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Hvorfor eksporterer danskerne ikke 
mere end de gør? 

Der bliver bevilliget utrolig store summer i EU-støtte til danske virksomheder med 
eksportpotentiale  – og alligevel kommer de ikke ud over kanten. Trods eksport af 
danske varer til Tyskland på 60 mia. alene i første halvår af 2015 er der stadig et 
stort uudnyttet potentiale. Særligt Sydtyskland udgør et attraktivt kommercielt 
marked. Sydtyskland har ifølge Eksportrådet ikke blot den stærkeste økonomiske 
vækst, men også den laveste arbejdsløshed, det højeste antal patentansøgninger, 
flest virksomhedsetableringer, og er også Tysklands epicenter for venture kapital. 

Marianne Danling, ekspert i kulturforståelse og på 21. år bosat i Berlin – holder et 
skarpt optrukket scenarie ud i strakt arm: 

Lige netop når og virksomheden er godt på vej ud over grænsen, så dumper 
den længe ventede ordre fra Sjælland ind hos den nordjyske virksomhed, og 
det tyske potentiale bliver sat i baggrunden“. 

Det er en skam, for der er et kæmpe potentiale, vi taber på gulvet,“ siger Marianne.

Marianne Danling, der ejer virksomheden people+people i Berlin, har igennem de 
seneste 10 år arbejdet på at få danskere til at forstå, hvordan de kan udvide deres 
forretning til Tyskland og gøre brug af det potentielle marked, der ligger lige inden for 
rækkevidde.

„Det er Danmarks største eksportmarked med ikke mindre end 21 % af den samlede 
danske eksport. Landet rummer mere end 80 millioner købestærke indbyggere, der 
bare står og venter på din vare! Sælger du fx. design, tekstil eller fødevarer, bør du 
rette blikket mod syd – der er penge i det,“ lyder det fra Marianne Danling.
 
Gør det nu helhjertet!
Hendes erfaringer med danske virksomheder, der går efter eksport til Tyskland, kan 
opdeles to grupper. Den ene gruppe er virksomheder, hvis strategi er ‚at vade ind‘ på
tyske virksomheder med de berømte danske træsko på, hvilket ofte bliver opfattet 
som manglende respekt hos tyskerne.
Den anden gruppe har forsøgt sig med en mere professionel tilgang, dog uden at 
forholde sig grundigt nok til kulturforskelle de to kulturer i mellem, og de har nu så 
meget respekt for det tyske hierarki og de tyske perfektionister, at håndklædet er 
kastet i ringen. 

Dovenskab eller usikkerhed? Det er nok lidt af hvert, når det kommer til stykket. 
Det kræver meget engagement, vilje og mange ressourcer at få succes på et 
udenlandsk marked. Selvom det drejer sig om nabolandet Tyskland, som vi mener at
kende så godt, eller måske netop derfor, bliver det en større udfordring end forventet.

Forståelse og respekt for de mange usynlige kulturelle forskelle udgør et af 
succeskriterierne. Med viden og indsigt undgår man at stivne og køre fast, lyder rådet
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fra hende. Moralen er således; Forbered jer ordentligt, få støtte fra eksperter, 
respektér de kulturelle forskelle – kort sagt:“Klæd jer på til eksporteventyret!“

Fakta:
people+people ejes og drives af Marianne Danling, der er foredragsholder, 
workshopleder og kommunikationstræner. Hun har specialiseret sig som brobygger 
mellem kulturer. Spidskompetencerne er udvikling af medarbejders/virksomhedens 
eksport- og internationaliseringskompetencer samt forhandlingsoptimering. 

people+people har undervist medarbejdere fra, og rådgivet bl.a. Pilgrim, Bestseller, 
Vestas, Thuesen A/S, Nokia m.fl. 

For yderligere information: 
Marianne@peoplepluspeople.com
www.peoplepluspeople.com
+49 170 2366 994
+45 60614913

Marianne Danling samarbejder også med
den Danske Ambassade i Berlin – 
og anbefaler danske virksomheder 
ikke at undervurdere de kulturelle forskelle. 
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