceret løbende i analysen.

4.3 Resultater fra Hofstedes og Lewis’ undersøgelser
Hofstedes resultater fra tre af hans traditionelle fire dimensioner vil blive analyseret, da disse
kan være med til at skabe forståelse for de kulturelle forskelligheder og ligheder, der
eksisterer mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Som nævnt i teoriafsnittet er kun tre af
hans dimensioner relevante for denne analyse, da det er disse, der især skaber udfordringer for
danske virksomheder på de latinamerikanske og spanske markeder.
Derudover vil også Lewis’ resultater indgå, da de ligesom Hofstedes er med til at
belyse relevante kulturelle forskelligheder og ligheder. Dog vil Lewis’ resultater belyse, som
nævnt i teoriafsnittet, en anden vinkel af de kulturelle forskelligheder mellem Danmark,
Latinamerika og Spanien, nemlig det tidsorienteret.

5. Analyse
I følgende afsnit vil undersøgelsens primære og sekundære kilder blive analyseret. Dette vil
blive gjort baseret på undersøgelsens metodiske tilgang og teoretiske ramme. Analysens
formål er at besvare specialets arbejdsspørgsmål og dermed udlede et endeligt svar for
specialets problemformulering. Således er de følgende afsnit struktureret i forhold til den
præsenterede række af arbejdsspørgsmål. Det betyder, at det første afsnit vil undersøge hvilke
udfordringer kulturforskelle skaber, når danske virksomheder handler med Latinamerika og
Spanien. Dernæst vil undersøgelsen arbejde videre mod at analysere, hvordan kultur påvirker
samhandel mellem Spanien og Latinamerika i dag, og derigennem belyse Spaniens potentiale
som bro til Latinamerika i år 2015. Til sidst vil undersøgelsen analysere, hvordan danske
virksomheder ser på Spaniens bro-potentiale i forhold til fordele og ulemper, og sideløbende
undersøge, hvilken rolle kultur spiller i denne sammenhæng. Jeg vil efter hver analysedel kort
opsummere de vigtigste resultater i en delkonklusion.
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5.1 Første delanalyse
5.1.1 Kulturelle udfordringer for danske virksomheder i Latinamerika og
Spanien
Når danske virksomheder søger ud på fremmede markeder, er der flere faktorer, der er med til
at afgøre en virksomheds succes. Én faktor, der skal tages særligt hensyn til, er den kulturelle.
Dette forhold vil blive undersøgt i dette afsnit, hvor jeg først vil tage udgangspunkt i
Hofstedes og Lewis’ resultater, der belyser kulturforskelle mellem Danmark, Latinamerika og
Spanien. Dernæst vil jeg analysere, hvordan De Danske Eksportråd i henholdsvis
Latinamerika og Spanien rådgiver danske virksomheder i forhold til kulturspørgsmålet. Til
sidst vil jeg via de kvalitative interviews analysere de danske virksomheders synsvinkel på de
kulturelle udfordringer de møder i Latinamerika og Spanien, inden jeg samler de mest
relevante resultater op i en delkonklusion.

5.1.2 Den kulturelle afstand mellem Danmark og Latinamerika/Spanien
Set fra et geografisk perspektiv ligger Spanien ikke langt fra Danmark, alligevel virker det til,
at der kulturel set er næsten ligeså langt fra Danmark til Spanien, som der er fra Danmark til
Latinamerika. Dette ses blandt andet via Hofstedes kulturdimensioner og Lewis’
kulturkategorier. I begge undersøgelser ligger Danmark som modpol til de fleste
latinamerikanske lande og Spanien. Dog viser Hofstedes undersøgelser (figur 7-9), at Spanien
har en tendens til at ligge tættere på Danmark end de fleste latinamerikanske lande, når der
måles indenfor de tre udvalgte dimensioner: magtdistance, individualisme vs. kollektivisme
og usikkerhedsundvigelse. I nedenstående figur ses Hofstedes resultater fra dimensionen
magtdistance:

Figur 7 Hofstedes resultater indsat i tabeller. Alle resultater er hentet fra http://geerthofstede.com/countries.html

De høje værdier betegner de lande, hvor magtdistancen er høj, mens de lave værdier betegner
de lande, hvor magtdistancen er lav. Fra denne dimension ses det tydeligt, at der er stor
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forskel mellem Danmark og Spanien, samt mellem Danmark og størstedelen af de
Latinamerikanske lande, med undtagelse af Costa Rica. Disse store forskelle kan således være
med til at skabe gnidninger, når danskere møder spaniere og latinamerikanere. Danske
virksomheder kan eksempelvis opleve, at beslutningsprocesser foregår langsommere end de
er vant til, da kun de øverste virksomhedsledere har magt til at tage en endelig beslutning.
Figur 8 på næste side illustrerer resultaterne fra Hofstedes dimension individualisme
vs. kollektivisme. De høje værdier betegner i denne dimension de individualistiske samfund,
mens de lave værdier betegner de kollektivistiske samfund. Af disse værdier kan det tolkes, at
de latinamerikanske samfund har et større behov for at opbygge relationer, og dermed skabe
tillid til andre mennesker, end Danmark, og til dels Spanien, har. Således ses det i denne
dimension, at Spanien ligger en del tættere på Danmark end de fleste latinamerikanske lande.

Figur 8 Hofstedes resultater indsat i tabeller. Alle resultater er hentet fra http://geerthofstede.com/countries.html

I nedestående figur 9 ses resultaterne fra Hofstedes dimension usikkerhedsundvigelse. De høje
værdier betegner de samfund, der ikke føler sig godt tilpas med høj risikotagen, mens de lave
værdier betegner de samfund, der føler sig godt tilpas med høj risikotagen. Her ses det, at
både Latinamerika og Spanien står som modpol til Danmark. Det betyder, at danske
virksomheder i disse samfund kan forvente at møde mange regelsæt, der regulerer de ansattes
handlinger og minimere tvetydighed. Samtidig kan de også forvente, at beslutninger i disse
samfund bliver taget langsommere, da flere mulige løsninger skal undersøges. Det betyder, at
der indenfor denne dimension kan opstå store gnidninger, når danskere møder
latinamerikanere og spaniere. Her kan danskere have en tendens til at blive frustreret over, det
de opfatter som komplicerede regelsæt og langsomme beslutningsprocesser.
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Lewis’ undersøgelser (figur 10), der som nævnt bygger på et tids- og prioriteringsorienteret
perspektiv, viser ligesom Hofstedes resultater, at der også her er stor forskel mellem danskere
på den ene side og latinamerikanere og spaniere på den anden side. Her ser vi nemlig også, at
kun

Figur 9 Hofstedes resultater indsat i tabeller. Alle resultater er hentet fra http://geerthofstede.com/countries.html

Spanien
ligger en

enkelt takt tættere på Danmark end de latinamerikanske lande. Derfor må danske
virksomheder forvente, at der kan opstå gnidningsmomenter eksempelvis i forhold til
overholdelse af aftaler. I forhold til
dette aspekt nævner Lewis, at
Chile er det mest punktuelle
latinamerikanske land, hvilket kan
have en positiv indflydelse på de
punktuelle danskeres færden i
Latinamerika.
I næste afsnit vil jeg
analysere dette kulturelle aspekt
set fra et dansk perspektiv, hvor
forskellige

danske

kilders

udtalelser vil blive sammenlignet
og vurderet udfra Hofstedes og Lewis’ resultater og teorier.
Figur 10 Kulturkategorier, Lewis 2006:bagside

5.1.3 Råd fra Danmarks Handelskontorer i Spanien og Latinamerika
I dette afsnit vil jeg analysere den rådgivning som De Danske Eksportråd i Latinamerika og
Spanien giver til de danske virksomheder, der ønsker at indtræde på enten det
latinamerikanske eller det spanske marked. En stor del af denne rådgivning bunder i kulturelle
udfordringer, hvilket netop er det essentielle i dette speciale. I den forbindelse vil jeg først
analysere rådene fra De Danske Eksportråd i Latinamerika, efterfulgt af rådene fra Det
Danske Eksportråd Iberia i Spanien.
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Råd fra De Danske Eksportråd i Latinamerika
De første råd, der vil blive analyseret, er dirigeret til danske virksomheder, der ønsker at
ekspandere til Latinamerika. De er alle tilgængelige i Eksportfokus 2014 (:19):
1. Tålmodighed er en dyd. (…) Bureaukratiet er trægt. Møder begynder sjældent til
tiden. Aftaler skal bekræftes igen og igen. Beslutninger bliver truffet langsomt.
2. Netværk er alt. Sådan er det mange steder, men reglen er særligt udtalt i
Latinamerika. Som udgangspunkt stoler man ikke på en fremmed, heller ikke en
samarbejdspartner. Man skal først bevise, at man er til at stole på. Her er personlige
relationer helt afgørende.
3. Husk det uformelle. Latinamerikaneren vil gerne lære dig lidt at kende, inden I taler
forretning – for eksempel spørge ind til dit favoritfodboldhold, og hvad du synes om
maden. En mail, der går direkte til sagen, betragtes som uhøflig.
Det første råd anerkender, på lige fod med Lewis’ tidsorienterede teorier, at der er en forskel i
måden, hvorpå danskere og latinamerikanere opfatter tid på. Konsekvensen af dette er, at
danske virksomheder skal væbne sig med tålmodighed, hvis de vil forsøge sig på det
latinamerikanske marked. At beslutninger bliver truffet langsomt kan samtidig fortælle noget
om latinamerikanernes forhold til det, som Hofstede kalder for usikkerhedsundvigelse og
magtdistance. Disse to dimensioner, så vi, kan medvirke til, at en beslutningsproces virker
meget langsom for en dansk virksomhed, da der på den ene side skal overvejes flere mulige
løsninger for at mindske risikotagen, mens der på den anden side ikke kan træffes en endelig
beslutning førend en af virksomhedens topledere er tilstede.
De to andre råd hænger sammen med vigtigheden af personlige relationer i
Latinamerika. Således kan det udledes af disse råd, at danskere og latinamerikanere også er
forskellige på dette plan, hvilket også bemærkes i Hofstedes dimension individualisme vs.
kollektivisme. Mens danske virksomheder er vant til at fokusere direkte på handlen,
foretrækker latinamerikanere, at man først lærer hinanden at kende inden der handles. De har
behov for at bygge et personligt forhold op, og derigennem skabe tillid før de tør handle med
fremmede. Kulturelt set opstår der her en udfordring, da danske virksomheder først skal
opbygge et personligt forhold, og ikke blot underskrive en hurtig kontrakt som de er vant til.
Således er disse råd en forlængelse af Hofstedes kulturdimensioner og Lewis’
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kulturkategorier. Desuden henviser Eksportrådet på Den Danske Ambassade i Argentina
direkte til Hofstedes dimensioner, hvor de viser graden af forskel mellem dansk og argentinsk
forretningskultur (UM Argentina, 2015). I den forbindelse tilføjer Det Danske Eksportråd i
Argentina yderligere et kulturelt råd til danske virksomheder:
”Mere traditionel hierarkisk opbygning: I forhold til Danmark, som er
kendetegnet af en uformel og meget lidt hierarkisk samfundsopbygning, er
Argentina et land med en større magtdistance. Dette kommer til udtryk både i
mødet med virksomheder og med offentlige myndigheder i form af en mere formel
tone samt en mere hierarkisk og protokollær magtfordeling hvor titler, alder og
anciennitet vægter mere end i Danmark.”
Danske virksomheder skal altså på den ene side tilpasse sig en mere formel tone, der som
ambassaden nævner, hænger sammen med magtdistance, mens de samtidig skal indlede
samtaler mere uformelt, hvilket er nødvendigt for at kunne opbygge de vigtige personlige
relationer og skabe tillid. Eksportrådene på de danske ambassader i Chile og Mexico giver
også via deres hjemmesider råd til danske virksomheder vedrørende forretningskulturen i de
pågældende lande. I grove træk er det de samme råd, som allerede er citeret, hvorfor de ikke
vil blive gentaget her. Dog virker det til, at der i Chile er en lille nuanceforskel i forhold til
tidsperspektivet, hvor Det Danske Eksportråd i Chile skriver: ”Den chilenske kultur er
forskellig fra den traditionelle opfattelse af latinamerikansk ”mañana-kultur2” og adskiller
sig ikke væsentligt fra europæisk kultur. Holdningen til tid og præcision er dog ikke helt den
samme som i Nordeuropa (…) Forretningsmøder starter dog oftest til tiden (…)” (UM Chile,
2015). Dog uddyber Eksportrådet i Chile ikke, hvad de mener med Europa, men understreger,
samtidig at tidsopfattelsen ikke er den samme som i Nordeuropa. Således må det konkluderes,
at selvom tidsopfattelsen i Chile er anerledes end i Danmark, er det ikke i en sådan ekstrem
grad som i de resterende latinamerikanske lande. Denne udtalelse stemmer også overens med
Lewis’ observation.

2
Mañana-kultur; henvender sig til de kulturer, der ikke går op i kalenderskabte aftaler og punktlighed. Mañana betyder i
morgen på spansk, og hentyder således til, at alt bare kan klares i morgen – eller en anden given dag efter i morgen.
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Råd fra Det Danske Eksportråd Iberia i Spanien
Til sammenligning giver Det Danske Eksportråd Iberia i Spanien via deres hjemmeside og
Eksportfokus også råd til de danske virksomheder, der ønsker at komme ind på det spanske
marked. Nedenstående citater er taget fra Eksportfokus 2015 (:25) og viser de råd, der omtaler
spansk forretningskultur.
1. Relationer til ledelsen er alfa og omega i spansk forretningskultur. Og hellere ansigttil-ansigt-møder og telefonsamtaler end e-mail.
2. Man

skal

væbne

sig

med

tålmodighed.

Forhandlinger

med

spanske

forretningspartnere trækker ofte ud, og tidsplaner kan være svære at overholde.
3. Korrekt påklædning, formel optræden, herunder brugen af høflig tiltale, er gængs i
Spanien.
Udfra disse tre råd er det tydeligt at se lighederne med de råd De Danske Eksportråd i
Latinamerika giver til danske virksomheder. Således ses det, hvordan også spaniere og
danskere opfatter verden anerledes. Igen er der fokus på personlige relationer, magtforhold,
usikkerhedsundvigelse og tidsperspektivet, hvilket stemmer overens med både Hofstedes og
Lewis’ simplificerede kultursystemer. Samtidig virker det til, at personlige relationer er
vigtigere i Latinamerika end i Spanien, da Eksportrådet i Spanien ikke, på samme måde som
Eksportrådene i Latinamerika, lægger vægt på vigtigheden af disse. Dette stemmer også
overens med Hofstedes resultater fra dimensionen individualisme vs. kollektivisme, hvor vi
også så at Spanien lå en del tættere på Danmark (figur 8).
På Det Danske Eksportråds hjemmeside i Spanien bliver disse råd igen introduceret
uden væsentlige undvigelser, hvorfor de ikke gentages her (UM Spanien, 2015). Det betyder,
at danske virksomheder skal væbne sig med tålmodighed og forberede sig på anderledes
magtforhold, en mere formel tone og påklædning, samt værne sig om sine personlige
relationer, både når de bevæger sig i Spanien, men også når de bevæger sig i Latinamerika.
Et andet forhold, der var mere eksplicit udtrykt af De Danske Eksportråd i Latinamerika, er
bureaukratiet, hvilket kan betyde, at dette forhold er mere tungt i Latinamerika end i Spanien.
Dette kan dog ikke bekræftes entydigt ud fra hverken Hofstedes dimensioner eller Lewis’
kulturkategorier, selvom Hofstedes resultater viser, at både den spanske og latinamerikanske
kultur er præget af faste regelsæt og en hierarkisk samfundsstruktur. Dog ses det samtidig at
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det især er i dimension usikkerhedsundvigelse, at Spanien og Latinamerika ligger meget tæt
op ad hinanden, hvorfor jeg mener, at dette aspekt ikke kan forklares udelukkende via denne
dimension, da dette ikke stemmer overens med rådene fra De Danske Eksportråd. Jeg vil i
næste afsnit vende tilbage til denne problemstilling, hvor den vil blive taget op via de
kvalitative interviews.

5.1.4 Danske virksomheders erfaring i Latinamerika
I forlængelse med De Danske Eksportråds rådgivning til danske virksomheder i Latinamerika,
er Sohls, fra R2 Group, erfaringer på området i store træk de samme. Han nævner, at nogle af
de største udfordringer for ham i Latinamerika er: ”Kommunikationen (…) Fordi man siger
noget, behøver det ikke at betyde, det man siger. (…) Man skal have det på skrift, have en
kontrakt, der siger ”ok, her har vi en kontrakt, vi har en pris, vi har et produkt.” (3. min.).
Men selvom man har en kontrakt, kan man aldrig være sikker på, at den ikke bliver brudt,
hvilket Sohl også har erfaring med (3. min.). Sohl ser ikke alle de kulturelle forskelle som
negative. Fx nævner han, at de er mere varme og hjælpsomme: ”Men også på den gode måde,
vi er meget kolde herovre, hvor derovre når først man lærer folk at kende, så bliver man jo
modtaget meget varmt og er ligesom en familie. De er bare meget hjælpsomme. (…)” (4.min).
At de latinamerikanske kulturer opfattes som mere varme kan forklares udfra Hofstedes
dimension omkring kollektive vs. individuelle samfund. Her ses det nemlig, at
latinamerikanerne foretrækker at opbygge et personligt forhold før de går i gang med handlen.
Dette kan trække en handel ud, men det kan også betyde, at de i danskeres øjne kan virke
mere varme. Udover dette har Sohl oplevet, at når først man har etableret personlige relationer,
så bliver det nemmere at ekspandere på resten af det givne marked, da man herigennem bliver
anbefalet hos familie og venner: ”Hvis du har foden indenfor, så er det ikke bare måske det
firma, du handler med. Så kan det være alle deres venner også eller deres bekendte, hvor du
så bliver anbefalet.” (5.min). Dette understreger endnu engang vigtigheden af de personlige
relationer, som også Hofstede og Eksportrådene erfarer. Et andet perspektiv, som Sohl
fremhæver, er det tidsorienteret. Her er han enig med både Eksportrådene og Lewis i, at man
skal væbne sig med tålmodighed, når man handler med Latinamerika: ”(…) Når man
siger: ”det kigger vi lige på i morgen” eller ”jeg ringer senere”, jamen så kan du ringe om
tre dage eller fire dage, det er senere. Eller ”vi ses om en dag eller to”, det kan være om en
uge eller to (…)” (5.min.). Dette kan skyldes, at latinamerikanerne, som Lewis nævner, er
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mere menneskeorienterede, og således ikke tror på mandsskabte aftaler, men den aktuelle
situation. Derfor værner de om deres relationer, ligesom danskere værner om punktlighed og
kalenderskabte aftaler. På grund af disse forskelle er det derfor sandsynligt, at der her kan
opstå et kultursammenstød, hvilket Sohl har erfaret: ”Vi bliver irriteret, hvis folk ikke
overholder mødetiden. I Spanien og i Sydamerika der kan du komme til et møde og få at
vide: ”jamen, han er her ikke” (…) Han skulle lige noget andet i dag, så der er ikke noget
møde; ok, så har jeg så bare lige fløjet/kørt i timevis. Bare synd. Så må du booke et nyt møde,
hvis du har lyst, eller du kan stå og vente i timevis.” (26. min.).
Vagn Pedersen fra Viking A/S nævner ligesom Eksportrådene, at det tunge
bureaukrati er med til at skabe store udfordringer: ”(…) den største (udfordring) har været
bureaukratiet. Både i forbindelse med at etablere et firma og i forbindelse med at drive det
(…) Vi plejer at sige, at Brasilien nok er det eneste sted i verden, hvor man følger en
virksomhed på hele transaktionsbasis.(…) Jeg tror ikke, der er andre steder i hele verden,
hvor man (myndighederne) går så deltaljeret til værks for at følge virksomhederne.” (7.min.).
Vagn Pedersen forklarer videre, at han har erfaret, at det tunge bureaukrati hænger sammen
med et spørgsmål om tillid: ”I Danmark der er der en høj grad af tillid mellem stat og
personer. Og jeg må næsten går udfra, at i Brasilien, der er det det modsatte.” (8.min.). For
en dansk virksomhed betyder dette tunge bureaukrati, at handelsrammerne virker langt mere
komplicerede end dem de er vant til. Dette tillidsspørgsmål har Sohl også erfaringer med. I
den forbindelse nævner han, at han har erfaret en nuanceforskel imellem de latinamerikanske
lande, hvor han har erfaring fra. Her opfatter han Argentina og Brasilien som de helt store
banditter. Dette uddyber han med: ”I Brasilien er det ekstremt, de er lommetyve. De prøver
på at stjæle. (…) Brasilien den vil jeg sige, den skiller sig lidt ud fra alle de andre (…) Men
Argentina har lidt af det også. Det kommer måske lidt af den her fattigdom, som de har haft i
rigtig lang tid. Og ikke haft tillid til nogen, og slet ikke deres regering.(…) Man skal passe
lidt på.” (7.min). Vagn Pedersen har også oplevet nuanceforskelle de forskellige
latinamerikanske lande imellem, hvor han i den sammenhæng ser Chile som et af de mindre
komplicerede. Derfor er der også stor sandsynlighed for, at Chile bliver det næste
latinamerikanske land, som Viking rykker ind i. Dette skyldes to ting: ”Den ene det er
potentialet, men den anden er også, at jeg ser det som det mest stabile land i regionen, både
økonomisk og politisk. Jeg ser det også som et af de lettere lande at gøre forretning i (…).
Argentina har jeg boet i, men jeg kunne ikke drømme om, at gå ind med den økonomiske krise
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som de er i gang med igen (…) Venezuela, det er stadig et for kompliceret land til, at vi skal
ind og rode der, politisk.” (5.min.). Her forklarer han yderligere, hvad det er, der gør Chile
mindre kompliceret: ”Det jeg hører her, er at det også er nemmere rent administrativt at gøre
forretning der. De er mere liberaliseret. Og det er knapt så kompliceret som eksempelvis
Brasilien. (…) Man kan slet ikke heller udelukke, at det kunne blive længere oppe ad kysten.
Men det ville alt andet lige blive Vestkysten, fordi nu har vi etableret meget af organisationen
på østkysten. (…) Men jeg tror dog stadigvæk Chile.” (6.min.).
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Således ses det at der er flere faktorer, såsom økonomiske og politiske, der spiller ind,
når danske virksomheder kigger på markeder i Latinamerika, og at der er små nuanceforskelle
imellem de forskellige lande. Her virker det til, at Chile har et mindre tungt bureaukrati.
Ligesom Vagn Pedersen mener, at det ville være nemmere at rykke ind i Chile, har Sohl
tilnærmelsesvis samme opfattelse. For Sohl er det et spørgsmål om troværdighed, et aspekt,
der for ham lettere handlen. Udover Chile nævner han Peru og Colombia: ”Det er nemmere at
handle med disse tre på den måde, at man kan stole på hvad de siger. I Brasilien skal man
virkelig være opmærksom for ellers så går det galt.” (7. min). Dette tillidsaspekt er med til på
den ene side at skabe forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at opbygge personlige relationer,
da disse er med til at skabe den nødvendige tillid. Samtidig er det interessant, at mens Vagn
Pedersen opfatter Chile som mindre kompliceret rent bureaukratisk, opfatter Sohl det som
mere troværdigt. Derfor kunne det tyde på at jo mere tillid, der er i et samfund, jo mindre
behov er der for et bureaukrati med kompliceret regler og overvågning. På den anden side er
dette tillidsaspekt også med til at vise, hvor der er potentielle farer for kultursammenstød

mellem danske og latinamerikanske virksomheder. I Danmark har vi, som Vagn Pedersen
nævner, et højt tillidsniveau til folk, herunder vores regering, lovgivninger og andre
institutioner. Dette kan hænge sammen med, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i
verden, hvilket står i skarp kontrast til det latinamerikanske kontinent. I nedenstående figur 11
fra Transparency 20143 ses niveauet af korruption i hele verden:

3

Transparency International er en global organisation, hvis mål er at gøre verden fri for korruption. De er repræsenteret over
hele verden og har deres internationale hovedkontor i Berlin (Transparency International, 2014).
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Figur 11 Korruptionsindeks. Ovenstående er tager fra Transparency International, 2014:4-5

Heraf ses det, at de fleste latinamerikanske lande ligger i den ende, hvor vi finder de mest
korrupte lande i verden. Af undtagelser finder vi Chile og Uruguay, der desuden er mindre
korrupte end Spanien (se bilag 10.5 for eksakte værdier). Her er det interessant, at de danske
virksomheder ofte henviste til Chile; Vagn Pedersen i form af en lettere administration og
Sohl i forhold til troværdighed. Dog er det generelle niveau af korruption i Latinamerika
ekstrem højt i forhold til Danmark. Samtidig ses det, at korruptionsniveauet i Spanien er
lavere end det overordnet er i Latinamerika, hvilket er med til at styrke tanken om, at
bureaukratiet her er lettere. Dog kommer hverken Spanien eller de latinamerikanske lande i
nærheden af Danmark, der af Transparency International i 2014 blev kåret som det mindst
korrupte land i verden (Transparency International, 2014), hvilket naturligvis er med til at
styrke tillidsniveaet. På den baggrund, er det ikke svært at forestille sig, at danske
virksomheder kan opleve store kultursammenstød i Latinamerika. På samme måde er det
heller ikke svært at forstå, hvorfor det er så nødvendigt at opbygge personlige relationer i
Latinamerika for at skabe tillid. Sohl har også oplevet, at måden hvorpå man opbygger disse
relationer er væsentlig, hvilket kan få betydning for om en handel går igennem eller ej. I den
forbindelse nævner han, på lige linje med Eksportrådene og Hofstede, det uformelle
perspektiv: ”Hvis man sidder til et møde, og vedkommende fra Europa kun taler penge, og
den anden siger: ”det gider vi ikke at høre på”. (…) Først snakker man om familie osv., og så
går du ud og spiser, og får en flaske vin, og så er det måske derover, at man snakker lidt og
siger ”vi tager den i morgen tidlig til mødet” (…)” (24.min.).
I forhold til magtdistanceforholdet der kan Sohl også godt nikke genkendende til
Eksportrådenes råd og Hofstedes teorier, hvor han giver et eksempel fra Peru, hvor chefen var
blevet syg, og en laverestående medarbejder var blevet sendt ud med Sohl: ”For det første
var det ikke den bil, vi plejede at køre i, det var en gammel en (…) Vi skulle ud og spise (…)
og så kom vi ind på en eller anden Kentucky Fries kyllingested (…) Og det var jo fordi, de
skulle ikke bruge for mange penge. Det var igen fordi han (chefen) ikke var der. (…)”
(30.min.). Dette fortæller Sohl, står i stor kontrast til, hvordan det foregår i Danmark: ”Om
det er mig der er ude, eller om det er min chef, det er sådan set lige meget. (…) De stoler på,
at vedkommende gør sit arbejde. Det kan du ikke gøre derovre (Latinamerika). De har ingen
råderet derovre. Og det har de heller ikke i Spanien, det er det samme.” (30.min.). Således
understøtter Sohls erfaringer i Latinamerika, at der er stor forskel mellem den magtfulde og
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den svage, og at dette har betydning for organisationspraksis, hvor magten er centraliseret
omkring toplederne. Dette står, som Sohl også udtrykker det, i skarp kontrast til danske
forhold, hvor ansatte får lov til at træffe beslutninger uden chefens tilstedeværelse.
Umiddelbart kan Sohl ikke finde kulturelle ligheder mellem Danmark og
Latinamerika, som han derimod mener, er præget af store kontraster. Derfor er hans råd til
andre danske virksomheder: ”Man skal virkelig tænke sig om, inden man begynder på et eller
andet (…)” (37.min.). Sohl ser de største udfordringer indenfor: store geografiske og
kulturelle afstande, sprog, politiske systemer, lovgivninger, regler, trends og kundesmag. Til
dette er Vagn Pedersen fra Viking til dels enig, da han jo så det tunge bureaukrati som den
største udfordring. I følgende uddyber Vagn Pedersen, hvad konsekvensen er af det
kompliceret brasilianske marked, og hvordan man som dansk virksomhed bedst agerer på det:
”Hvis der kommer nogle og spørger mig ”hvad med Brasilien”, så vil jeg nok
sige (…) prøve kræfter med en agent først. (…) før vi selv gik ind, var vi faktisk
repræsenteret i temmelig mange år via en tredje part agent, og derfor kunne vi se,
at der var et potentiale, og derfor kunne man også begynde at lære nogle af
tingene, nogle af faldgruberne (…) Det var igen administrationen, at det er så
nemt at begå fodfejl i Brasilien; skattemæssigt, etableringsmæssigt, det er næsten
umuligt at undgå. (…) Hvis man starter med en lokal agent, så synes jeg, at man
opbygger (…) en forhåndsviden om marked i hvert fald og en forhåndsviden om
kunderne (.…)” (14.min.).
Danske virksomheder skal altså ikke forvente, at det latinamerikanske marked er et nemt
handelseventyr, hvilket især bunder i manglende viden omkring marked. Netop den
manglende viden omkring de latinamerikanske markeder er også en faktor som Casanova og
Soler-Matutes ser som relevant i forhold til Spaniens bro-potentiale. At denne manglende
vidensfaktor er relevant, udtrykker Vagn Pedersen i følgende citat: ”Det skyldes ganske enkelt
viden. En større viden omkring hvordan man gebærder sig i Brasilien, men der tænker jeg
ligeså meget på lov og regulativer, og hvordan man indenfor de love og regulativer kan agere
mest smart. Det er ikke særligt nemt, fordi vi igen fra Danmark er vant til, at tingene er nemt i
Danmark. I Brasilien er alt per definition vanskeligt, og alt går per definition galt, hvis man
ikke får det grebet rigtig an.” (15.min.). Som Sohl udtrykker det: ”Det er spændende, men

51

man skal have fingeren på pulsen”. Derfor skal virksomheder overveje, hvordan de bedst
samarbejder med latinamerikanerne. Til dette spørgsmål er Sohl og Vagn Pedersen enige i, at
på grund af udfordringer såsom manglende viden omkring markedet, og om hvordan man
bedst agerer på dette, at det er nødvendigt at have en mand derovre, helst en lokalpartner.
Vagn Pedersen uddyber således endnu engang vigtigheden af en lokalpartner på disse
markeder: ”Det er igen det med at få en lokal mand på banen, det kan godt være, at de er
dyre, men i forhold til en expat tror jeg nu ikke, at de er specielt dyre, punkt et. Punkt to er, at
man har simpelthen brug for den lokale viden, især i sådan nogle lande som Brasilien, der
kan man altså ikke som dansker tro, at det kan man bare tage ned og lære.” (14.min.).
Hvortil Sohl er helt enig: ”Man skal have nogle folk lokalt derovre. Start med at få en
lokalpartner ved at tage derover. Efter 1 år eller 2 kunne man lave et joint venture med den
lokale partner eller åbne eget selskab.” (18.min.). På baggrund af Vagn Pedersens erfaringer
med det latinamerikanske marked lyder hans bedste råd: ”(…) forberedelse, man kan
simpelthen ikke forberede sig nok (…) Og lad være med bare og hoppe ud i det (…)Få hyret
nogle gode, men dyre rådgiver. (…) Få ansat en lokal, der har forstand på det. Lad være med
at tro, at du kan sidde hjemme på et hovedkontor i Danmark og så styre det derfra. (…) Vær
tålmodig som bare pokker (…) Jeg har endnu ikke hørt om en dansk virksomhed, der har tjent
penge de første fem år i Brasilien.” (26.min.).

5.1.5 Danske virksomheders erfaring i Spanien
På lige fod med rådene fra De Danske Eksportråd i Spanien og Latinamerika, samt Hofstedes
og Lewis’ undersøgelser, ser Sohl også store ligheder mellem Latinamerika og Spanien. Han
mener dog, at der er nuanceforskelle, men i store træk minder disse lande kulturelt set meget
om hinanden. I den forbindelse trækker han bl.a. paralleller til det tidsorienteret
perspektiv: ”Hvis du ringer efter en elektriker, jamen så kommer han, når han kommer,
uanset om det er Spanien eller Sydamerika.” (6.min.). Efterfølgende tilføjer han: ”Spanien og
Italien det er lidt som Sydamerika, på den måde, at det tager længere tid.” (10min). Funding
fra 2sellIT har også oplevet, at tids- og prioriteringsperspektivet er anerledes end i
Danmark: ”Jeg synes, at det der irriteret mig allermest, det var den der ligegyldighed med
aftaler (…) Vi kunne sagtens risikere, at de møder vi havde aftalt, de blev aflyst samme dag,
som vi skulle derhen. Dvs. (…) vi mistede både tid og også penge. (…) Og det irriteret mig,
det synes jeg var manglende respekt for andres tid, at man bare kunne sige samme dag: ”det
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har jeg ikke tid til”” (6.min.). Selvom dette var et stort irritationsmoment for Funding, fik det
ingen indflydelse på samarbejdet, da Funding som sælger blev nødt til at tilpasse sig.
Samtidig understreger han, at netop dette perspektiv udløste den største udfordring for
handlen, hvorfor hans råd til andre danske virksomheder er: ”Hav tålmodighed – fordi de har
altså en anden holdning end vi har her i landet.” (17. min.). Dette er også en erfaring som vi
i forrige afsnit så, at Sohl har gjort sig, da han her trak paralleller mellem Spanien og
Latinamerika: ”I Spanien og i Sydamerika, der kan du komme til et møde, og få at
vide: ”jamen, han er her ikke” (26.min.). Dette er ikke det eneste perspektiv, hvorfra Sohl
trækker paralleller mellem Spanien og Latinamerika, og dermed understreger de kulturelle
ligheder, der eksisterer mellem disse to. Dette så vi også, at han gjorde, da han fortalte om
magtforholdet mellem chefen og medarbejderen: ”Det kan du ikke gøre derovre
(Latinamerika). De har ingen råderet derovre. Og det har de heller ikke i Spanien, det er det
samme. (…) De må ikke noget (…) ” (30.min.). Således ses det, at Sohl har erfaret ligheder
mellem, hvordan spaniere og latinamerikanere opfatter tid, relationer og magtforhold.
Desuden har både Sohl og Funding oplevet, at det er vigtigt at udtrykke magtforhold, fx i
form af påklædning, hvor Funding nævner, at der er en tendens til, at de klæder sig langt mere
formelt i Sydeuropa end i Danmark. Dette var også et af rådene fra Eksportrådet i Spanien og
Eksportrådene i Latinamerika. Funding oplevet dog ikke dette som en udfordring, men blot en
forskel man skal være opmærksom på.

5.1.6 Første delkonklusion
Fra ovenstående analyse er det klart, at danske virksomheder møder mange af de samme
kulturelle udfordringer, når de handler med latinamerikanere og spaniere. De største
udfordringer bunder i det tidsorienterede perspektiv, bureaukratiet, magtdistancer og
opbygning af personlige relationer. Udover disse viste analysen, at en af de helt store
udfordringer i Latinamerika er tillidsspørgsmålet og bureaukratiet, hvilket ikke var ligeså
synligt i Spanien. Dette aspekt er ydermere med til skabe forståelse for, hvorfor det er så
nødvendigt at opbygge personlige relationer i Latinamerika, og derigennem skabe tillid.
Desuden så vi, at alle disse perspektiver står i skarp kontrast til, hvordan man driver
forretning i Danmark, hvorfor det ikke er svært at forestille sig, at kulturelle gnidninger nemt
kan opstå i handel mellem Danmark og Latinamerika/Spanien.
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5.2 Anden delanalyse
5.2.1 Kulturelle bånd mellem Latinamerika og Spanien
I foregående afsnit så vi, hvordan mødet mellem danskere, latinamerikanere og spaniere
skabte lignende kulturelle udfordringer for danske virksomheder. Vi så også via Hofstedes og
Lewis’ simplificerede kultursystemer, samt via udtalelser fra De Danske Eksportråd og de
danske virksomheder, at der er store kulturelle ligheder mellem Latinamerika og Spanien. I
mellemtiden tog ovenstående analyse overordnet udgangspunkt i en dansk synsvinkel. Som
tidligere nævnt, er det også relevant at undersøge, hvordan kulturelle forhold påvirker
samhandel mellem Spanien og Latinamerika anno 2015. Dette er som nævnt væsentligt at
undersøge fordi, de fleste teorier og undersøgelser, der behandler Spaniens bro-potentiale, er
udarbejdet før den økonomiske krise i Spanien i 2008. Derudover tager de få undersøgelser og
teorier, der er udarbejdet efterfølgende, ikke højde for, hvordan denne ændring påvirker
samhandlen. Derfor er det relevant at undersøge, om latinamerikanerne stadig er interesserede
i at samarbejde med Spanien, til trods for Spaniens økonomiske nedgang og Latinamerikas
økonomiske fremgang. Er denne interesse ikke tilstede, vil Spaniens potentiale som bro
mindskes. Således er formålet med denne del af analysen at skabe forståelse for de kulturelle
bånd, der eksisterer mellem Latinamerika og Spanien, og hvordan disse påvirker Spaniens
potentiale som bro anno 2015. I den forbindelse vil jeg analysere forskellige udtalelser fra
latinamerikanske og spanske virksomhedsledere, handelsansvarlige og andre eksperter med
erfaring indenfor området. Jeg vil først analysere den latinamerikanske vinkel og dernæst den
spanske vinkel. Jeg vil løbende analysere, hvad disse udtalelser betyder for Spaniens
potentiale som bro, inden jeg samler de væsentligste resultater op i en delkonklusion.

5.2.2 Latinamerikansk vinkel
Mens Spanien har lidt en økonomisk krise siden 2008, har mange af de latinamerikanske
lande, som tidligere nævnt, set en økonomisk fremgang. Et bevis på, at der er sket en ændring
i det økonomiske magtforhold, er det faktum, at der nu er blevet etableret et iberisk CEAL
netværk. At dette netværk netop er blevet etableret nu og ikke for flere år siden, har Núria
Vilanova, præsidenten fra det iberiske CEAL netværk, en forklaring på: ”It is because in this
last period, the relationship between Spain and Latin America has changed: we have changed
from being a country that invests in Latin America to a second phase in which Latin America
also makes investments in Spain. For the first time, the relationship is truly bi-directional.”
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(Invivalink, 2014). I forbindelse med dette nye netværk, har det iberiske CEAL, med
Vilanova

i

spidsen,

udført

en

spørgeskemaundersøgelse

blandt

latinamerikanske

virksomheder, for at finde ud af, hvorfor de ønsker at investere i Spanien. Det kom der tre
hovedårsager ud af (Invivalink, 2014):
1. (…) they consider that Spain an ideal gateway to the European market, culturally and
because of the existing relationships. They find it easy to settle here safely,
comfortably, and from here they can enter (the rest of) Europe.
2. (…) Spain gives their products or services the seal of a European brand, and this is
very attractive to many countries.
3. (…) Spain can be considered a good platform for internationalization because of its
location. (…) they can work with Asia in the morning, with Latin America in the
afternoon and throughout the whole day with Africa.
Således ses det at den første og tredje grund går hånd i hånd med Casanovas og SolerMatutes’ teorier om natural markets og kulturelle ligheders indflydelse på disse. Desuden
viser disse resultater, i overensstemmelse med Casanovas teori, at også Latinamerika ser
Spanien som deres natural market og en god platform, hvorfra de kan ekspandere videre til
resten af det europæiske marked. Herfra kan der trækkes en parallel til Soler-Matutes’
observation, der viste, hvordan USA har benyttet sig af Storbritannien som platform til resten
af det europæiske marked. Derudover er det værd at bemærke, at et andet af Vilanovas
spørgeskemaresultater viste, at de latinamerikanske virksomheder ser kultur og eksisterende
relationer som et plus ved deres samarbejde med Spanien: ”culturally and because of the
existing relationship”. Dette understreger, at kulturelle forhold påvirker samspillet i
international handel sådan som vi eksempelvis også så beskrevet i Lewis’ og Hills et al.
teorier. Samtidig understreger det også vigtigheden af at etablere relationer og indgå i
netværk, hvilket Uppsala-modellen (2009) påpeget. Dette aspekt så vi i forrige afsnit, blev
ydermere relevant, når der handles i en latinamerikansk kontekst, og til dels i en spansk, da
begge kulturer har behov for at opbygge tillidsfulde relationer. Dette er et aspekt, Vilanova er
enig i: ”It is the confidence factor: the importance of having established a relationship of
trust between the presidents or owners of both companies.” (Invivalink, 2014). Disse
relationer, som allerede er etablerede mellem Spanien og Latinamerika, virker derfor til at
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være endnu en faktor, der styrker Spaniens potentiale som bro mellem Latinamerika og
Danmark, også efter den økonomiske krises indtruffen i Spanien. Dette er også en faktor som
Soler-Matutes nævner, hvor han gør opmærksom på vigtigheden af Spaniens synlighed i
Latinamerika.
Ligesom spanske virksomheder begyndte at investere i Latinamerika i en periode
prægede af økonomiske kriser, er latinamerikanske virksomheder nu også så småt begyndt at
investere i Spanien. På den baggrund har krisen ikke haft en negativ virkning på
Latinamerikas interesse i Spanien (Invivalink, 2014). Vilanova nævner i den forbindelse, at
det især er latinamerikanske virksomheder, der holder et vågent øje med det spanske opsving,
hvoraf det ofte er latinamerikanerne, der tager initiativ til at investere i Spanien. Således var
Mexico den femte største investor i Spanien i 2013 (Invivalink, 2014), hvilket ifølge Vilanova
er med til at bekræfte den store tillid, der eksisterer mellem Latinamerika og Spanien. I
forhold til hvordan krisen desuden er blevet modtaget i Latinamerika, der forklarer Vilanova,
at den økonomiske krise i Spanien er vand i forhold til de kriser, de er vant til i
Latinamerika: ”(…) the phrase that we have heard most from Latin American entrepreneurs
is that our crisis had nothing to do with what they understand as a ‘real crisis’: that having
suffered an economic crisis has been tough, but with the European welfare state and the
guarantees it offers, it has not had the impact that a crisis of this dimension would have had
for them.” (Invivalink, 2014). Dette aspekt viser således en af de helt store forskelle mellem
Latinamerika og Spanien, bunder i den stabilitet som en velfærdsstat fører med sig. Det
modsatte virker til at være gældende i Latinamerika, hvilket vi også så i forrige afsnit, hvor
netop disse usikre forhold skabte store udfordringer for de danske virksomheder i
Latinamerika.
Udover interviewet med Vilanova har det iberiske CEALs netværksmøde i 2014 givet
anledning til andre interessante udtalelser fra latinamerikanske virksomhedsledere. Disse
tegner bl.a. et billede af, hvordan kulturelle ligheder har været med til at skabe et stærkt bånd
mellem to parter, der geografisk ligger langt fra hinanden (AméricaEconomía.com, 2014). Et
af hovedspørgsmålene, der var til debat på mødet var, hvorfor det netop nu er et ideelt
tidspunkt at styrke forretningsmæssige synenergier i det iberoamerikanske forum. I den
forbindelse udtaler en af de latinamerikanske virksomhedsledere følgende: “Del mismo modo,
la cultura es un elemento clave y, a su parecer, España es un enclave estratégico al
compartir una estructura de valores. “Las empresas latinoamericanas no nos sentimos
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foráneas aquí” (…)” (AméricaEconomía.com, 2014, ov. 3). Ligesom Vilanovas
spørgeskemaundersøgelse og Casanova og Soler-Matutes’ teorier og undersøgelser,
understreger denne udtalelse, at latinamerikanerne ser kultur som en væsentlig faktor for, at
Spanien kan fungere som bro for de latinamerikanske virksomheder, der ønsker at indtræde
på det europæiske marked. De føler sig nemlig ikke fremmede i Spanien på grund af de
kulturelle fællestræk. Desuden mener de, at en af Spaniens styrker er dets medlemskab i EU
og som værende en del af Eurozonen: ”(…) el hecho de que, al formar parte de la Unión
Europea y la Eurozona, España da acceso al mercado más grande del mundo en volumen,
por delante de Estados Unidos y China.” (AméricaEconomía.com, 2014, ov. 4). At Spanien
er en del af EU, var også en af de faktorer som Soler-Matutes nævnte.
En artikel fra Gestión Peru har også sat fokus på det iberiske CEAL møde. Her gives
der flere eksempler på, hvordan Spanien har fungeret som bro til resten af Europa for flere
forskellige multilatinas: ”También se expusieron los casos de cómo España se convirtió en
una plataforma para la expansión de firmas latinoamericanas, como la mexicana Mabe y el
grupo peruano AJE por medio de Carlos Añaños.” (Lira, 2014, ov. 5). Prensa Libre (2014)
har også udtalt sig om mødet: ”Enfrentadas a una crisis que se eterniza en la Eurozona, las
empresas españolas buscan más que nunca crecimiento en América Latina, pero el
movimiento es ahora de doble sentido y los grupos latinoamericanos utilizan España como
puerta de entrada a Europa.” (Prensa Libre, 2014, ov. 6). Således belyser dette citat de
ændringer, der er opstået i det økonomiske magtforhold mellem Spanien og Latinamerika.
Mens det i 1990erne overordnet var Spanien, der investeret i Latinamerika, er Latinamerika
nu også begyndt at investere i Spanien. Denne ændring er belyst i følgende citat: ”Pero los
papeles se intercambian y España ahora es también destino para empresas latinoamericanas,
especialmente de México y Venezuela. (…) "No diría que la tendencia de inversión entre
España y América Latina se invirtió completamente, pero es evidente que el viento giró
últimamente a medida que las compañías latinoamericanas empiezan a invertir en España"
(Prensa Libre, 2014, ov. 7).
I en artikel fra Foreign Policy skrevet af amerikanske Michael Shifter, præsident i
Inter-American Dialogue 4 (Shifter, 2012), analyseres også Spaniens og Latinamerikas
ændrede forhold. Via denne artikel konkluderer Shifter, at den økonomiske krise i Spanien
4

The Inter-American Dialogue is a U.S. based center for policy analysis, exchange, and communication on issues in Western
Hemisphere affairs. The Dialogue brings together public and private leaders from across the Americas to address hemispheric
problems and opportunities.
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har vendt op og ned på det iberoamerikanske forhold, hvilket han mener har gjort, at
Latinamerika ikke længere er afhængige af Spanien på samme måde som tidligere. Artiklen
baserer sin konklusion på, hvordan de årlige iberoamerikanske møder, har udviklet sig fra at
foregår mellem et økonomisk ustabilt Latinamerika og et stabilt økonomisk Iberia til det
modsatte. Shifter benytter en udtalelse fra Spaniens premierminister Rajoy til at understrege
dette perspektiv: ”Spain receives Latin American investment with open arms” (Shifter, 2012).
Med dette citat ønsker han at vise, at Spanien nu har brug for Latinamerika, og at Spanien
således ikke længere er den lærde ”europæiske fader” fra hvem Latinamerika kan lære en
masse. Konsekvensen af denne ændring, mener Shifter (2012), har gjort, at Latinamerika nu
består af en cluster af lande, der er så økonomisk stærke og globaliserede, at de ikke længere
har brug for Spanien som bro til Europa, ej hellere til andre lande i verden. Afsluttende
noterer han sig ved: ”The hard truth is that Latin America has outgrown Spain.”. Denne
artikel tager således kraftig afstand fra de andre udtalelser vi hidtil har set i specialet omkring
den økonomiske magtændring. Dog har en screening af online artikler vist, at Shifters
perspektiv ikke virker til at være en generel holdning blandt latinamerikanske virksomheder,
da det ikke har været muligt at finde understøttende artikler. Selvom der ikke er fundet
understøttende artikler, er det alligevel muligt, at der kan eksistere flere eksempler på
latinamerikanske virksomheder, hvor Shifters perspektiv gør sig gældende.

5.2.3 Spansk vinkel
Ligesom flere latinamerikanske ledere udtrykte vigtigheden af de kulturelle bånd under det
iberiske CEAL møde, har spanske handelsledere i andre forbindelser også udtrykt, at disse er
essentielle: ”Tener la "misma cultura, mismo idioma y casi idénticos valores" representa una
ventaja competitiva de salida y hoy FCC Construcción obtiene "aproximadamente un 40% de
su actividad" en América Latina, una parte "un poco por encima de España" (…)” (Prensa
Libre, 2014, ov. 8). Således ses det hvordan lederen af en spansk konstruktionsvirksomhed
FCC, ser kulturelle, sproglige, samt identiske værdier som en klar konkurrencemæssig fordel,
når han bevæger sig på det latinamerikanske marked. Dette er et forhold, som også både
Casanova og Soler-Matutes belyser, hvor de begge mener, at virksomheder har en
konkurrencemæssig fordel på deres natural markets. Desuden oplever den spanske leder fra
FCC, at en af konsekvenserne fra den spanske finanskrise er, at spanske virksomheder søger
mod Latinamerika: ”La crisis acentúa este fenómeno, atrayendo aún más a las empresas
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españolas hacia la región. Así, en marzo FCC, en consorcio con ACS, obtuvo un contrato de
€3,900 millones para construir parte del metro de Lima.” (Prensa Libre, 2014, ov. 9). Dette
citat understreger vigtigheden af det eksisterende spansk/latinamerikanske netværk. Dertil
hentyder artiklen indirekte til, at krisen kan have været med til at styrke det iberoamerikanske
samarbejde, hvis det forholder sig således, at spanske virksomheder, på grund af krisen, ser
sig nødsaget til at kigge mod det latinamerikanske marked.
Juan Carlos Martínez Lázaro, der er professor indenfor området (Profesores ie, 2015),
er også enig i, at det kulturelle perspektiv stadig er et af bindeledende mellem Spanien og
Latinamerika. Således udtaler han i 2014 via Prensa Libre: ”Muchas empresas
latinoamericanas "toman España como el puente de la cabeza de playa, la puerta de entrada
a Europa", aprovechando la afinidad cultural, (…). En su opinión, "es un fenómeno que va a
ir aumentando en la medida en que las empresas latinoamericanas vayan ganando tamaño,
capacidad financiera y capacidad de gestión" (ov. 10). På den måde forudser Lázaro, at det
handelsmæssige samarbejde mellem de to partere vil blive forstærket i takt med, at de
latinamerikanske virksomheder udvikler sig. En anden, der også viser det stærke forhold
mellem de to regioner, er Spaniens premierminister Mariano Rajoy. Dette gør han på
baggrund af de store spanske investeringer i Latinamerika: ”(…) “Un tercio de las
inversiones españolas en el mundo está en Latinoamérica, más de 112 mil millones de
euros”(…)” (Lira, 2014, ov. 11).
I en rapport fra Invest In Spain fra 2013 forklarer de, hvorfor Spanien er den perfekte
bro til Latinamerika. Hertil opstiller de flere forskellige argumenter, hvoraf de relevante for
denne undersøgelses afgrænsning er citerede i nedenstående (Invest In Spain, 2013:17):
1. Common historical, cultural and linguistic roots. Institutional network relationships.
2. Strong economic and business ties: Spanish companies have invested in strategic
privatized sectors in Latin America (banking, utilities, communications and transport,
building industry, airport management, etc.)
3. Spain has become the European HQ for Latin American multinational companies.
Her er det relevant at have i mente, at denne undersøgelse er udarbejdet af Invest In Spain,
hvis formål er at promovere Spanien, hvorfor den naturligvis kun belyser de positive sider af
bro-potentialet. Alligevel ses det, at de tre nævnte argumenter stemmer overens med
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undersøgelsens tidligere resultater, samt Casanova og Soler-Matutes’ teorier: kulturelle
fællestræk, en stor spansk tilstedeværelse på det latinamerikanske marked, samt en
latinamerikansk interesse i at indtræde på det europæiske marked via Spanien. Desuden
understreger Invest In Spain, ligesom Rajoy, det stærke forhold mellem de to variabler via
investeringsstatistikker: ”Spain is the world’s 2nd largest investor in Latin America, (2nd only
to the USA and the 1st among European countries.” (Invest In Spain, 2013:18). Tallene kan
ses i nedenstående figur 12:

Figur 12 fra Invest In Spain, 2013:18

Dertil er det interessant at se, at flere af de europæiske lande, Holland, Frankrig og England,
der følger efter Spanien i antallet af investeringer også er historisk og lingvistisk forbundet
med kontinentet via tidligere kolonier og oversøiske territorier såsom Fransk Guyana,
Guyana, Surinam, Belize og flere af de caribiske østater (Anne Mette Christensen & Lene
Poulsen, 2002:14-16). Italiens tilstedeværelse kunne tyde på, at også de har en kulturel fordel
i denne region, hvilket kan være kommet af, at italienerne, ligesom Spanierne, har
immigrerede i stor stil til bl.a. Argentina (UM Argentina, 2015b). Samtidig er det ikke
overraskende, at USA er så fremtrædende, da denne er forbundet geografisk med regionen, og
desuden indgår i frihandelsaftalen NAFTA, hvor også Mexico indgår (NAFTAnow, 2015).
Dette er med til at forstærke teorien om natural markets, der jo bygger på enten geografisk
tæthed eller kulturelt/historisk/sprogligt tæthed. Hvad der er ydermere vigtig for denne
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undersøgelse er, at tallene viser, at Spanien er de andre europæiske lande langt overlegne, når
det kommer til direkte investeringer på det latinamerikanske marked. Dette støtter op om
Spaniens potentiale som bro til Latinamerika fremfor andre europæiske lande, da det må
forventes, at denne tilstedeværelse også giver større mulighed for at indgå i vigtige netværk,
samt opnå et solidt kendskab til markedet.

5.2.4 Anden delkonklusion
Fra ovenstående analyse ses det, at de latinamerikanske virksomheder fortsat ønsker at
samarbejde med spanske virksomheder, selvom det er et faktum, at det økonomiske
magtforhold har ændret sig. Der er således taget hul på et nyt kapitel som fremover virker til
at bestå af et mere bi-relationelt forhold, hvor initiativer til investering og handel vil komme
til at foregå på begge sider af Atlanterhavet. Desuden har de latinamerikanske virksomheder
vist vilje og lyst til at styrke det iberoamerikanske handelssamarbejde ved at tage initiativ til
at åbne op for et iberisk CEAL netværk. Dertil så vi, at kultur spiller en stor rolle i
etableringen af det bånd, der eksisterer imellem Spanien og Latinamerika. Latinamerikanerne
føler sig ikke fremmede i Spanien, ligesom spanierne ikke føler sig fremmede i Latinamerika.
Dette har betydet, at stærke relationer er blevet opbygget og plejet gennem tiden, hvilket er
med til at styrke og bevare forholdet mellem Spanien og Latinamerika den dag i dag. På den
måde støtter mange af udtalelserne fra de spanske og latinamerikanske handelsledere op
omkring teorierne om natural markets. Dog er det muligt, at der også eksisterer
latinamerikanske virksomheder, der ikke ser nogle fordele i at styrke samarbejdet med
Spanien trods de fælles kulturtræk.

5.3 Tredje delanalyse
5.3.1 Spaniens bro-potentiale til Latinamerika for danske virksomheder
Fra de foregående to delanalyser så vi, hvordan Danmark kulturelt set ligger langt fra både
Latinamerika og Spanien. Samtidig så vi, at latinamerikanere og spaniere ikke føler sig
fremmede i hinandens forretningskulturer. Desuden har det vist sig, at latinamerikanske
virksomheder stadig er interesserede i samhandel med Spanien til trods for, at der har været
ændringer i den økonomiske magtbalance. Desuden så vi i anden delanalyse, at Spanien
stadigvæk lever op til mange af de faktorer, som Soler-Matutes har opstillet før den
økonomiske krise i 2008, der måler dets potentiale som bro til Latinamerika. Hvad denne
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undersøgelse i midlertidig endnu ikke har belyst, er hvordan der ses på det spanske bropotentiale fra en dansk synsvinkel, og om denne mulighed overhovedet er et interessefelt for
danske virksomheder. Dette perspektiv vil blive analyseret i dette afsnit, hvor der ydermere
vil blive sat fokus på fordele og ulemper ved bro-potentialet, og hvad det er, der binder
Danmark til Spanien, ligesom vi så, at en fælles kultur er med til at binde Spanien og
Latinamerika. I den forbindelse vil jeg først analysere De Danske Eksportråds syn og erfaring
med bro-potentialet, samtidig med at jeg vil tilføje udtalelser fra andre relevante danske
informationskilder. Efterfølgende vil jeg via de kvalitative interviews analysere de danske
virksomheders syn på fænomenet og EU's betydning for det dansk/spanske forhold. Til sidst
vil jeg samle afsnittets vigtigste resultater op i en delanalyse.

5.3.2 Spanien som bro til Latinamerika for danske virksomheder
Som nævnt i indledningen har danske diplomater også sat fokus på Spaniens potentiale som
bro til Latinamerika. Dette har primært foregået via Det Danske Eksportråd Iberia i Spanien,
hvor de har sat fokus på fænomenet via deres hjemmeside og magasinet Eksportfokus. På
deres hjemmeside skriver de bl.a., at én af syv grunde til at danske virksomheder skal vælge
Spanien som eksportmarked, er fordi Spanien ofte kan fungere som springbræt, dvs. bro, til
Latinamerika: ”Danmark har en stærk repræsentation af danske datterselskaber i Spanien, og
ofte bliver det spanske marked brugt som springbræt for eksport til resten af Sydeuropa,
Nordafrika eller Latinamerika, hvilket blandt andet skyldes de gode muligheder for
samhandel og reeksport.” (UM Spanien, 2015). Dette citat lægger ydermere et særligt fokus
på Latinamerika, hvor der nævnes, at Spanien har opnået: ”(…) adgang til et marked
bestående af 800 mio. forbrugere, som selvsagt danner et stort potentielt marked for danske
virksomheder.”. Denne tankegang eksisteret også tilbage i 2008, hvor flere artikler i
Eksportfokus omhandler Spaniens potentiale som bro til Latinamerika. Her uddybes det,
hvorfor det forholder sig således: ”For mange spanske og portugisiske virksomheder er
Latinamerika et hjemmemarked med velfungerende netværk. Har man først en god kunde og
samarbejdspartner i Spanien eller Portugal, eller bliver man etableret med eget datterselskab,
er vejen til Latinamerika alt andet lige lettere.” (Eksportfokus, 2015:48). I dette citat er det
yderligere interessant at bemærke, at det nævnes, at det spanske bro-potentiale bunder i
netværk, hvilket igen er med til at understrege vigtigheden af disse i international handel, som
både Uppsala-modellen (2009) og Casanova (2012) foreslår. Denne ide bliver desuden
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bekræftet i Eksportfokus 2015:4: ”(…) med hovedsæde i knudepunkter som (…) Madrid,
Barcelona, Lissabon eller Porto. Kommer man ind i varmen hos disse, er vejen ydermere
banet til store dele af verden, ikke mindst Afrika, Latinamerika (…)”. I samme dur nævnes det
på side 2: ”Samtidig kan Spanien og Portugal være en port til primært Latinamerika (…)”.
Tilbage i 2008 udtaltes det via Eksportfokus, at når Latinamerika handler med Europa,
foretrækker de at gøre det med Spanien og Portugal, og at Spanien desuden er et af de førende
investorlande i Latinamerika. Derudover gør artiklen opmærksom på, at Spanien opretholder
tætte forbindelser til den latinamerikanske region, som er det sprogligt og kulturelt
nærtstående, hvor der bl.a. nævnes: ”Der foregår omfattende besøgsudveksling på alle
niveauer, og de spanske investeringer er betydelige, specielt inden for energi,
bankvirksomhed og telekommunikation. (…) Inden for EU søger Spanien at fremme
forbindelserne med Latinamerika mest muligt.” (:51). Længere fremme i magasinet omtales
emnet yderligere, hvor det nævnes, at virksomheden 2sellIT bl.a. valgte at kigge nærmere på
det spanske og portugisiske marked på grund af det potentiale, som disse to lande har som bro
til Latinamerika. I den forbindelse udtalte Funding fra 2sellIT til Eksportfokus i 2008:80:
“(…) og så er det interessant, at de to lande kan udgøre et brohoved til Latinamerika (…)”.
En af grundene til at virksomheden så Latinamerika som en interessant brik i deres
internationalisering var: ”En vigtig pointe er, at disse banker også har mange transaktioner
med latinamerikanske banker. Får vi først aftaler med banker i Portugal, har vi pludselig
gode referencer i forhold til et stort latinamerikansk marked, som i europæisk regi
foretrækker samarbejde og samhandel med Spanien og Portugal.” (:80). Jeg vil i næste afsnit,
via de kvalitative interviews, vende tilbage med en uddybning af Fundings erfaring med
triangulationen.
I

Eksportfokus

fra

2015

nævnes

der

desuden,

hvordan

den

danske

forbrændingsanlægsvirksomhed Justsen (Justsen A/S, 2015), via en spansk virksomhed har
afsat på det centralamerikanske marked, der desuden er virksomhedens største pt.: ”Desuden
medvirker L.Solé til, at Justsen kan afsætte i Mellemamerika, som er firmaets største marked i
øjeblikket.” (Eksportfokus, 2015:24). Andre eksempler på danske virksomheder, der har
erfaring med Spaniens potentiale som bro til Latinamerika, er Vestas. Her skriver Berlingske
Business i 2012 at: ”(…) Vestas er ifølge spanske presseforlydender på vej ind i et
partnerskab med Spaniens største elselskab, Endesa. (…) en stratetisk alliance med Endesa,
der er blandt de fem største europæiske el-selskaber, kan blive et solidt springbræt for Vestas
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til ikke alene det spanske marked, men også til Latinamerika, hvor Endesa er solidt
repræsenteret.” (Munksgaard, 2012). Igen ses det, hvordan virksomheder indgår i netværk
eller stratetiske alliancer. Omkring denne Vestas-sag udtaler direktør Per Krogsgaard fra
BTM Consult, der har specialiseret sig i analyser af det globale vindenergimarked, at: ”Der
kan være god fornuft i det, og jeg er ikke i tvivl om, at en alliance med Endesa kan give
Vestas entre, både i Spanien og andre steder i Latinamerika, der tegner sig til at blive et af de
nye voksende markeder for vindenergi (…)” (Munksgaard, 2012).Via en online desk-research
ses det, at Vestas nu har afsat på flere markeder i Latinamerika, herunder Brasilien, Chile,
Mexico, Peru og Den Dominikanske Republik. Desuden har de ansat den tidligere chilenske
energiminister som ansvarlig for det latinamerikanske marked (Børsen, 2010). Dette er med
til at understrege den komplekse kontekst som danske virksomheder befinder sig i på det
latinamerikanske marked, hvoraf vi så, at både Sohl og Vagn Pedersen anbefalede andre
danske virksomheder at have en lokalagent.
Dermed tyder meget på, at Spanien skaber et bro-potentiale for danske virksomheder,
der ønsker at træde ind på det latinamerikanske marked. Dette bunder bl.a. i de kulturelle
forhold som eksisterer mellem Spanien og Latinamerika, der gør, at de ser hinanden som
natural markets. Desuden har Spanien via disse kulturelle bånd haft en god mulighed for at
opbygge vigtige relationer og netværk i Latinamerika. Det er bl.a. igennem disse netværk, at
danske virksomheder kan benytte Spanien som bro til at komme ind på det latinamerikanske
marked, hvilket vi så gjorde sig gældende for Justsen. Dog skriver Udenrigsministeriet på
deres hjemmeside, at der også er muligheder for direkte alliancer mellem danske
virksomheder og Latinamerika: ”Der er stort potentiale for strategiske partnerskaber og
allianceopbygning med latinamerikanske lande på en række områder. Det skyldes blandt
andet Latinamerikas og Europas fælles historie, som har medvirket til et udstrakt
værdifællesskab og giver et godt afsæt for samarbejde, både politisk, kommercielt og kulturelt.
(…) men Danmark skal også gennem en bilateral, tættere og konstruktiv dialog med landene
(…)” (Udenrigsministeriet, 2015). Således lægger dette citat også op til netværksstrategier,
som vi har set gøre sig gældende fra flere informationskilder og teoretikere specialet igennem.
Desuden minder dette citat meget om en udtalelse fra De Danske Eksportråd i Latinamerika,
der blev udtrykt via Eksportfokus i 2014:19: ”Bevar optimismen. Trods et generelt relativt
besværligt forretningsklima skal man ikke glemme, at latinamerikanerne har europæiske
rødder. De er handelsmænd, og de vil gerne gøre forretning med deres fætre fra el viejo
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continente (det gamle kontinent). Man vil helt givet opleve bump på vejen. Frustrationer vil
opstå. Men historien taler for, at det rigtige produkt får succes med tiden.”. På baggrund af
afsenderen af dette citat, er det oplagt at tro, at deres fætre fra el viejo continente, altså deres
fætre fra det gamle kontinent, henvender sig til danske virksomheder. Det samme gælder det
foregående citat fra Udenrigsministeriet. Dog nævnes det i Udenrigsministeriets citat, at det
skyldes deres fælles historie med Europa. Det samme gør sig på sin vis også gældende i
citatet fra De Danske Eksportråd i Latinamerika, da der her blot refereres til el viejo
continente, der er en benævnelse for hele Europa og ikke isoleret for Danmark. Således er
begge citater tvetydige, men set fra et historisk perspektiv er der ingen tvivl om, at det især er
Spanien fra det europæiske kontinent, der har historiske rødder i Latinamerika.
Udfra denne analyse kan vi se, at forskellige danske aktører har fået øjnene op for
Spaniens potentiale som bro til Latinamerika. Der er dog ingen af disse, der nævner fordele
og ulemper, eller hvad det er, der binder Danmark til Spanien. I stedet konstaterer de, at
Spanien som bro til Latinamerika for danske virksomheder er en realitet.
I næste afsnit vil jeg analysere de interviewede danske virksomheders syn og erfaring
med Spaniens bro-potentiale, og her igennem sætte fokus på fordele og ulemper ved dette, og
samtidig undersøge, hvad det er, der binder de to lande.

5.3.3 Danske virksomheders syn på det spanske bro-potentiale
Som tidligere nævnt har jeg interviewet Funding fra 2sellIT, der har erfaring med bropotentialet. Som han allerede nævnte i Eksportfokus 2008, var netop bro-potentiale en af
grundene til, at han valgte at kigge mod Spanien og Portugal fremfor andre markeder. I den
forbindelse fik jeg ham til at uddybe, hvor meget dette vægtede: ”Det vægtede egentlig ret
meget. Fordi hele den produktmæssige baggrund det var, at det her firma, vi hjalp, de havde
udviklet et stykke software, der især var minded på banksektoren, og der ligger nogle store
banker nede i Spanien og Portugal, og ikke mindst fordi, de har hele den der samhandel med
Sydamerika. Så det vægtede ret meget at komme derned.” (3. min.). At produktet var baseret
på bankhandel, er også værd at notere sig, da dette netop var en af de industrier, som både
Eksportfokus 2008 og Invest In Spain fra 2013 nævner, er nogle af de sektorer som spanske
virksomheder har fokuseret på. Denne observation vil dog ikke blive belyst nærmere i dette
speciale, da den ligger udenfor undersøgelsens afgrænsning. Dog er det en observation, der
ligger op til videre forskning, da den kan indikere, hvilke danske virksomheder, der kan have
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størst gavn af Spaniens bro-potentiale.
Grunden til, at 2sellIT ikke kiggede mod nærmarkeder som Sverige og Norge skyldtes,
at man allerede her havde gang i et lignende produkt: ”Og lige netop det produktmæssige
forhold, gjorde også, at man tænkte, at Sverige, Norge og Tyskland, der var man allerede
godt i gang med noget lignende. Hvor imod hvis vi kom ud på de her, lidt længere væk
markeder, så var der større potentiale.” (3.min.). Andre markeder længere væk som Italien
og Grækenland blev valgt fra på grund af Spaniens og Portugals bro-potentiale til
Latinamerika: ”Så kan man sige, ”hvorfor så ikke Italien og Grækenland?” (…) Der kan man
sige, at det ville give mening, at fortsætte til Sydamerika. Der ligger jo nogle store
vækstøkonomier dernede i Sydamerika, og der ville det være interessant at komme ned og
være med.” (4. min.). Der er altså ingen tvivl om, at bro-potentialet udover, at der også var et
potentielt interessant marked til produktet, vægtede højt. Funding håbede således på, at han
kunne få etableret nogle bånd i Spanien og Portugal, for derefter at kunne bevæge sig videre
ind på det latinamerikanske marked: ”Det var det der med, at vi trods alt fik et markedet, der
var lidt tættere på, og hvor vi alligevel fik bygget nogle bånd op til Latinamerika. Det var
stadigvæk indenfor rejseafstand, vi skulle ikke bruge en uge på at komme til et møde. Vi
kunne rejse af sted om aftenen, holde mødet næste dag og rejse hjem om aftenen” (4.min.).
Således ses det, at det på den ene side var relevant at få etableret nogle bånd i Spanien og
Portugal med hensigt på at komme videre ind på det latinamerikanske markedet. På den anden
side ses det, at det tidsmæssige, der bunder i mindre rejsetid, var en vigtig faktor og en af de
væsentligste grunde til ikke at gå direkte ind på det latinamerikanske marked. Dette
geografiske faktum støtter igen op om Soler-Matutes’ geografiske faktorer og min
udarbejdede model (figur 5). Samtidig viser dette aspekt, at kultur ikke spillede en afgørende
rolle i disse overvejelser. 2sellIT undersøgte også mulighederne for at gå direkte ind på det
latinamerikanske marked via De Danske Eksportråd i Chile og Argentina, men vendte tilbage
til Spanien og Portugal netop på grund af det attraktive bro-potentiale, der kunne være med til
at spare tid og dermed transportomkostninger: ”Jeg har også talt lidt med ambassaden i både
Chile og Argentina, men det blev aldrig til mere end en løs dialog. Men der var noget fornuft
i at få opbygget nogle relationer i Portugal. Og så gå den vej.” (10.min.).
Sohl fra R2 Group kan med sit kendskab til begge regioner både se fordele og ulemper
ved fænomenet. I forhold til fordele ser han i forlængelse af triangulationsteorierne og de
tidligere delanalyser bl.a. kultur som en relevant faktor: ”Fordelene er helt klart, at du har
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samme sprog og rimeligvis samme kultur.” (13.min.). Men Sohl ser også ulemper ved, at man
som dansk virksomhed går ind på det latinamerikanske marked via Spanien. Denne
bekymring baserer han bl.a. på, at Spaniens ry i Latinamerika ikke altid er det bedste, hvorfor
han frygter, at dette kunne skade en eventuel handel: ”(…) men du har bare denne her ulempe,
at nogle (…) de ser Spanien som nogle, de faktisk ikke gider, fordi det er deres skyld, at de er
hvor de er, eller, at de var, hvor de var i forhold til kolonimagten, så den hænger der stadig.
Hvor mange procenter det er, det ved jeg ikke (…) så man skal bare være sikker på, at hvis du
gør det (benytter bro-potentialet), at det så ikke bliver en hindring. (…)” (13. min.). En anden
ulempe, der også bekymrer Sohl, har stort sammenfald med Shifters observationer i Foreign
Policy. Således udtaler Sohl: ”Det er mere, hvis det er fra Spanien, så kunne jeg godt være
lidt bekymret - er det jeg hører. Hvor væksten derovre har overhalet spansk vækst, så er det
ligesom om, at de er blevet lidt mere uafhængige af Spanien.” (13.min.). Heraf ses, at også
Sohl har erfaret de ændringer, der har været i det økonomiske magtforhold mellem Spanien og
Latinamerika og frygter på den baggrund, at Latinamerika ikke længere er så afhængige af
deres spanske netværk, hvilket han frygter kan skade en given handel, hvis denne vælger at
triangulere via Spanien.

5.3.4 EU's betydning for danske virksomheder og Spaniens bro-potentiale
Vi har tidligere set, at der kulturelt set er næsten ligeså langt fra Danmark til Spanien, som der
er fra Danmark til Latinamerika. I den sammenhæng forklarer Sohl, at når det kommer til at
vælge et nyt marked indenfor Europa ser han ikke længere kultur som en afgørende
faktor: ”Det er historisk, Spanien er en del af Europa og en del af EU. (…) Om det er Spanien,
Italien eller Tyskland, det er lige meget for Danmark. Fordi Europa er Europa. (…) Jeg ser
ikke på, om det er Tyskland eller Spanien, når det kommer til kultur. Jeg ved det er Europa,
og så tager jeg den derfra. (14. min.). Dette viser den styrke som EU og Europa udstråler for
danske virksomheder, og at EU herigennem er medvirkende til, at kulturelle udfordringer
virker mindre synlige. På den måde virker det til, at danske virksomheder føler sig mere
trykke, uafhængig af kultur, når de handler indenfor EU. Dette giver også mening i forhold til
flere af udtalelserne fra Sohl, Funding og Vagn Pedersen, samt Uppsala-modellen og andre
teorier indenfor kultur og international handel, da disse har erfareret, at virksomheder gradvis
bevæger sig ind på markeder, der ligger dem fjernt. Her kommenterer Sohl på sådanne
mønstre: ”Mange virksomheder de er i hele Europa (…) og samler noget erfaring. Nogle gør
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så det, at de allierer sig med en spansk partner som har fodfæste i Sydamerika.” (10.min.).
Funding uddyber, at virksomheder først bevæger sig ind i nærmarkeder som Sverige, Norge
og Tyskland, hvis markedspotentialet er til det. For ham så bunder dette aspekt i transporttid
og omkostninger, men kultur spiller også en rolle: ”Det er alt andet lige noget nemmere at
identificere sig med en svensker, end med en afrikaner eller en spanoler” (2. min.) I forhold
til dette spørgsmål om, hvorvidt EU skaber et tryghedsbarometer for danske virksomheder,
var det ikke med i Fundings overvejelser, da han kiggede mod det spanske og portugisiske
marked. Alligevel vil han mene, at danske virksomheder føler sig tryggere ved at handle i
Spanien og Portugal frem for Latinamerika. Dette er også udtrykt, om end ikke direkte, i den
model jeg har udledt på baggrund af Soler-Matutes’ model og teorier (figur 5). Her ses det
nemlig, at bindeleddet mellem Spanien og resten af Europa, herunder Danmark, ikke er
afhængige af kulturelle ligheder. Som Sohl nævner så er Europa Europa, det er de samme
spilleregler, der gælder, og for ham er kulturelle forskelligheder mindre vigtige, når der skal
kigges efter nye markeder indenfor EU. I den forbindelse nævner han blandt andet, at en af de
helt store forskelle mellem Latinamerika og Spanien har at gøre med regler, lovgivninger og
skattemæssige forhold. Netop disse emner, er også alle emner, hvor Casanova mener, at
spanske virksomheder kan assistere med viden. Det er samtidig et forhold som også Vagn
Pedersen har erfaret skaber store problemer for danske virksomheder i Latinamerika: ”Hvis
jeg stod som virksomhed og skulle overveje, ”skal jeg starte op i Spanien, eller skal jeg starte
op i Brasilien”. Hvis potentialet var nogenlunde lige stort, så ville jeg any day of the week
starte op i Spanien. (…) Fordi det er alt andet lige trods alt indenfor EU og indenfor den
lovgivningsramme, der gør det lidt mere forudsigeligt, du kan lidt nemmere gebærde dig. Så
der ville jeg til en hver tid tage Spanien først.” (23.min.). Dog har det i Vikings tilfælde ikke
været nødvendigt at bruge erfaring fra Spanien til at trænge ind i Latinamerika, hvortil Vagn
Pedersen tilføjer: ”Lige i vores tilfælde har det ikke været noget. Det er ikke sådan, at vi har
brugt noget erfaring fra Spanien til at trænge ind i Latinamerika. (…) Og det er heller ikke
sådan i dag, at vi har noget specielt samarbejde imellem Spanien og min region (Brasilien)
(…) i Viking regi. Der er ikke noget på tværs der, mere end der er med andre lande.”
(20.min). Dette er med til at udtrykke, at Spaniens bro-potentiale ikke er relevant for alle
virksomheder, hvilket igen bl.a. hænger sammen med forskellige produkters og sektorers
potentialer på et givet marked.
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5.3.5 Tredje delkonklusion
På baggrund af denne analyse ses det, at danske virksomheder er interesserede i Spaniens
potentiale som bro. Dog virker interessen til at afhænge af produkt og sektor. Selvom Spanien
ligger næsten ligeså langt kulturelt set fra Danmark som Latinamerika gør, så virker danske
virksomheder til at være mere trykke ved at handle inden for EU's grænser, hvorfor kulturelle
forskelligheder pludselig virker mindre synlige. En anden relevant faktor for at handle via
Spanien, så vi, var omkostningsrelateret, da Spanien geografisk set ligger tættere på Danmark,
hvilket kan spare tid og transportomkostninger. Dog så vi også, at der er var en lille
bekymring for, at Spaniens image i Latinamerika kan påvirke den danske handel med
Latinamerika i en negativ retning, hvis denne vælger at gøre dette via en triangulation med
Spanien. Derudover viste analysen, at mens det ikke er kultur, der binder Danmark og
Spanien i international handel, tyder meget på, at det er den mindre geografiske afstand og
EU-fællesskabet.

6. Diskussion
I dette afsnit vil jeg samle op på specialets forskellige dele, hvor jeg vil sætte dem i spil med
hinanden og i relation til specialets problemformulering. Herigennem vil jeg diskutere og
reflektere over undersøgelsens forskellige tilgange, både metodiske og teoretiske, samt over
analysens resultater og den benyttede empiri. Formålet med diskussionen er at lede specialet
frem mod en endelig konklusion, der besvarer specialets problemformulering.
I analysen så vi, hvordan kulturelle forhold spiller en rolle, når der handles mellem
Danmark, Latinamerika og Spanien. I den sammenhæng så vi, at kulturelle forskelle
tilnærmelsesvis skaber samme udfordringer for danske virksomheder, når disse handler med
latinamerikanere og spaniere. Derudover viste undersøgelsen, at kun små nuancer skiller de
latinamerikanske lande ad, når det kommer til de forretningskulturelle udfordringer som
danske virksomheder møder i regionen. Dog er der en tendens til, at danske virksomheder
føler det er nemmere at handle med et land som Chile, da dette ses som mindre bureaukratisk
og mere troværdigt end mange af dets nabolande, som eksempelvis Brasilien og Argentina.
Dette var et aspekt, som både Sohl fra R2 Group og Vagn Pedersen fra Viking gav udtryk for.
Desuden nævnte Det Danske Eksportråd i Chile, at Chile set fra mañana-perspektivet,
adskilte sig fra sine regionale naboer. Dette betyder, at chilenere er mere tilbøjelige til at
overholde mødetidspunkter og aftaler, hvilket må anses for at være en faktor, der kan lette
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handelen for de punktuelle danskere. Dog nævnte Eksportrådet, at det ikke betyder, at
chilenere er ligeså punktlige som nordeuropæere. Dette perspektiv stemte også overens med
Lewis’ udtalelse, hvor han nævnte, at Chile er det mest punktuelle land i Latinamerika. Denne
form for overensstemmelse mellem de forskellige informationskilder og Hofstedes og Lewis’
kulturteorier og resultater prægede hele første analysedel. Det er derfor med til at argumentere
for, at teorierne stadig er egnet til denne type undersøgelse, trods den hårde og omfattende
kritik. At der er stor overensstemmelse mellem analysens forskellige dele er således med til at
understrege resultaternes gyldighed. Denne overensstemmelse inkluderede også Fundings
oplevelser i Portugal, hvor han i høj grad så det tidsorienteret perspektiv som en udfordring.
Dette var også en udfordring, som Sohl oplevede i Spanien, som Eksportrådet Iberia rådede
danske virksomheder om, og som Lewis belyste via sit tidsorienterede perspektiv.
Overensstemmelserne er således med til at støtte op om relevansen af at bruge Fundings
oplevelser som kilde i forhold til specialets problemfelt, selvom Fundings erfaringer ikke
stammer fra Spanien, som ellers er undersøgelsens udgangspunkt. På samme måde som
latinamerikanske lande tilnærmelsesvis kan clusters sammen under én forretningskultur,
virker det til at være det samme tilfælde for de sydeuropæiske lande. Hertil så vi også, at Sohl
ofte træk paralleller mellem Spanien og Italien, og at De Danske Eksportråd i Spanien og
Portugal er samlet under ét fælles råd Iberia. Desuden kunne det også ses, at Portugal er
placeret på samme niveau i Lewis’ kulturmodel (figur 10).
Igennem hele den første analysedel, fastslog de forskellige kilder og teorier, at der
eksisterer store kulturelle forskelle mellem dansk forretningskultur på den ene side, og
latinamerikansk og spansk forretningskultur på den anden side. Dette støtter således op om
Lewis’ teori, der påpeger, at det især er mødet mellem lineære og multiaktive kulturgrupper,
der skaber store kommunikationsvanskeligheder. Her så vi, at mens Danmark er placeret
under de lineære, og dermed kalenderorienteret, var Spanien og Latinamerika placeret under
de multiaktive, og dermed menneskeorienteret. Derfor er det også forståeligt, at det for Sohl
var umuligt at finde ligheder imellem dansk og latinamerikansk forretningskultur, som han i
stedet pointerede, var sammensat af store kontraster. De største udfordringer som danske
virksomheder mødte i Latinamerika og Spanien, viste sig at ligge indenfor områderne: tungt
bureaukrati, opbyggelse af personlige relationer, opfattelse af tid og prioritering, samt
magtfordeling mellem ledere og ansatte. Her så vi, at bureaukratiet virkede tungere i
Latinamerika end i Spanien, da dette især her skabte store udfordringer for danske
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virksomheder. Dette kan skyldes manglende tillid i disse samfund, der i stor grad virker til at
være skabt på baggrund af en ekstrem korruption, hvorfor det er nødvendigt at styre dem via
tunge regelsæt, der for danske virksomheder virker meget kompliceret.
Modsat de store kulturelle forskelle, der eksisterer mellem dansk og spansk
forretningskultur, samt mellem dansk og latinamerikansk forretningskultur, så vi at spaniere
og latinamerikanere havde en forretningskultur med store fællestræk. Disse fællestræk har
gjort, at spaniere og latinamerikanere ikke føler sig fremmede i hinandens markeder trods den
store geografiske afstand – eller som Casanova ville have udtrykt det, ser de hinandens
markeder som natural markets. Dette argument kan også forklares ud fra Lewis’ teori, hvor
han konkluderer, at ligesom to lande fra forskellige kulturkategorier kan forvente
irritationsmomenter, kan to lande fra samme kulturkategori forvente et mere flydende
samarbejde. Desuden viste det sig, at disse fælles kulturtræk mellem Spanien og Latinamerika
er med til at påvirke Spaniens bro-potentiale i en positiv retning. Den fælles kultur har haft
stor indflydelse på Spaniens og Latinamerikas indbyrdes forhold, hvorfra de har haft
nemmere ved at indgå i fælles forretningsrelateret netværk. Dette forhold er dog gået ind i en
ny fase, der bunder i en ændring i den økonomiske magtbalance, hvor flere latinamerikanske
lande har haft en stor økonomisk fremgang, mens Spanien siden 2008 har oplevet en
økonomisk nedgang. Således er der flere af de latinamerikanske økonomier, der har overgået
Spanien. Alligevel tyder det på, at denne ændring ikke har påvirket det iberoamerikanske
samarbejde på en negativ måde, men tværtimod har åbnet op for nye muligheder. I den
forbindelse ser vi nu latinamerikanske virksomheder, der også er interesseret i at investere i
Spanien, hvor det tidligere hovedsageligt foregik den anden vej. I takt med at de
latinamerikanske virksomheder har gennemgået en drastisk udvikling mod et mere globalt
marked, viser de nu en ny interesse i samarbejdet med Spanien, da de bl.a. ser Spanien som en
attraktiv platform til resten af det europæiske marked. Dette forhold er således med til at
støtte op om Spaniens potentiale som bro, og det var også en af de væsentlige faktorer, som vi
så i Soler-Matutes’ teori. Analysen viste dog også, at der er en mulighed for, at denne nye
fase kan føre forholdet i en anden retning. Det er muligt, i takt med at latinamerikanske
virksomheder får opbygget netværk i andre dele af Europa, at disse bliver mindre afhængige
af Spanien. I analysen af dette ændrede økonomiske magtforhold, så vi da også, at der er delte
holdninger til, hvad denne ændring betyder for det iberoamerikanske samarbejde. Den
dominerende holdning var, at det iberoamerikanske samarbejde fortsat vil stå stærkt, og at

71

samarbejdet kan blive yderligere forstærket i takt med de latinamerikanske virksomheders
udvikling. I kontrast til dette, var den mindre dominerende holdning, at ændringen vil
medføre, at de latinamerikanske virksomheder nu er helt uafhængige af Spanien, og ikke
ønsker at benytte sig af Spanien som katalysator for deres samarbejde med Europa. Dette blev
udtrykt af Shifter, og det var også en holdning som Sohl fra R2 Group havde erfaret i
Latinamerika, dog uden at kende til omfanget af denne. At dette forhold virker mindre
dominerende kan skyldes undersøgelsens metode, da denne var begrænset af tilgængelige
online artikler. Her kunne en større spørgeskemaundersøgelse af latinamerikanske
virksomheder eksempelvis have givet et mere troværdigt billede. Dertil var de fleste af de
udtalelser, der indgik i analysen, udsagn fra latinamerikanske virksomheder, der deltog i det
iberiske CEAL møde. Et møde, hvor det må forventes, at mange af deltagerne på forhånd var
interesseret i et iberoamerikansk samarbejde, og derfor positivt stemt overfor Spanien som
handelspartner. Udtalelserne blev dog sammenlignet med en online desk-research, der i høj
grad viste samme resultater. Desuden viste undersøgelsen via investeringsstatistikker fra
Invest In Spain, at Spanien stadig er det europæiske land, der investerer mest i Latinamerika.
Invest In Spains rapport viste yderligere, at latinamerikanske virksomheder foretrækker at
have deres europæiske hovedkontorer i Spanien. Disse to aspekter er med til at støtte op
omkring undersøgelsens kvalitative resultater, der viste, at latinamerikanerne stadig er
interesseret i et iberoamerikansk samarbejde. Ydermere viste spørgeskemaundersøgelsen, der
var udført af det iberiske CEAL med Vilanova i spidsen, at en af grundene til at
latinamerikanske virksomheder er interesseret i Spanien, skyldes dets potentiale som platform
til resten af Europa. Det problematiske ved denne spørgeskemaundersøgelse er, at den ikke
viser hvilke latinamerikanske virksomheder, der er blevet adspurgt, eller om hvordan de er
blevet adspurgt. Derfor er det muligt, at de adspurgte er de samme som har deltaget i det
iberiske CEAL møde i Spanien, og derfor må forventes positivt stemt overfor Spanien.
Resultatet er alligevel interessant, da det viser, at der eksisterer latinamerikanske
virksomheder, der er interesseret i Spanien og dennes potentiale som bro til Europa. Desuden
så vi, at etableringen af det iberiske CEAL netværk i sig selv var et bevis på, at der er
latinamerikanske virksomheder, der er interesseret i at værne om det iberoamerikanske
samarbejde. Derudover viste det iberiske CEAL netværks spørgeskemaundersøgelse, at
kulturelle fællestræk og eksisterende netværk, spiller en stor rolle for de latinamerikanske
virksomheders interesse i Spanien. Disse netværk har rødder tilbage til 1990erne, hvor
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latinamerikansk/spansk kontekst, da begge kulturer – modsat dansk kultur – har vist at have et
stort behov for at opbygge tillid gennem personlige relationer. Dette behov så vi både i
kulturteorierne samt via flere af informationskilderne. Det er derfor tænkeligt, at disse
netværk er med til at dække tillidsbehovet. I samme forbindelse så vi i teorien, eksempelvis
via den revideret Uppsala-model fra 2009, at netværk er altafgørende for at opnå succes på det
globale marked i dag. Derfor er det sandsynligt, at disse netværk og relationer fortsat vil være
vigtige og relevante i fremtiden for denne kulturgruppe. Udover de personlige relationer og
det faktum, at spaniere og latinamerikaner har nemt ved at forstå hinanden, har Spanien også
mange års erfaring på det Latinamerikanske marked i forhold til Danmark, hvilket igen
styrker Spaniens mulighed for at triangulere mellem danske og latinamerikanske
virksomheder. Disse aspekter var også alle belyste i den teoretiske ramme.
Af ovenstående ses det, at også i anden analysedel, var der stor overensstemmelse
mellem de forskellige kilder og teorier. Det kan diskuteres, om en anden metode ville kunne
have givet resultaterne større gyldighed, fx ved at benytte spørgeskemaer, i stedet for at
analysere online tilgængelige kilder. Dog vil jeg mene, at der er en stor sandsynlighed for, at
dette ikke ville have ændret på konklusionen: at kultur spiller en vigtig rolle i det
iberoamerikanske samarbejde. At mange latinamerikanske virksomheder er interesseret i at
værne om deres relationer til Spanien, men at der samtidig eksisterer virksomheder, der ikke
ser det nødvendigt at benytte sig af Spanien i handel med andre lande. Jeg mener, at dette
resultat er pålideligt fordi, der var overensstemmelse mellem de kvalitative resultater,
samtidig med at disse blev støttet op af Invest In Spains kvantitative data og det iberiske
CEAL netværks spørgeskemaundersøgelse. Desuden kunne resultatet også forklares og
forstås igennem specialets teoretiske ramme, der beskriver hvordan kulturelle ligheder kan
påvirke international handel.
Mens bindeleddet, og dermed grobunden for samarbejdet, mellem Spanien og
Latinamerika viste sig at have dybe rødder i kultur, viste det sig ikke at være tilfældet for det
danske/spanske forhold, selvom disse to områder kulturelt set virkede til at ligge tættere på
hinanden end Danmark og Latinamerika. Derimod pegede undersøgelsen på, at bindeleddet
mellem Danmark og Spanien skyldes den kortere geografiske afstand, samt begge landes
medlemskab af EU. Det betyder, at det forhold, der binder Spanien og Danmark, ikke på
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samme måde kan forklares udfra en kulturel vinkel, som specialet ligger op til. I stedet viste
denne del af undersøgelsen, at når danske virksomheder befinder sig indenfor EU's grænser,
virker kulturelle forskelligheder pludselig mindre synlige. Dette skyldes, at danske
virksomheder har nemmere ved at arbejde indenfor den lovgivning som EU's rammer skaber,
hvilket står i skarp kontrast til den kompliceret latinamerikanske lovgivningsramme. Dette
betyder, at selvom vi i analysen så, at danske virksomheder kulturelt set møder stort set de
samme kulturelle udfordringer i Spanien som i Latinamerika, så er EU med til at lette
handelen mellem Danmark og Spanien. På samme måde så vi, at den geografiske afstand også
medvirkede til at lette samhandlen mellem Danmark og Spanien. Dette så vi både i
triangulationsteorierne og via Fundings udtalelser, da 2sellIT forsøgte at komme ind på det
latinamerikanske marked via Portugal, bl.a. på grund af den tids- og omkostningsreducerende
funktion det skabte. Således understregede Funding, at den geografiske afstand er en relevant
faktor, også set fra en dansk vinkel. Dog er det kritisk, at denne vinkel blot er belyst af en
enkelt kilde, hvorfor det kunne have været relevant at have belyst dette gennem flere danske
casestudier. At sammenholde flere casestudier ville være et stort arbejde, der ligger udenfor
speciales tids- og størrelsesramme, hvorfor det ikke har været muligt. En metode bestående af
flere interviews, med eksperter der har direkte erfaring med triangulation, og dermed
Spaniens bro-potentiale, kunne have været medvirkende til at skabe et mere dækkende
resultat. Alligevel mener jeg, at den enkeltstående case, som jeg har benyttet, har været
relevant, da der er stor overensstemmelse mellem denne og triangulationsteorierne.
Mens forskere endnu ikke har fundet frem til, hvad det er der binder Asien og Spanien,
hvilket bl.a. kan ses via Soler-Matutes’ figur, 5 viste denne undersøgelse, at EU-fællesskabet
og den geografiske afstand binder Danmark og Spanien. At den geografiske afstand er et
bindeled var ikke nogen overraskelse, da vi allerede havde set dette i både Casanova og SolerMatutes’ teorier, samt i internationaliseringsteorierne. Derimod var det ikke belyst i teorien, at
det sikkerhedsnet som EU skaber for dets medlemmer, er en relevant faktor. Dette aspekt var
tydligt i både Sohls og Vagn Pedersens udtalelser, hvor Vagn Pedersen bl.a. udtrykte: ”Hvis
jeg stod som virksomhed og skulle overveje, ”skal jeg starte op i Spanien, eller skal jeg starte
op i Brasilien”. Hvis potentialet var nogenlunde lige stort, så ville jeg any day of the week
starte op i Spanien. (…) Fordi det er alt andet lige trods alt indenfor EU og indenfor den
lovgivningsramme, der gør det lidt mere forudsigeligt, du kan lidt nemmere gebærde dig. Så
der ville jeg til en hver tid tage Spanien først.” (23.min.).
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Dette EU-perspektiv har dog brug for videre forskning, da det på grund af specialets
afgrænsning ikke er blevet undersøgt grundigt nok. Derimod har dette speciale blot
konstateret, at det er sandsynligt, at EU medvirker til at kulturforskelle opfattes som mindre
relevante hos danske virksomheder i denne kontekst, da EU er med til at lette handlen mellem
dens medlemsstater. Viser det at forholde sig således, vil det være med til at modificere
teorien om natural markets og triangulation, da disse foreskriver, at det enten er geografisk
tæthed eller kulturelt/historisk/sprogligt tæthed, der binder markeder. Dog kan det diskuteres
om EU-fællesskabet kan placeres under geografisk tæthed eller kultur, da dette medlemskab
er geografisk afgrænset, og fordi det er muligt, at der eksisterer en EU-kultur. Alligevel mener
jeg, at det er relevant at notere det eksplicit, hvis det forholder sig således. Jeg vil hermed ikke
konkludere, at Danmark ser Spanien som et slags hjemmemarked, som ideen bag natural
markets foreskriver, men der er ingen tvivl om, at der er noget der peger i den retning. Begge
partere er en del af det europæiske marked, og man kan måske ligefrem tale om en fælles
Europa-kultur, som Sohl udtrykker det, så er Europa, Europa. Dog er der samtidig
virksomheder som 2SellIT, med mindre erfaring på de sydeuropæiske markeder, der mener, at
det er nemmere at identificere sig med en svensker end med en spanier. Dette kan hænge
sammen med, hvad Hill et. all nævner omkring erfaring fra forskellige markeder, hvor de
nævnte, at denne erfaring kan påvirke den opfattede afstand. Her så vi nemlig, at Sohl har stor
erfaring på de sydeuropæiske markeder, mens Funding har en lille erfaring. Derudover er det
også muligt, at dette perspektiv kan ændres alt efter om man ser emnet fra et makro eller
mikro perspektiv. Er vi ude i den store verden, kan det som dansker være nemmere at
identificere sig med en europærer, men befinder vi os indenfor Europa, kan det for en dansker
være alt andet lige nemmere at identificere sig med en svensker end med en sydeuropæer.
Af ovenstående refleksioner kan det diskuteres om dette emnefelt, arbejdsmæssigt er
for bredt, da det har vist sig, at der er væsentlige faktorer af Spaniens bro-potentiale, der ikke
er belyst, da disse ligger udenfor specialets afgrænsning. Eller omvendt, at specialets
afgrænsning har været for snæver til at undersøge dette fænomen. Dog mener jeg ikke, at det
havde været hensigtsmæssigt at brede afgrænsningen, da dette ville få konsekvenser for
undersøgelsens dybde. Dette skyldes, at specialet ønsker at gå i dybden med en lille del af
fænomenet, fremfor overfladisk at undersøge flere dele. Jeg mener alligevel, at dette speciale
har skabt relevant viden indenfor emnefeltet, og at det samtidig ligger op til videre forskning.
Det er et emnefelt med mange muligheder, da triangulation kan opstå på mange måder og
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belyses fra mange vinkler. I vores globaliserede verden sker der hurtigt ændringer, hvorfor det
er nødvendigt at udvide feltet løbende for bedre at kunne forstå den komplekse
forretningsmæssige virkelighed som danske virksomheder er en del af.
Specialet har således vist, at kultur spiller en afgørende rolle i det handelsmæssige
forhold mellem Danmark, Latinamerika og Spanien, og at dette kulturelle forhold påvirker
Spaniens potentiale som bro til Latinamerika for danske virksomheder. Samtidig har det også
vist, at Spaniens bro-potentiale er relevant for danske virksomheder med det rette produkt. På
den baggrund har specialet udfyldt et gap i litteraturen baseret på triangulation, natural
markets og kultur set fra en dansk vinkel. Herigennem har specialet bidraget med ny viden til
forskningsfeltet, og ydermere lagt op til videre forskning, eksempelvis betydningen af EUfællesskabet i triangulationer.

7. Konklusion
Udgangspunktet for dette speciale var todelt, da det på den ene side ønskede at undersøge,
hvilken rolle kultur spiller i det handelsmæssige forhold mellem Danmark, Latinamerika og
Spanien, mens det på den anden side ønskede at undersøge, hvordan dette kulturelle forhold
påvirker Spaniens mulighed for at triangulere mellem danske og latinamerikanske
virksomheder. Dette blev undersøgt ved at opstille tre arbejdsspørgsmål, der hver især
undersøgte ét aspekt af problemformuleringen. Det første spørgsmål søgte at fastlægge de
kulturelle udfordringer som danske virksomheder møder i henholdsvis Latinamerika og
Spanien. Det andet spørgsmål søgte at undersøge, hvordan kulturelle forhold påvirker
samhandel mellem Spanien og Latinamerika i dag, samt dette kulturelle forholds betydning for
Spaniens potentiale som bro til Latinamerika. Det tredje og sidste spørgsmål undersøgte,
hvordan danske virksomheder ser på Spaniens bro-potentiale, både i forhold til interesse, men
også i forhold til kulturs rolle.
Den første del af undersøgelsen viste, at der er store kulturelle kontraster, både mellem
dansk og latinamerikansk forretningskultur, og mellem dansk og spansk forretningskultur.
Desuden viste denne del, at disse kontraster skabte tilsvarende udfordringer på begge
markeder for de danske virksomheder. Konsekvensen af disse udfordringer var, at danske
virksomheder oplever samhandlen mere kompliceret end de er vant til på det danske
hjemmemarked. Her viste undersøgelsen, at de største udfordringer på begge markeder var
forårsagede af en anerledes tidsorientering, et tungt bureaukrati, større magtafstand mellem
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ledere og ansatte, samt et større behov for at opbygge og pleje personlige relationer. Dog
viste undersøgelsen, at danske virksomheder opfattede nogle af udfordringer som vanskeligere
i Latinamerika end i Spanien. Dette gjaldt især det tunge bureaukrati og manglende tillid i
samfundene. Derfor oplevede de danske virksomheder, at det var svært at stole på
latinamerikanerne, samtidig med at det var svært at finde rundt i alle de regelsæt, som deres
bureaukrati har set sig nødsaget til at opsætte. Dette er samtidig et perspektiv, der står i dyb
kontrast til normen i det danske samfund, der bygger på tillid. Hertil så vi, at mens de
latinamerikanske samfund, og det spanske i en mindre grad, er præget af høj korruption, er det
danske samfund et af de mindst korrupte i verden. Dette kan forklare, hvorfor tillidsniveauet er
så lavt i Latinamerika, og hvorfor personlige relationer er ekstra vigtige i disse samfund.
Anden analysedel, og implicit første analysedel, viste, at mens dansk forretningskultur
stod i stor kontrast til både den latinamerikanske og den spanske, bestod den spanske og
latinamerikanske af store ligheder, hvilket var med til at lette samhandlen mellem
latinamerikanerne og spanierne. Samtidig viste undersøgelsen, at trods store ændringer i det
økonomiske magtforhold mellem Spanien og Latinamerika, hvor flere latinamerikanske
økonomier har overhalet den spanske, er der fortsat et ønske om samhandel fra begge sider.
Denne ændring har betydet, at der nu er taget hul på et nyt iberoamerikansk kapitel, der
fremover virker til at bestå af et mere bi-relationelt forhold, hvor initiativer til investering og
samhandel kommer fra begge sider af Atlanterhavet. På den baggrund, har de
latinamerikanske virksomheder vist vilje og lyst til at styrke det iberoamerikanske
handelssamarbejde. Det har de bl.a. vist ved at tage initiativ til at etablere et iberisk CEAL
netværk. Undersøgelsen viste også, at det iberoamerikanske bånd især bunder i kulturelle
ligheder. Dette var katalysatoren for Spaniens store investeringer i 1990erne, og det er
katalysatoren for et fortsat samarbejde i dag. Dette skyldes, at de sammenlignelige kulturelle
forhold gør, at latinamerikanerne ikke føler sig fremmede i Spanien, ligesom spanierne ikke
føler sig fremmede i Latinamerika. Således har Spanien i dag et stort netværk i Latinamerika
og vice versa. Netværkene viser sig ydermere afgørende i denne kulturelle kontekst, da begge
parter har behov for at opbygge tillidsfulde relationer, før de indgår en handel. I denne
sammenhæng så vi via statistikker over investeringer i Latinamerika, at Spanien her er de
andre europæiske lande langt overlegende, og at latinamerikanere desuden foretrækker at
placere deres europæiske hovedkontorer i Spanien. Der er derfor ingen tvivl om, at Spanien
har et stort latinamerikansk netværk, der kan åbne døre for danske virksomheder med det rette
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produkt, hvis disse eksempelvis indgår i et samarbejde med en spansk virksomhed. Dog viste
undersøgelsen også, at der var en mindre modsatrettet holdning, der mente, at
latinamerikanerne ikke længere er interesseret i at styrke deres forhold til Spanien. Denne
holdning tog udgangspunkt i, at Latinamerika på grund af den økonomiske magtændring nu
ikke længere føler sig afhængige af Spanien, for at komme ind på nye markeder. I disse
tilfælde kunne det tænkes, at en dansk virksomhed ville have større succes, ved at gå udenom
Spanien og direkte ind på det latinamerikanske marked. Undersøgelsen viste dog, at det var
den første holdning, der er den dominerende, hvilket betyder, at der er latinamerikanske
virksomheder, der er interesseret i at bevare sit spanske netværk. Denne interesse udspringer
som nævnt af kulturelle ligheder, men også på grund af Spaniens mulighed for at triangulere
mellem Latinamerika og resten af Europa. Denne dominerende holdning er således med til at
styrke Spaniens potentiale som bro til Latinamerika for danske virksomheder.
Den tredje delanalyse viste, at mens kultur er med til at binde Latinamerika og
Spanien, er det andre faktorer, der binder Danmark og Spanien. Mens Spaniens fordel i at
kunne kommunikere let med Latinamerika især bygger på kulturelle ligheder, har Spanien en
kommunikativ fordel med danske virksomheder, der skyldes en kortere geografisk afstand,
samt begge parters medlemskab af EU. Begge aspekter er med til at lette handlen mellem
Danmark og Spanien, ligesom kulturelle ligheder var med til at lette handlen mellem Spanien
og Latinamerika. Mens den korte geografiske afstand skaber tids- og transportmæssige
besparelser, er EU-medlemsskabet med til at skabe trygge handelsrammer, der gør handlen
mere forudsigelig. Dette sidste aspekt står i stor kontrast til de udfordringer som det
latinamerikanske bureaukrati skaber for danske virksomheder.
Konkluderende har specialet vist, at kultur spiller en afgørende rolle i det
handelsmæssige forhold mellem Danmark, Latinamerika og Spanien, og at dette kulturelle
forhold påvirker Spaniens potentiale som bro til Latinamerika for danske virksomheder.
Samtidig har det også vist, at Spaniens bro-potentiale er relevant for danske virksomheder
med det rette produkt. På denne baggrund har specialet udfyldt et gap i litteraturen baseret på
triangulation, natural markets og kultur set fra en dansk vinkel. Således har specialet bidraget
med ny viden til forskningsfeltet, og ydermere lagt op til videre forskning, eksempelvis
betydningen af EU-fællesskabet i triangulationer.
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9. Oversigt over specialets figurer
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Figur 1: Den hermeneutiske spiral, s. 17
Figur 2: Helleviks model, s. 20
Figur 3: Bro-model, Casanova, s. 30
Figur 4: Triangulations-model, Soler-Matutes, s. 32
Figur 5: Forfatters egen triangulations-model, s. 32
Figur 6: Afgørende faktorer for triangulation, Soler-Matutes, s. 32
Figur 7: Hofstedes dimension; magtdistance, s. 40
Figur 8: Hofstedes dimension; individualisme vs. kollektivisme, s. 41
Figur 9: Hofstedes dimension; usikkerhedsundvigelse, s. 41
Figur 10: Lewis’ kulturkategorier, s. 42
Figur 11: Korruptionsindeks fra Transparency International, s.48
Figur 12: Invest in Spain, FDI, s. 59
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10. Bilag
10.1 Oversættelser
ov. 1.

”(…) triangulering kan tolkes som en måde at minimere kulturelle kløfter på (…)”

ov. 2.

Fra figur 6:
Stor firkant: ”Lande eller områder med fordelagtige placeringer: geografisk,
infrastruktur i forhold til transport, handelssystem, afgifter, kultur og sprog.
Lille firkant: ”Virksomheder der med fordelagtige egenskaber: arbejdskraft,
markedsandele, mærker, mv.”

ov. 3.

”Tilsvarende er kultur et centralt element, da Spanien på grund af denne, udmærker
sig til en strategisk enklave, baserede på fælles værdier. "Latinamerikanske
virksomheder føler sig ikke fremmede her" (…)

ov. 4.

”(…) det faktum, at Spanien som en del af EU og eurozonen, giver adgang til verdens
største marked, volumenmæssigt, foran USA og Kina."

ov. 5.

”Der er også de tilfælde, hvor Spanien har fungeret som platform fra hvor
latinamerikanske virksomheder, såsom mexicanske Mabe og den peruvianske gruppe
AJE via Carlos Añaños, har kunne ekspandere.”

ov. 6.

”Stillet over for en uendelig krise i eurozonen, leder de spanske virksomheder mere
end nogensinde efter at vokse i Latinamerika, men dette sker nu via en to-vejs-plan,
hvor latinamerikanske grupper også benytter Spanien som døråbner til Europa.”

ov. 7.

"Men rollerne er vendt, og Spanien er nu også en destination for latinamerikanske
virksomheder, især Mexico og Venezuela. (...) "Jeg vil ikke sige, at udviklingen i
investeringerne mellem Spanien og Latinamerika helt har vendt, men det er klart, at
situationen har taget en drejning, hvor de latinamerikanske virksomheder vil begynde
at investere i Spanien"

ov. 8.

”At have "samme kultur, samme sprog og næsten identiske værdier" repræsenterer en
konkurrencefordel i dag og FCC Construcción har i dag tæt på 40% af sin aktivitet" i
Latinamerika, en del, der er "lidt over Spanien" (...) "

ov. 9.

"Krisen har forstærket dette fænomen, da den har tiltrukket endnu flere spanske
virksomheder til regionen. Således gjorde FCC i marts forretning med ACS, hvor de
underskrev en kontrakt på 3.900 mio € til at bygge en del af metroen i Lima."

ov. 10.

"Mange latinamerikanske virksomheder" benytter Spanien som bro til at indtræde i
Europa ", ved at udnytte den kulturelle tilknytning, (...). Efter hans mening ", er det et
fænomen, der gradvist vil stige i det omfang, de latinamerikanske virksomheder vil
vinde størrelse, finansiel kapacitet og ledelsesmæssige kompetencer"

ov. 11.

"(...)" En tredjedel af de spanske investeringer i verden går til Latinamerika, dette er
mere end 112 milliarder euro "(...)"
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10.2 Interviewguides
•

Interviewguide for Christian Sohl, R2 Group:

Undersøgelsen bliver kort tematiseret inden interviewet går i gang:
Specialets formål er at skabe forståelse for, hvordan forskellige kultursystemer skaber
udfordringer og muligheder i handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Samtidig
stiler specialet efter at undersøge, hvordan kulturelle udfordringer kan nedbrydes, og i stedet
skabe muligheder for samhandel. Dette undersøges på baggrund af økonomisk triangulering,
hvor Spaniens potentiale som bro mellem danske virksomheder og det latinamerikanske
marked undersøges. Det er vigtigt at understrege, at specialets hovedfokus er kulturs
indflydelse på handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Således er det kulturelle
systemer, der undersøges, samt én mulig intrængningsstrategi: Spanien som bro til
Latinamerika for danske virksomheder.
Indledning:
Kan du kort fortælle om din egen baggrund, samt virksomhedens?
Lidt kort om dig selv, din erfaring med handel mellem DK, LA og ES, virksomhedens mission,
vision, størrelse, mm.
Emne A: Kulturforskelle mellem DK, LA og ES:
1. Efter din erfaring med handel i Latinamerika, hvad ser du som de største kulturelle
udfordringer danske virksomheder møder?
a. Kan du komme med nogle eksempler?
b. Latinamerika er et stort kontinent med mange lande. Fornemmer du,
kulturmæssigt, at der er stor variation de forskellige lande imellem?
c. Hvis ja, på hvilken måde? Er der nogle lande, der er nemmere at handle med
end andre? Hvilke? Hvorfor?
2. Du nævnte også, at du havde erfaring med handel mellem DK og ES:
a. Hvad ser du som de største kulturbarriere i denne sammenhæng?
b. Er der forskel på de forskelle der er mellem DK og LA? På hvilken måde?
c. Tror du at danske virksomheder har nemmere ved at handle med ES end med
LA? Hvorfor?
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d. Tror du, at danske virksomheder føler sig tættere knyttet til Spanien end til
Latinamerika? Og hvorfor? Hvordan påvirker dette valg af marked?
3. (hvis relevant) Kunne du forstille dig, at det ville være en fordel, hvis danske
virksomheder inden de gik ind i Latinamerika først prøvet kræfter af med europæiske
markeder, der kulturelt set minder mere om Latinamerika? Fx Portugal og Spanien?
a. Hvorfor mener du det?
Emne B: Spanien som springbræt til LA
1. Du nævnte i mailen, at du godt kan nikke genkende til ”trekants-handel” mellem DK,
LA og ES, hvor du nævner, at du har handlet med Chile fra Spanien for varer som
skulle til DK. Her kunne jeg godt tænke at vide noget mere om:
a. Hvordan denne triangulering opstod? Og hvorfor?
b. Er det et ”fænomen” som er almindelig indenfor danske virksomheder, der
ønsker at komme til LA?
c. Hvilke fordele/ulemper erfarede du med at handlen mellem Chile og DK gik
igennem Spanien?
2. Hvordan fik R2 Group ideen til komme på det latinamerikanske marked? Og er det
lykkedes virksomheden at komme ind?
a. Hvad havde I af erfaring fra andre fremmede markeder inden I begyndte at
kigge mod Latinamerika? Hvorfor Latinamerika?
3. Hvilke indtrængningsstrategi ser du som den bedst egnet til det latinamerikanske
marked? Hvorfor?
Så her til allersidst:
Hvad er dit bedste råd til danske virksomheder, der ønsker at komme ind på det
latinamerikanske marked?
Efterfølgende:
-

Analyseret resultatet
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-

Produkt forventes færdig september/oktober. Hvis interesse kan jeg godt sende en kopi af hele
opgave eller bare abstrakt.

•

Interviewguide for Vagn Pedersen, Viking:

Undersøgelsen bliver kort tematiseret inden interviewet går i gang:
Specialets formål er at skabe forståelse for, hvordan forskellige kultursystemer skaber
udfordringer og muligheder i handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Samtidig
stiler specialet efter at undersøge, hvordan kulturelle udfordringer kan nedbrydes, og i stedet
skabe muligheder for samhandel. Dette undersøges på baggrund af økonomisk triangulering,
hvor Spaniens potentiale som bro mellem danske virksomheder og det latinamerikanske
marked undersøges. Det er vigtigt at understrege, at specialets hovedfokus er kulturs
indflydelse på handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Således er det kulturelle
systemer, der undersøges, samt én mulig intrængningsstrategi: Spanien som bro til
Latinamerika for danske virksomheder.
1. Kan du kort fortælle om din egen baggrund og virksomheden du sidder i? Din
erfaring med international handel, med Latinamerika, evt. med Spanien,
virksomhedens mission/vision, størrelse, mm.
2. Mener du, at kulturforskelle mellem Danmark og Latinamerika er med til at skabe
udfordringer?
3. Erfarer du, at danske virksomheder fokuserer på de barriere som kulturforskelle kan
skabe inden de træder ind på et fremmede marked?
4. Hvilke indtrængningsstrategi ser du som den bedst egnet til det latinamerikanske
marked? Hvorfor?
5. Havde I erfaringer fra andre markeder inden i satsede på Latinamerika? Hvilke?
6. Tror du, at danske virksomheder føler sig tættere knyttet til Spanien end til
Latinamerika? Og hvorfor? Hvordan påvirker dette valg af marked?
7. Hvad er dit bedste råd til danske virksomheder, der ønsker at komme ind på det
latinamerikanske marked?
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Efterfølgende:
-

Analyseret resultatet

-

Produkt forventes færdig september/oktober. Hvis interesse kan jeg godt sende en kopi af hele
opgave eller bare abstrakt.

•

Interviewguide for Martin Funding, 2sellIT:

Undersøgelsen bliver kort tematiseret inden interviewet går i gang:
Selveinterviewet vil vare ca. 30-45min, og vil blive optaget. Du har naturligvis mulighed for
at være anonym eller bede om, at det ikke bliver offentliggjort. Dog er spørgsmålene meget
generelle, så jeg tror ikke det bliver nødvendigt.
Specialets formål er at skabe forståelse for, hvordan forskellige kultursystemer skaber
udfordringer og muligheder i handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Samtidig
stiler specialet efter at undersøge, hvordan kulturelle udfordringer kan nedbrydes, og i stedet
skabe muligheder for samhandel. Dette undersøges på baggrund af økonomisk triangulering,
hvor Spaniens potentiale som bro mellem danske virksomheder og det latinamerikanske
marked undersøges. Det er vigtigt, at understreges, at specialets hovedfokus er kulturs
indflydelse på handel mellem Danmark, Latinamerika og Spanien. Således er det
kulturellesystemer, der undersøges, samt én mulig intrængningsstrategi Spanien som bro til
Latinamerika for danske virksomheder. Det er et nyt emne indenfor teorien, hvorfor
ekspertinterviews ses som den mest egnet metode. Derfor er formålet med interviewet at få
afdækket aspekter, der ikke er belyst andre steder i empirien eller kun svagt i teorien.
Indledning:
Kan du kort fortælle om din egen baggrund og virksomhedens? Fx dine erfaringer med
international handel, virksomhedens vision, str., international handelserfaring?
Emne A: Kulturforskelle mellem DK, LA og ES:
1. I 2008 der indgik i et samarbejde med ERM, hvor I skulle markedsføre deres produkt. Her
valgte I at kigge nærmere på det spanske/portugisiske marked.
a. Har I tidligere haft erfaringer med disse markeder? Hvor meget?
b. Hvad er efter din mening de største kulturelle udfordringer for danske virksomheder
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på disse markeder?
c. Hvis erfaring med Spanien, regionale forskelle? Nemmere at handle visse steder i
Spanien? Hvor? Hvorfor?

2. Har du/I erfaring med det latinamerikanske marked?
a. Hvis nej, – havde I erfaringer med andre lande, inden I forsøgte jer med
Spanien/Portugal? Hvis ikke, hvordan kunne det være, at I valgte disse to markeder?
b. Hvis ja, hvad ser du her som de største kulturelle udfordringer for danske
virksomheder? Hvilke LA lande drejer det sig om?
c. Kulturelle forskelle mellem de latinamerikanske lande? Hvis ja, hvilke? Nogle lande
det er nemmere at handle med end andre?

3. Hvis ja, Minder disse om de kulturelle forskelle du har mødt i Spanien/Portugal?
a. På hvilken måde er de ens/forskellige? Er der nogle store forskelle? Kom gerne m.
eksempler?

4. Havde I erfaringer fra andre markeder inden i satsede på Spanien og Portugal? Hvilke?

Emne B: Spanien som springbræt til LA
5. I artiklen fra Eksportfokus 2008 nævner du, at en af grundene til, at I kiggede mod Spanien og
Portugal var, at disse kan udgøre en bro til Latinamerika:
a. Hvor meget vægtede dette i jeres beslutning for at se mod disse fremfor at se mod
andre europæiske markeder?
b. Hvad ser I som fordele/ulemper ved at benytte Spanien/Portugal som bro til
Latinamerika?
c. Mener I stadig, at Spanien/Portugal er en god indgangsvinkel til Latinamerika?
Hvorfor?
d. Tror du der er flere danske virksomheder, der foretrækker at prøve kræfter med
Spanien/Portugal bl.a. pga. dette ”bro-potentiale”?
e. Eller for at få erfaring med den sydeuropæiske kultur, der på mange måder minder om
den latinamerikanske inden man forsøger sig i Latinamerika?

6. Kunne I forestille jer at handle direkte med Latinamerika i stedet for at benytte jer af
Spanien/Portugal? Fordele/ulemper?
a. Tror du, at danske virksomheder føler sig mere trygge/tættere knyttet til
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Spanien/Portugal end til Latinamerika? Hvorfor?
7. I 2008 der satte den økonomiske krise en stopper for jeres projekt i Portugal – er det et projekt
I kunne finde på at genoptage nu efter at krisen er stilnet af?
a. Hvis ja, er der noget I ville gøre anerledes? Fx indtrængningsstrategi? Forberedelse?
Fokus på kultur forskelligheder?
8. I 2008 udtalte du bl.a. at Latinamerika fortrækker at samarbejde og handle med Spanien og
Portugal. Tror du stadig det er tilfældet efter krisen? Hvor flere latinamerikanske lande har
overhælet Spanien/Portugal? Hvorfor?

Afsluttende
9. Hvad er dit bedste råd til danske virksomheder, der ønsker at komme ind på enten det spanske
eller det latinamerikanske marked? Begrund.

Efterfølgende:
-

Analyseret resultatet

-

Produkt forventes færdig september/oktober. Hvis interesse kan jeg godt sende en kopi af hele
opgave eller bare abstrakt.
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10.3 Lydfiler
Indeholdende specialets tre interview:
•
•
•

Christian Sohl fra R2 Group
Vagn Pedersen fra Viking Life-Saving Equipments
Martin Funding fra 2sellIT
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10.4 Søgestrategi
Nedenstående ses, hvordan den online desk-research er blevet registeret og afkodet.
•

Registrering af forskellige artikler fordelt på emner. Hver mappe indeholder yderligere to
mapper, hvor den ene fokuserer på de kilder der omhandler kultur, mens den anden fokuserer
på de kilder der omhandler triangulation via Spanien:

•

Eksempel på afkodning via markering i dokumentet:
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10.5 Transparency 2014, korruptionsindekser
Begge indekser er hentet fra Transparency International, 2014:4-5
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