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‐ Indledning ‐ 

Indledning 
 

Baggrund for emnevalg 
 

Da mine medstuderende og jeg i sin tid var til vores første forelæsning, der skulle oplyse os om 

kandidatafhandlingen, blev vi rådet til at vælge et emne, der interesserede os, provokerede os, og 

som vi gerne ville undersøge mere omkring. Jeg havde kort forinden besluttet at skrive om noget, 

der relaterede til danskernes måde at bruge det danske sprog på, og jeg blev enig med mig selv om, 

at dét, der interesserede – og delvist provokerede – mig mest, var, hvordan mange danskere har fået 

en tendens til direkte eller indirekte at låne ord, udtryk, metaforer o.a. fra engelsk, når de taler 

dansk. 

Således valgte jeg at skrive om anglicismer i det danske sprog. 

Definition på ’anglicisme’ 
 

I Gyldendals åbne encyklopædi defineres en anglicisme som et ”udtryk, som et givet sprog har 

optaget fra engelsk. Betegnelsen bruges især om ord og vendinger, som de fleste sprogbrugere 

fornemmer som påvirkede fra engelsk.” (www.denstoredanske.dk).  

Ifølge samme kilde kan en anglicisme både være et dansk ord (eller flere danske ord sat sammen), 

som bruges på en måde i det danske sprog, der er inspireret af engelsk.  

Endelig kan en anglicisme være et engelsk ord, som er hentet direkte fra engelsk til dansk, altså et 

såkaldt fremmedord. 

I resten af denne afhandling vil jeg derfor betegne anvendelsen af metaforer, udtryk og 

sætningskonstruktioner, der er oversat direkte fra engelsk til dansk, samt anvendelsen af engelske 

ord i dansk, som anvendelsen af anglicismer. 

Formål med afhandlingen 
 

En anglicisme kan som nævnt ovenfor forekomme i flere forskellige afskygninger. For at tage et 

eksempel hører jeg af og til engelske udtryk blive oversat direkte til dansk, i stedet for at man 

bruger et af det danske sprogs egne udtryk. Forleden hørte jeg radiokanalen P3 i bilen, hvor to 

radioværter spillede en række musiknumre. Efter et af numrene bedyrede den ene radiovært, at hun 
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i starten ikke havde været særligt begejstret for det pågældende nummer, men at det nu ”var vokset 

på hende” (fra det engelske udtryk ”it has grown on me”). På korrekt dansk havde man sagt, at man 

var begyndt at synes om nummeret. 

 

Efter min mening er ovenstående et godt eksempel på, hvordan brugen af anglicismer kan skæmme 

det danske sprog. Som cand.ling.merc. in spe og inkarneret sprogentusiast mener jeg, at man så vidt 

muligt bør holde engelsk og dansk adskilt. Jeg er ansat i et mellemstort it-firma som oversætter og 

korrekturlæser. Mit arbejde består altså hovedsageligt i at omskrive tekster til godt dansk, og jeg er 

som regel den, mine kolleger henvender sig til, når de skal have et hurtigt råd til, hvordan en 

bestemt sætning kan formuleres, eller hvorvidt et givet dansk udtryk kan bruges i en bestemt 

sammenhæng. Således kan det skyldes en vis faglig stolthed hos mig, når jeg siger, at der ikke 

burde være nogen grund til at låne fra engelsk eller andre sprog, fordi dansk rent faktisk er et 

mangfoldigt sprog. 

 

Som jeg også vil komme ind på i metodeafsnittet, har undersøgelser vist, at især danske unge 

anvender anglicismer og leger med deres sprog. Men derudover bliver også den øvrige danske 

befolkning ofte generaliseret og beskyldt for at anvende mange anglicismer til en grad, hvor nogle 

sprogeksperter bliver bekymrede for det danske sprogs overlevelse. Dette har jeg givet nogle 

eksempler på i teoriafsnittet.  

Selvom jeg også selv har lagt mærke til anvendelsen af anglicismer blandt danskere omkring mig, 

mener jeg ikke, at det nødvendigvis er sandt, at alle danskere anvender anglicismer. Derfor vil jeg 

gerne undersøge, om nogle befolkningsgrupper (de danske unge undtaget, jf. metodeafsnittet) i 

Danmark anvender flere anglicismer i deres danske sprog end andre danske befolkningsgrupper gør. 

Afhandlingens struktur 
 

Denne indledning har til formål at redegøre for mit emne, og hvad der har motiveret mig til at vælge 

det, samt det overordnede formål med denne afhandling. 

 

På næste side følger min hypotese, som forklarer, hvordan jeg mener, at det forholder sig med 

danskernes brug af anglicismer, samt hvilke resultater jeg forventer at komme frem til i min 

undersøgelse. Min hypotese munder ud i min konkrete problemformulering. 
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Herefter følger min teori og problemafgræsning. Her vil jeg give en nærmere introduktion til emnet, 

herunder nogle flere eksempler på anglicismer. Jeg vil også redegøre for de problemstillinger, som 

eksperter, forfattere og andre tager fat på i relation til emnet, de artikler, undersøgelser og den teori, 

jeg har fundet vedrørende emnet, og endelig den teori, jeg har valgt at basere min metode på. 

 

Efter teorien og problemafgrænsningen følger metodeafsnittet, hvori jeg beskriver, hvilke 

overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med min undersøgelse, samt hvordan jeg har tænkt mig 

at efterprøve min hypotese. Jeg fortæller altså, hvordan jeg har tænkt mig at udføre min 

undersøgelse, samt hvordan jeg har omsat metodeteorien til praksis. Jeg reflekterer desuden over, 

hvad jeg eventuelt kunne have gjort bedre eller anderledes i arbejdet med denne afhandling. 

 

Dernæst følger analysen, som er en gennemgang og diskussion af de data, jeg har indsamlet gennem 

min undersøgelse. I diskussionen holder jeg mine indsamlede data op imod nogle af de teorier og 

tekster, jeg har læst.  

 

Analysen danner grundlag for den efterfølgende fortolkning af dataene. 

 

Til sidst runder jeg af med en konklusion, der samler op på min problemformulering og besvarer 

denne ud fra de resultater og delkonklusioner, jeg er kommet frem til gennem min undersøgelse.



‐ Hypotese & problemformulering ‐ 

Hypotese og problemformulering 
 

Hypotese 
 

Som jeg vil komme ind på i afsnittet ”Teori og problemafgrænsning”, taler stort set alle tekster, 

artikler og anden litteratur, jeg har fundet i forbindelse med mit arbejde med denne afhandling, 

meget generelt om danskernes vane med at anvende mange anglicismer, når de taler dansk. 

 

Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, om det virkelig gælder for alle danske befolkningsgrupper, 

at de anvender anglicismer i deres danske sprog, eller om man kan spore en tendens til anglicismer i 

højere grad hos nogle grupper end hos andre grupper. 

 

Jeg mener ikke selv, at man kan skære alle danskere over én kam og påstå, at vi som folkefærd 

anvender mange anglicismer i vores danske sprog. Der skal nok være nogle danskere, der ynder at 

låne ord, metaforer, sætningskonstruktioner o.a. fra engelsk, når de taler dansk, men jeg tror bestemt 

ikke, det gælder alle. Jeg kender som sagt mange fra mit studie og min omgangskreds, der sætter en 

ære i at tale dansk uden engelske lån, og jeg tror bestemt, at der er forskel på forskellige danske 

befolkningsgruppers brug af det danske sprog. 

 

Som jeg kommer ind på senere i min afhandling i afsnittet om amerikaniseringen af Danmark, så 

tror jeg, at en persons engelskniveau og generelle kendskab til engelsk påvirker, hvordan 

vedkommende bruger det danske sprog.  

Min generelle forventning er, at jo mere en person kender til engelsk og er konfronteret med det til 

hverdag, des mere tendens har vedkommende til at inddrage anglicismer i sit danske sprog, fordi 

denne har et naturligt forhold til engelsk. Derimod tror jeg ikke, at man vil være tilbøjelig til at 

inddrage anglicismer, når man taler dansk, hvis man ikke er så bekendt med engelsk, og man ikke 

dagligt beskæftiger sig med det. I så fald vil engelsk nemlig ikke ville falde én naturligt, og det vil 

ikke fylde en tilstrækkelig stor del af ens bevidsthed til, at man spontant låner ord derfra.  

 

Min forventning er dog anderledes, når det drejer sig om personer, der har et højt sprogligt niveau 

af både engelsk og dansk. Jeg taler om personer, der har en videregående uddannelse, som har 
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inkluderet engelskundervisning, og som er vant til at beskæftige sig med begge sprog, eksempelvis 

på arbejdet. Jeg har netop redegjort for, hvordan jeg mener, at et godt kendskab til samt forståelse 

for engelsk vil indvirke på en persons måde at bruge det danske sprog. Men hvad så hvis personen 

har en høj sproglig forståelse for både engelsk og dansk, og begge sprog falder vedkommende lige 

naturligt? Som cand.ling.merc.-studerende og meget sproglig har det altid været min kæphest, at 

man for så vidt muligt skal undgå at anvende anglicismer i dansk. Derfor forventer jeg, at en 

sprogkyndig med ekspertise i både engelsk og dansk altid vil kunne holde de to sprog adskilt og 

være i stand til ved hjælp af et stort ordforråd at udnytte det danske sprog fuldt ud uden at behøve at 

låne ord, metaforer og andet fra engelsk. 

Problemformulering 
 

På baggrund af ovenstående overvejelser og forventninger har jeg udformet min 

problemformulering således: 

 

• Er der i Danmark en tendens til, at nogle bestemte befolkningsgrupper i højere grad end 

andre befolkningsgrupper anvender engelske ord og udtryk i deres dagligdags tale, samt 

overfører engelske metaforer, sætningskonstruktioner m.v. direkte til dansk? 

 

• Anvender en person typisk flere engelske ord i sit danske, hvis vedkommende taler engelsk 

på et højt niveau? Eller er det lige omvendt? 

 

For at kunne besvare min problemformulering har jeg valgt at undersøge, hvordan tre forskellige 

grupper danskere hver især bruger deres danske sprog: 

  

Gruppe 1 har dét til fælles, at de af forskellige årsager ikke har et særligt godt kendskab til engelsk 

og ikke beskæftiger sig med det jævnligt.  

Gruppe 2 har alle et godt kendskab til engelsk, og de færdes i en verden, hvor engelsk spiller en stor 

rolle, og hvor det er vigtigt at kunne forstå og tale engelsk.  

Gruppe 3 har alle på grund af deres uddannelsesmæssige baggrund og / eller nuværende stilling et 

højt sprogligt niveau af både dansk og engelsk, og de beskæftiger sig enten med begge sprog til 

daglig, eller de har en stor interesse for begge sprog. 
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For at opsummere min hypotese, så forventer jeg helt konkret, at 

 

• der er en tendens til, at nogle befolkningsgrupper i Danmark i højere grad end andre 

befolkningsgrupper anvender anglicismer, når de taler dansk, 

og 

• en person med en god forståelse for engelsk, og som dagligt konfronteres med engelsk 

(gruppe 2), typisk vil anvende flere engelske lån, når vedkommende taler dansk, end en 

person med ringe kendskab til engelsk (gruppe 1). Dog vil en person med et højt sprogligt 

niveau af både dansk og engelsk være i stand til at adskille de to sprog og i høj grad undgå at 

låne ord fra engelsk, når vedkommende taler dansk (gruppe 3). 

 

I metodeafsnittet vil jeg komme nærmere ind på mine tanker og overvejelser i forbindelse med min 

undersøgelse, dvs. hele processen fra udvælgelsen af forsøgspersoner til selve udførelsen af 

undersøgelsen, herunder hvordan samtalerne forløb, til databehandling m.v. I metodeafsnittet vil jeg 

desuden give en nærmere beskrivelse af mine tre forsøgsgrupper.
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Teori og problemafgrænsning 
 
Dette kapitel giver en nærmere introduktion til emnet, herunder lidt flere eksempler på, hvad 

anglicismer kan være, og hvad der kan ligge til grund for, at nogle danskere tilsyneladende er 

begyndt at anvende anglicismer i deres danske sprog.  

 

Derefter følger en problemafgrænsning, som beskriver, hvilke problemstillinger der kan være 

forbundet med anglicismerne i det danske sprog. 

 

Til sidst vil jeg redegøre for den teori, jeg har indsamlet og læst i forbindelse med denne afhandling, 

herunder metodeteorien. 

Emnet 
 

Det er svært at sige præcist, hvornår jeg personligt begyndte at lægge mærke til nogle danskeres 

brug af anglicismer i deres danske sprog. Jeg kan heller ikke udpege præcist, hvilke typer danskere, 

som jeg har hørt gøre det. Men det er noget, jeg i stigende grad har lagt mærke til, både i radioen, 

fjernsynet, og hos personer, som jeg har talt med ude i byen, på arbejdet og i min omgangskreds. 

 

Nogle eksempler på anglicismer, som jeg hører blive brugt i flæng, er engelske låneord som ”yes”, 

”nice”, ”what” og endda ”fuck”. De kan alle bruges som for eksempel begejstrede udbrud, udtryk 

for overraskelse eller lignende. Disse udtryk er så udbredte i hverdagssproget, nok især blandt unge 

og folk i op til midten af tredverne, at jeg efterhånden er ved at vænne mig til dem. Men når jeg 

hører en person udbryde ”Fuck hvor nice!”, kan jeg godt ærgre mig.  

 

I min indledning har jeg givet et eksempel på en engelsk vending, jeg har hørt blive overført direkte 

til dansk. Derudover hører jeg ofte, at en sætningskonstruktion overføres fra engelsk til dansk, 

såsom ”at kommentere på noget”, som kommer fra det engelske ”to comment on something”. Men 

på dansk sætter vi altså ikke en præposition efter verbet, som man gør på engelsk (Bruun 1999:227). 

Ikke desto mindre hører jeg det ofte blive brugt. 
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Det er heller ikke længere ualmindeligt at deltage i en event frem for en begivenhed eller at give en 

update på, hvordan det går, frem for en melding om. 

 

Eksemplerne er mange, og det kan være svært at dokumentere, hvordan man hører folk omkring sig, 

i radioen og i fjernsynet bruge deres talte danske sprog. Men for at tage eksemplet med at 

”kommentere på” viser en hurtig søgning på Google dog, at der er hele 179.000 resultater for 

”kommentere på”, selv når man sætter citationstegn foran søgeordene (www.google.dk 2010). 

Søgeresultaterne er blandt andet artikler fra berlingske.dk og indlæg fra studieportalen.dk.  

Denne afhandling omhandler primært det engelske sprogs påvirkning på det talte danske sprog, og 

ovennævnte søgning er et eksempel på anvendelsen af en anglicisme i skriftligt dansk. Alligevel 

mener jeg, at eksemplet kan være en god indikation på, hvordan nogle danskere er begyndt at lade 

sig påvirke af engelsk, når de kommunikerer på dansk. 

 

En vigtig ting at nævne i forbindelse med det engelske sprogs påvirkning af dansk er domænetab. 

Domænetab vil sige, at det danske sprog taber terræn til det engelske, fordi danske ord og hele 

sætninger bliver fravalgt til fordel for engelske, selvom man sagtens kunne klare sig med dansk 

(Davidsen-Nielsen 2004:2). 

 

Senere i min afhandling kan resultaterne af min undersøgelse forhåbentligt dokumentere, i hvor høj 

grad der kan spores en tendens til anglicismer og evt. domænetab i danskernes sprog, samt hvilke 

befolkningsgrupper det gør sig gældende for. 

Amerikanisering – En mulig årsag til anglicismer? 
 

Uanset om det gælder for alle typer danskere eller kun nogle bestemte befolkningsgrupper, at de 

anvender anglicismer i deres danske sprog, mener jeg, at det er interessant at se på, hvad der kan 

ligge til grund for denne tendens. 

 

Omkring 80 % af alle fremmedord, som er dukket op i det danske sprog siden sidst i 1900-tallet, 

stammer fra amerikansk-engelsk (www.denstoredanske.dk). 

 

En stor del af anglicismerne i det danske sprog kan formentlig tilskrives den stigende indflydelse, 

amerikansk kultur har haft på den danske kultur gennem tiden. Danmark Radios hjemmeside 
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indeholder en undervisningssektion, der sætter fokus på forskellige problemstillinger, nye tendenser 

og kulturfænomener i det danske samfund, herunder amerikaniseringen af den danske kultur 

(www.dr.dk). Siden omhandler USA's indflydelse på blandt andet dansk mode, film, musik, 

teknologi o.a. og giver et godt overblik over den udvikling, amerikaniseringen af Danmark har haft 

gennem tiden, i form af blandt andet tidslinjer. 

 

Når en fremmed kultur får indflydelse på et hvilket som helst område i en anden kultur – 

gastronomi, musik, mode eller andet – bliver der som regel også introduceret nogle nye termer.  

Eksempler på dette kan, som det også fremgår af Danmarks Radios undervisningsside, være inden 

for gastronomi, hvor USA har introduceret danskerne for fast food, toast, cocktails og brunch. Også 

inden for modeverdenen, bruges termer som trendy, sneakers, look, hippie m.m. flittigt i det danske 

sprog. 

Nogle af disse termer kunne man sagtens erstatte med danske alternativer, såsom trendy 

(moderigtig), look (stil / udseende) og toast (ristet brød). Men ofte findes der ikke nogen danske 

ord, der fuldt dækker de nye termer, den amerikanske kultur har introduceret os for, og det er i alle 

tilfælde almindeligt at nøjes med den engelske term. Så dette kan altså være en af årsagerne til, at 

der har sneget sig anglicismer ind i det danske sprog gennem tiden. 

 

Derudover har vi danskere især taget amerikansk film og musik til os.  

Amerikanske musikgenrer har for længst vundet indpas i Danmark, og dette har ikke blot tilføjet 

musiktermer som funk, rap og rock til det danske ordforråd, men det har også betydet, at danskerne 

lytter til engelsk gennem sange i radioen, musikvideoer, på cd’er m.v. Også amerikanske film, tv-

serier og dokumentarprogrammer dominerer i høj grad den danske sendeflade. En almindelig 

onsdag på den danske tv-kanal TV3 byder således på 16 amerikanske programmer ud af 22 mulige 

(www.tv3.dk 2010), og fordelingen er nogenlunde tilsvarende på de andre danske kanaler. I 2001 

foretrak 49 % af de danske biografgængere endvidere at se en amerikansk film frem for f.eks. en 

dansk (www.dr.dk). Dertil kommer, at vi i Danmark foretrækker at se engelske / amerikanske film 

med danske undertekster til original tale i stedet for synkronisering af stemmerne. 

 

For danskerne er amerikansk film-, tv- og musikkultur altså en nem kilde til at høre og lære en 

masse engelsk, og det er efter min mening ikke usandsynligt, at udbredelsen af den amerikanske 

kultur i Danmark er en af årsagerne til forekomsten af anglicismer i det danske sprog. 



‐ Amerikanisering – En mulig årsag til anglicismer? ‐ 

 

En anden mulig årsag til anglicismer i det danske sprog kan være, at mange britiske og amerikanske 

firmaer er blevet globale og har kontorer i flere lande, blandt Danmark.  

Eksempler på disse er blandt andet nogle af verdens største internationale revisions- og 

rådgivningsvirksomheder, som PriceWaterHouseCoopers (www.pwc.com), Ernst & Young 

(www.ey.com) og Deloitte (www.deloitte.com), der blev grundlagt i Storbritannien. USA sidder 

desuden tungt på it-markedet takket være blandt andet Microsoft, som er verdens største 

softwareleverandør, grundlagt af amerikaneren Bill Gates (www.microsoft.com 2010). 

 

Som det fremgår af min hypotese, forventer jeg, at en dansker vil være mere tilbøjelig til at anvende 

anglicismer i sit danske hverdagssprog, hvis vedkommende er beskæftiget inden for en branche 

eller virksomhed, hvor koncernsproget er engelsk, hvor selv det danske sprog er stærkt præget af 

engelske termer, og hvor vedkommende dagligt skal kommunikere på engelsk.  

Nu hvor en lang række internationale virksomheder har etableret kontorer, datterselskaber m.v. i 

Danmark, hvor flere danskere har fundet beskæftigelse, er det altså min overbevisning, at dette har 

medført, at disse danskere anvender anglicismer – både i arbejdssammenhænge men faktisk også i 

al almindelighed. 

Dertil kommer, at når termer, stillingsbetegnelser, produktnavne m.v. er specifikke for brancher, 

som engelsktalende lande er førende inden for, så vil disse termer m.v. være opfundet på engelsk, 

og mange af disse har vi optaget i vores danske sprog. Således er mange danskere beskæftiget som 

eksempelvis sales managers eller controllers, og især i it-branchen optræder termer som computer, 

harddisk, download og software engineer hyppigt i en dansk sætning. 

I mit arbejde som oversætter og korrekturlæser i et dansk it-firma, har jeg lært, at det danske sprog i 

it-verdenen i høj grad er præget af engelske termer, produktnavne og stillingsbetegnelser. Dette 

fremgår tydeligt af mange af de danske it- og økonomitekster, jeg bliver bedt om at læse korrektur 

på. Jeg læser korrektur på stort set alt i huset, og teksterne kan være skrevet af både vores 

konsulenter, sælgere, udviklere og andre. Mange af de danske tekster, jeg bliver præsenteret for, 

indeholder så mange anglicismer i form af for eksempel engelske låneord og engelske 

sætningskonstruktioner, som er blevet overført til dansk, at jeg bliver nødt til at omformulere 

teksterne, så de står på korrekt dansk. 

Jeg er indforstået med, at det inden for it-verdenen er generelt accepteret og almindeligt 

forekommende at anvende anglicismer i det danske sprog. I mit arbejde bestræber jeg mig dog på at 



‐ Amerikanisering – En mulig årsag til anglicismer? ‐ 

begrænse antallet af anglicismer så vidt muligt. Således kan jeg måske ikke erstatte software eller 

computer1 med danske alternativer, men jeg kan sørge for at skrive projektstyring og grænseflade i 

stedet for termerne project management og interface, som flere af mine kolleger ynder at bruge i 

deres danske sprog. 

Et andet eksempel er en dag, hvor jeg spiste frokost med blandt andet en mine kolleger, som havde 

været til et kundearrangement i firmaet, hvor kunderne havde haft mulighed for at sparre med 

hinanden samt lytte til nogle indlæg fra både interne og eksterne talere. Jeg bemærkede, at min 

kollega fortalte om de keynotetalere, der havde talt til arrangementet i stedet for at bruge den fulde 

danske term hovedtalere, og kort efter konstaterede min kollega endvidere, at det var overkill at 

dele både brochurer, gaver og kuglepenne ud til de få kunder, der var mødt op. 

Men spørgsmålet er nu, om personer, der arbejder og færdes i en verden, som er præget af engelske 

termer, såsom it- og økonomimedarbejdere, også har en tendens til at anvende anglicismer, når 

emnet ikke nødvendigvis vedrører arbejde. Dette vil jeg vende tilbage til senere, når jeg gennemgår 

resultaterne af min undersøgelse. 

 

Problemafgrænsning 
 

I ovenstående afsnit har jeg redegjort for de personlige erfaringer og overvejelser, jeg har gjort mig 

i forhold til dette emne.  

Derudover har jeg med interesse fulgt den sprogdebat, som vi har set i Danmark, siden den danske 

regerings sprogudvalg i december 2008 i en skrivelse til alle politikere anbefalede, at 

universitetsloven blev ændret (www.berlingske.dk 2009). Sprogudvalget, de forskellige politikere 

og de ansatte på de danske universiteter har forskellige holdninger til, hvorvidt det er positivt eller 

negativt, at det engelske sprog fylder mere og mere som undervisnings- og forskningssprog på de 

danske universiteter. Dette bringer mig til den første problemstilling inden for mit emne. 

 

Kort fortalt går debatten på, at sprogudvalget ønskede en lovændring, da de var bekymrede for den 

stigende anvendelse af engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter. Ændringen af 

universitetsloven skulle sikre, at det danske sprog fortsat var det primære undervisningssprog på 
                                                            
1 Ifølge www.denstoredanske.dk findes der rent faktisk en dansk betegnelse for computer, nemlig datamat. Denne term 
blev dog senere erstattet af computer, som man har brugt lige siden. Termen computer er så almindeligt brugt i det 
danske sprog nu, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at gå tilbage til at sige datamat. 
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alle landets universiteter. Sprogudvalget uddyber deres argument for nævnte lovændring i deres 

rapport fra d. 7. april 2008, ”Sprog til tiden” (www.kum.dk 2008), som blev udarbejdet til 

daværende kulturminister Brian Mikkelsen. Rapporten indeholder helt konkret en række forslag til, 

hvordan det danske sprog kan styrkes på blandt andet universiteter, i den offentlige sektor og i 

erhvervslivet i Danmark. Men de danske universiteter ønsker ikke en lovændring, da de mener, at 

det vil gå ud over Danmarks chancer for at klare sig i globaliseringen, hvis al undervisning, 

forskning og formidling skal foregå på dansk (www.berlingske.dk 2009). 

 

Ovennævnte sprogdebat har imidlertid udviklet sig til at handle om mere end blot, hvorvidt dansk 

eller engelsk skal være det primære undervisnings- og forskningssprog på de danske universiteter, 

hvilket bringer mig videre til næste problemstilling.   

 

I kølvandet på debatten har der nemlig været en del snak og spekulationer blandt politikere, 

sprogeksperter m.v. omkring den måde, hvorpå danskerne generelt er begyndt at bruge det danske 

sprog. Dette finder jeg især interessant for min afhandling. 

 

Flere har for eksempel udtrykt bekymring for det danske sprog, fordi de mener, danskerne generelt 

er blevet dårligere til dansk, efter at engelsk er begyndt at spille en større rolle på mange områder i 

det danske samfund. 

Et eksempel herpå er en kronik i Politiken (www.politiken.dk 2008) fra april 2008, som er skrevet 

af Jørn Lund, medlem af regeringens sprogudvalg.  

Lund skriver godt nok, at sprogudvalget ikke ønsker at indføre sproglige restriktioner overfor 

erhvervslivet, uddannelsessektoren m.v. Han fortæller, at de tværtimod ser en stor fordel i, at flere 

danskere tillærer sig kompetencer inden for nye sprog som kinesisk, idet den økonomiske vækst i 

Kina og andre lande i højere grad vil eksponere os danskere for sprog, som kun få af os har 

kendskab til. 

Men Lund fastslår, at han først og fremmest går ind for en sprogpolitik, der sikrer dansk som 

undervisnings- og fagsprog. Han bryder sig desuden ikke om, at man ikke længere vil forlange, at 

de studerende på de danske universiteter kan dansk, men at de derimod skal kunne engelsk. Her 

henviser han til det juridiske fakultet på Københavns universitet, som sigter efter, at halvdelen af 

deres undervisning i 2012 skal foregå på engelsk. 
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Lund udtrykker ikke blot bekymring for den stigende anvendelse af engelsk som 

undervisningssprog på de danske universiteter. Lund skriver desuden, at han får røde ører, når hans 

udenlandske kolleger kommer på besøg til Danmark og kommenterer vores måde at bruge vores 

nationalsprog på.  

Jørn Lund inddrager et eksempel fra tidligere på året i 2008, hvor EU's kommissær for 

flersprogethed, Leonard Orban, besøgte Danmark. Orban undrede sig over, at bybilledet i de danske 

byer var præget af engelske navne på forretninger og produkter, og at der stod ”Sale” overalt. Ud af 

de 15 EU-lande, Orban havde besøgt før, var danskerne også dem, der havde den største tendens til 

pludselig at slå over i engelsk. Orban mente, at det var ”dårlig stil” og drog den konklusion, at 

danskerne tilsyneladende hverken var stolte af eller glade for deres sprog, hvilket ærgrer Jørn Lund.  

Jørn Lunds kronik er altså et eksempel på en af de sprogeksperter, der i overvejende grad udtrykker 

en generel bekymring for det danske sprog – både i og udenfor uddannelses- og 

erhvervssammenhænge. Dette finder jeg relevant for det første punkt i min problemformulering, 

som går på, hvorvidt der i Danmark er en tendens til, at nogle befolkningsgrupper anvender flere 

anglicismer end andre befolkningsgrupper, når de taler dansk. Jeg tror nemlig ikke, at alle danskere 

har tendens til at anvende anglicismer, og derfor mener jeg ikke, at Lunds bekymring for det danske 

sprog nødvendigvis er begrundet. 

Jørn Lund berører dog endnu en interessant problemstilling, idet han kommer ind på, at det ikke kun 

er det danske talesprog, som tilsyneladende er præget af anglicismer, men også det danske landskab 

og bybillede. Flere af vores skilte, produktnavne, butiksnavne, mærker m.v. står på engelsk. 

Problemstillingen er, hvorvidt det kan gøre et negativ indtryk på en person fra udlandet, som 

besøger Danmark, at vi anvender så meget engelsk, både skriftligt og mundtligt.  

EU’s kommissær for flersprogethed var ifølge Lund ikke særligt imponeret over vores brug af det 

danske sprog og evne til at slå over i engelsk og inddrage det i dansk. Her kunne man spørge sig 

selv, om alle udlændinge, der gæster eller opholder sig i Danmark, har det indtryk, at vi i Danmark 

ikke mestrer eller kerer sig om vores nationalsprog. Det ville naturligvis være beklageligt, hvis det 

forholdt sig sådan, men jeg tvivler nu på det.  

For det første mener jeg som sagt ikke, at vi danskere som folkefærd er begyndt at tale ringere 

dansk ved at inddrage en masse engelsk, når vi taler. Jeg mener, at det kun gælder bestemte 

befolkningsgrupper, som det også fremgår af min hypotese. 

For det andet er jeg enig i, at vi danskere er gode til at slå over i engelsk, men jeg ser nu ikke dette 

som et problem eller som noget, der burde gøre et dårligt indtryk på udlændinge. Jeg synes 
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tværtimod, det er en stor fordel, at danskerne er så dygtige til at kommunikere på engelsk. Vi er et 

lille land, og hvis vi skal kunne klare os på det internationale marked, og når vi rejser ud i verden 

som turister, i arbejdsøjemed eller lignende, er det nødvendigt for os at kunne kommunikere på et 

eller flere af verdens store sprog. 

Som jeg også vil komme ind på i slutningen af dette afsnit, vil jeg dog medgive Jørn Lund, at en 

indførelse af engelsk som primært undervisningssprog på universiteterne i Danmark vil kunne 

påvirke de studerendes måde at tale dansk på. De studerende ville nemlig i dette tilfælde høre under 

den gruppe, som færdes i en verden, hvor engelsk spiller en stor rolle, og hvor det er vigtigt at 

kunne forstå og tale engelsk. 

 

Regeringens sprogudvalg har altså allerede slået alarm, og de bliver bakket op af Dansk Sprognævn. 

Dansk Sprognævn hører under kulturministeriet og er en forskningsinstitution, der blandt andet har 

til opgave at følge det danske sprogs udvikling og fastlægge den danske retskrivning (www.dsn.dk 

2010).  

I artiklen ”Studerende kommer til at mangle ord” fra januar 2009 (www.berlingske.dk 2009) 

advarer direktøren for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen mod at lade engelsk 

overtage rollen som det primære undervisnings- og forskningssprog i Danmark. Kirchmeier-

Andersen mener nemlig, at dette også vil gå ud over de studerendes generelle evne til at formidle 

sig ordentligt på dansk, idet de vil komme til at mangle ord og udtrykskraft. 

Dette synspunkt er der imidlertid flere studerende, der ikke deler. Ifølge artiklen ”Jeg kan sagtens 

formulere mig på dansk” på berlingske.dk er både undervisere og studerende på de danske 

universiteter enige om, at politikernes og andres frygt for en generel udviskning af det danske sprog 

er ubegrundet. En af de studerende, 28-årige Lajla Jørgensen, udtaler til Berlingske Tidende, at hun 

føler sig lige så sikker, når hun kommunikerer på dansk, som hendes medstuderende, der 

udelukkende følger kurser på dansk. Derfor mener hun ikke, at det kommer til at påvirke hendes 

eller hendes medstuderendes brug af det danske sprog, blot fordi engelsk indføres som det primære 

sprog på de danske universiteter. 

Jeg er sikker på, at Lajla Jørgensen har ret i, at mange studerende fortsat vil kunne formulere sig 

flydende på dansk, selvom engelsk overtager rollen som det primære undervisningssprog på deres 

studium. Men som nævnt er jeg tilbøjelig til at give både Jørn Lund og Sabine Kirchmeier-

Andersen ret i, at en større engelsk påvirkning til daglig vil kunne påvirke de studerendes måde at 

tale dansk på, også udenfor universitetets mure. Dette ville være et problem, da jeg mener, at al 
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kommunikation bør foregå på så korrekt og flydende et sprog som muligt, hvad enten det så foregår 

på dansk, engelsk, kinesisk eller spansk. Jeg tror bestemt, at en del af ens budskab er i fare for at gå 

tabt, når man blander to sprog sammen. 

Teori og litteratur 
 

Der er ikke skrevet megen litteratur, der behandler lige nøjagtigt spørgsmålet om, hvorvidt 

anglicismer anvendes på tværs af alle befolkningsgrupper i Danmark, eller om det kun drejer sig om 

bestemte befolkningsgrupper.  

Men i dette afsnit vil jeg redegøre for litteratur, artikler, teori og andet, som taler meget generelt om 

anvendelsen af anglicismer i Danmark. Dette er også interessant i forbindelse med 

problemformuleringen i denne afhandling, da spørgsmålet netop er, hvorvidt det er rimeligt at 

generalisere den danske befolkning, hvad angår deres måde at bruge det danske sprog på. 

Derudover kommer litteraturen også ind på de øvrige punkter, som behandles i denne afhandling, 

herunder mulige årsager til anglicismer, og hvilke problemstillinger, der er forbundet med at erstatte 

danske termer med engelske. 

Udover at gennemgå og diskutere litteraturen og teorien vil jeg endvidere perspektivere til dette i 

analysen og diskussionen af de data, som er indsamlet gennem undersøgelsen. 

 

Det engelske sprogs påvirkning på dansk har især optaget professor Niels Davidsen-Nielsen. 

Udover at være dr. phil. i engelsk sprog er Davidsen-Nielsen tidligere formand for Dansk 

Sprognævn og har holdt flere foredrag om det danske sprogs udvikling, og hvordan det taber terræn 

til engelsk (www.forfatterforedrag.dk). 

 

Davidsen-Nielsen er et godt eksempel på en af de mange forfattere og sprogeksperter, som er 

bekymrede for det danske sprogs overlevelse, og som udtrykker sig noget generaliserende om 

danskernes måde at bruge det danske sprog på. 

 

Hvor denne afhandlings hypotese går på, at kun nogle bestemte danske befolkningsgrupper 

anvender anglicismer i dansk, lader det til at være Davidsen-Nielsens holdning, at danskerne 

generelt er tilbøjelige til at anvende anglicismer, og at der skal tages initiativer til at sikre det 

danske sprog. I hans artikel ”Englishisation or Not?”, som omhandler sprogpolitik i Danmark, 

kommer denne holdning til udtryk, når han fortæller, at den stigende globalisering har medført, at 
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flere sprog taber terræn til engelsk, og han i denne forbindelse udtrykker ”One must be both blind 

and deaf not to notice this.”. Davidsen-Nielsen forklarer desuden, at der skal handles nu, hvis man 

vil sikre, at engelsk ikke vinder mere og mere indpas i det danske samfund, hvormed dansk på 

mange områder vil blive forældet (Davidsen-Nielsen 2004:1).  

 

Davidsen-Nielsen anerkender ganske vist, at det er en stor fordel at kunne begå sig på et sprog som 

engelsk i en verden, som grundet internationaliseringen bliver stadig mindre. Men han fremhæver 

samtidig risikoen for, at udviklingen af dansk som forskningssprog kan gå i stå, hvis engelsk bliver 

for dominerende i visse sektorer, samt domænetab som de vigtigste årsager til at tage anglicismer 

alvorligt og indføre en sprogpolitik i Danmark (Davidsen-Nielsen 2004:1-2). 

 

Davidsen-Nielsen kommer i ovennævnte artikel med en række bud på, hvordan man bedst muligt 

ville kunne bevare det danske sprog. Han roser først og fremmest kulturministeriets initiativ til en 

sprogpolitik i 2004. Denne sprogpolitik omfattede blandt andet, at DR og TV2 skulle gøre, hvad de 

kunne for at vedligeholde og udvikle det danske sprog ved at lade størstedelen af deres programmer 

være på dansk (Davidsen-Nielsen 2004:2).  

I artiklen er Davidsen-Nielsen enig i, at dette ville have en god effekt. Dette aspekt er interessant i 

forhold til denne afhandlings afsnit om amerikanisering, som netop handler om, hvorvidt de mange 

amerikanske og andre engelsksprogede programmer i fjernsynet kunne være en mulig årsag til, at 

nogle danskere bruger anglicismer.  

 

Det er altså ikke usandsynligt, at et initiativ fra DR og TV2 som beskrevet ovenfor kunne bidrage til 

at reducere antallet af anglicismer og fremme brugen af danske termer i stedet. Som jeg vil komme 

ind på i metodeafsnittet, er forsøgspersonerne i undersøgelsen blandt andet blevet spurgt til deres 

tv-vaner, og i analyseafsnittet vil det vise sig, om der tegnede sig et mønster blandt de 

forsøgspersoner, der ofte ser engelsksprogede programmer i fjernsynet, og deres måde at tale dansk 

på. 

 

Et andet punkt, som Davidsen-Nielsen fremhæver i denne artikel, og som han ikke mener, at 

politikerne har fokuseret tilstrækkeligt på, er domænetab (Davidsen-Nielsen 2004:2).  

I introduktionen til emnet tidligere i dette kapitel er der givet nogle eksempler på, hvad anglicismer 

kan være, og her bliver også domænetab nævnt flygtigt. Men det er en interessant problemstilling, 
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som fortjener at blive uddybet, fordi det som tidligere nævnt drejer sig om, at dansk fravælges til 

fordel for engelsk. 

  

Ifølge en anden artikel af Davidsen-Nielsen, ”Kan vi overleve engelsk i Norden?”, er det på mange 

områder og i mange sektorer i det danske samfund, herunder i forbindelse med teknisk og 

naturvidenskabelig forskning (Davidsen-Nielsen 2002:2), blevet almindeligt helt at udskifte dansk 

med engelsk.  

 

Davidsen-Nielsen mener, det bør være et krav, at man begynder at anvende dansk – eventuelt samt 

engelsk – i alle sammenhænge, selv hvor det ville give bedst mening kun at anvende engelsk. Lidt 

senere i artiklen udtrykker Davidsen-Nielsen endvidere bekymring for, at tendensen til domænetab 

vil blive mere generel, og han påpeger, at mange nordboere kommunikerer på engelsk, hvilket er et 

kulturtab, da sprog og kultur hænger sammen. 

 

Davidsen-Nielsen mener altså kort sagt, at dansk taber terræn til engelsk på bestemte fagspecifikke 

områder, og at man bør følge denne udvikling nøje for at bevare det danske sprog som helhed.  

 

Som det også fremgår af både afsnittet om amerikanisering og i problemafgrænsningen, er det på 

nogle områder og i nogle sammenhænge accepteret at anvende anglicismer, fordi der ikke findes 

danske alternativer. Men det bliver først rigtigt interessant, når anglicismerne udvikler sig til et reelt 

domænetab, og når man spørger sig selv, hvorvidt domænetab kunne blive aktuelt i en hvilken som 

helst sammenhæng, det vil sige, selv når den danske samtale handler om et simpelt hverdagsemne, 

det vil sige ikke noget fagspecifikt. 

 

Hvis der blandt nogle danskere er en tendens til at skifte over i engelsk og vælge engelske ord og 

sætninger i en ellers dansk samtale, eller hvis en sådan tendens pludselig går hen og bliver aktuel, 

ville dette ikke blot betyde en forringelse af kommunikationen på dansk men et direkte tab af denne. 

Det er dog tvivlsomt, at det nogensinde vil komme så vidt, at dansk bliver erstattet af engelsk i alle 

sammenhænge, men i og med at Niels Davidsen-Nielsen og andre sprogkyndige allerede nu advarer 

mod domænetab på nogle områder af det danske sprog, er det absolut værd at overveje, om det 

samme en dag kunne aktuelt for vores hverdagssprog.  
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Noget, som er interessant at inddrage i denne sammenhæng, er Davidsen-Nielsens teori om, at 

anglicismer er symptomer på et forestående domænetab i form af fuld udskiftning af dansk med 

engelsk (Davidsen-Nielsen 1999:14), og der oftest sker domænetab på områder, som længe har 

været præget af anglicismer. Hvis dette passer, og hvis analysen af de data, som er indsamlet til 

denne afhandling, viser en tydelig tendens til anglicismer blandt alle tre typer forsøgspersoner, 

kunne det overvejes, om et komplet domænetab også er ved at blive aktuelt i vores hverdagssprog. 

 

En anden sprogekspert, som har forsket i anglicismer i dansk, er Henrik Gottlieb.  

Gottlieb er lektor ved Engelsk Institut på Københavns Universitet og uddannet cand.mag. i engelsk 

og sproglig rådgivning. Han har en ph.d. i oversættelsesvidenskab fra Københavns Universitet og 

har primært undervist og forsket inden for områder som oversættelse, sprogbrug og det engelske 

sprogs påvirkning på dansk. Hans artikel ”Danish Echoes of English” er en ud af en række 

publikationer, som Gottlieb har skrevet om emnet (www.sprogseminar.dk), og er meget interessant 

for denne afhandling.  

 

”Danish Echoes of English” omhandler anglicismer i det danske sprog (og andre sprog) og de 

politiske debatter, dette har medført i de respektive lande, herunder Danmark.  

I sin artikel kommer Gottlieb ind på de samme diskussioner og debatter, som nævnes i 

problemafgrænsningen, herunder debatten om, hvorvidt der skal lovgives på området og indføres en 

officiel sprogpolitik i Danmark. Artiklen har til formål at redegøre for, hvilke forskellige typer 

anglicismer, der findes, og hvad der kan ligge til grund for anglicismerne, samt kaste lys over 

emnet, så der dannes et bedre fundament for diskussioner og debatter omkring emnet (Gottlieb 

2004:1). 

 

Gottlieb skelner i sin artikel mellem britisk og amerikansk-engelsk og påpeger, at anglicismerne i 

det danske sprog næsten udelukkende stammer fra USA (Gottlieb 2004:4). I denne afhandling er det 

også i høj grad amerikaniseringen og USA's indflydelse på mange områder af det globale marked, 

som fremhæves som årsag til anglicismer, men det er ikke meningen, at der i denne afhandling skal 

skelnes mellem britisk og amerikansk-engelsk. 

 

Af metodeafsnittet fremgår det, at danske unge i høj grad leger med deres sprog og ynder at blande 

især engelske ord og udtryk ind i dansk, og Gottlieb fremhæver også de danske unge som værende 
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særligt tilbøjelige til at anvende anglicismer i det danske sprog. Men gennem sætninger som ”Not 

only are Anglicisms officially welcomed in Denmark; even where prescriptive measures are indeed 

taken, official language policies differ from those elsewhere in Scandinavia…” (Gottlieb 2004:1) 

udtrykker han sig først og fremmest generelt om danskernes vane med at bruge anglicismer, og han 

refererer til kilder, der gør det samme.  

 

I afsnittet ”Amerikanisering – en mulig årsag til anglicismer?” er der kommet nogle bud på, hvad 

udbredelsen af anglicismer hos nogle danskere eventuelt kan skyldes.  

Gottlieb tager ligeledes fat i det stadig større samarbejde verdens lande imellem som en mulig årsag 

til anglicismer i Danmark, samt den måde, hvorpå engelsk spiller en stor rolle på mange områder af 

det danske samfund. Ifølge Gottlieb skal den amerikanske kultur rent faktisk falde i popularitet, før 

danskerne vil kunne slippe anglicismerne og erstatte dem med danske alternativer (Gottlieb 

2004:3). 

Gottlieb nævner desuden engelskundervisning – som i Danmark er obligatorisk – som noget, der 

har en indvirkning på danskernes brug af det danske sprog. Dette er relevant i forhold til en af de 

problemstillinger, som er medtaget i problemafgrænsningen, nemlig debatten om hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt at indføre engelsk som det primære undervisningssprog på de danske universiteter, 

eller om dette vil føre til en udviskning af det danske sprog. 

 

Gottlieb nævner også ligheden mellem engelsk og dansk (og de øvrige skandinaviske sprog) som en 

årsag til anglicismerne i det danske sprog.  

Dette er en interessant mulighed, men det forklarer ikke, hvorfor man i Sverige og Norge har været 

bedre til at finde henholdsvis svenske og norske termer for en masse af de ord, vi i Danmark har 

anglicismer for. Hvis vi tager eksemplet fra it-verdenen, så downloader vi filer til vores computer i 

Danmark, hvorimod de nedlaster dem til henholdsvis deres dator og datamaskin i Sverige og 

Norge. Vi kunne i Danmark sagtens sige, at vi henter en fil, og der findes rent faktisk en dansk term 

for computer, nemlig datamat, men sidstnævnte term er stort set forsvundet fra det danske sprog, og 

vi foretrækker i langt de fleste tilfælde at sige downloade.  

Et andet godt eksempel er termen drop down-menu, som det hedder på dansk, men som på svensk 

kaldes en rullegardinsmenu, hvilket udmærket beskriver denne slags menu, hvor en liste over 

valgmuligheder ruller ned, når man klikker på et givet ikon. Så hvis den lighed, der er mellem 

engelsk og dansk, fordi begge sprog udspringer fra den germanske sprogstamme, er årsag til 



‐ Teori ‐ 

anglicismer i det danske sprog, kunne man fristes til at tro, at det samme ville gøre sig gældende for 

svensk og norsk. Men dette er altså ikke i samme grad tilfældet. 

 

Gottlieb har i sin artikel lavet et skema (vist nedenfor) over de forskellige anglicismer, som 

forekommer i det danske sprog.  

I dette skema kategoriserer han anglicismerne i tre hovedkategorier: Active anglicisms (figur 1), 

reactive anglicisms (figur 2) og code-shifts (figur 3). Disse tre hovedkategorier er igen delt op i 

underkategorier og typer:
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Figur 1 
Table 4a: ACTIVE ANGLICISMS  

Category type Danish examples English trigger 

Overt lexical  

borrowings  

Single-word unit  branding branding  

Multi-word unit  still going strong still going strong  

Sub-word unit mega- mega

Covert lexical  

borrowings  

Single-word unit  splejse splice

Multi-word unit  Stop en halv! Stop and haul!  

Loan  

translations  

Compound substitute  kernefamilie nuclear family  

Multi-word substitute få enderne til at mødes make ends meet  

Hybrids Partial loan translation  computerskærm  computer screen  

Amalgamation soflkemebrød (kernebrød = 

whole meal bread)  

soft (ice cream, etc.)  

Pseudo-Anglicisms Fossilization butterfly  butterfly tie (now obsolete, replaced by 

bow tie)  

Semantic change  overhead  overhead (= slide, OHP transparency)  

Lexical contamination  stationcar  station wagon (US); estate car (UK)  

Inflectional 

contamination  

autobahns (German 

loanword with English 

plural ending)  

(highway)s  

Morphological change  fit for fight fighting fit 

Jocular derivation  webmoster  

(literally: web auntie)  

webmaster 

 
 

(Gottlieb 2004:5) 
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Figur 2 

Table 4b: REACTIVE ANGLICISMS  

category  type  anglicism  Danish standard  English trigger  

Semantic loans  Extensions  Jeg elsker dig!  Hav det godt!  Loveyou! [= goodbye]  

Reversions  overhøre  høre  overhear  

Limitations  morgen formiddag  morning  

Doubles misse  gå glip af  miss  

Orthographic  

loans  

Changed spelling  literatur  litteratur literature  

Changed punctuation  Den erfarne 

amerikanske senator, 

Joseph Biden, har en 

anden udlagning.  

Den erfarne 

amerikanske senator 

Joseph Biden har en 

anden udlagning.  

... American senator, 

Joseph Biden, has ...  

Phonetic loans  Phonetic changes  unik pronounced as 

[you'nik]  

[oo'nik]  unique  

 

Prosodic changes  falling intonation in 

exclamations  

slightly rising 

intonation 

Standard American 

international pattern  

Morpho-syntactic 

caiques 

Phraseology tone ned  nedtone tone down 

Constructions En ven af mig En af mine venner A friend of mine

Word order  Dog, han vil ikke… Han vil dog ikke… However,… 

Prepositional choices  Ud af vandet Op af vandet Out of the water 

Valency Ring en ekspert Ring til en ekspert / 

Tilkald en ekspert 

Call an expert 

Translationese Favoured cognates  

 

annoncere meddele (- announce) 

(annoncere = 

advertize)  

announce  

Default equivalents  tilbringe tilbringe, vare (hos)  Spend 

 

(Gottlieb 2004:7) 
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Figur 3 

 
Table 4c: CODE-SHIFTS 

category Danish example pragmatic context 

Tags , okay? Standard Danish oral 

interpersonal assurance formula. 

Sentence-internal 

shifts 

... musikjournalister, som ikke 

respekterer, at prøve-tryk erfor 

your ears only. 

Trendy journalese addressing a 

youthful audience. 

 

Bilingual 

wordplay 
 

There is something rotten in 

Nyhavn (on a political clean-up 

campaign poster displaying a rat, in 

Danish rotte) 

Common linguistic device in 

Danish commercial punchlines 

and political slogans. 

Sentenceshaped 

shifts 

Way to go, girl! The final words in a Danish music 

review. 

Total shifts [Danish websites in English.] Addressing Danes and foreigners 

through English-only 

communication. 

Domain losses Layout Construction: A Case 

Study in Algorithm Engineering 

Tirle of an academic research 

paper written by four Danish 

scientists. 

[80-90% domain losses in 

computer games, scientific papers, 

pop lyrics and certain business 

documents; more moderate losses 

in domains like advertisements, 

commercial brands and film 

titles.] 
 

 

(Gottlieb 2004:8)    

   

   

   

I analysen og diskussionen af mine indsamlede data vil jeg inddrage Gottliebs skema. Udover at 

danne et billede af, hvilke grupper af danskere, som anvender anglicismer, kunne det nemlig være 



interessant at se, om der er et mønster i, hvilke anglicismer, de forskellige forsøgsgrupper anvender, 

og i så fald hvilke slags anglicismer, de anvender hyppigst.  

‐ Teori ‐ 

Anglicismer, som der ikke findes et dansk alternativ til, og som er fuldt integreret i det danske 

sprog, f.eks. weekend (ville i skemaet kategoriseres som: Active anglicisms – Overt lexical 

borrowings – single-word unit) kan i høj grad forsvares. Men hvis dataanalysen viser en generel 

forekomst af for eksempel alle typer anglicismer i kategorien reacitve anglicisms eller domain loss 

(domænetab) hos mange af forsøgspersonerne, kunne man overveje, om det var et tegn på, at 

udviklingen af det danske sprog bevæger sig i en retning, hvor engelsk i stigende grad dominerer. 

Dette ville være uheldigt, hvis man skal gå ud fra, at al kommunikation formidles bedst på et 

korrekt og flydende sprog, hvor andre sprog holdes udenfor. 

 

I forbindelse med anglicismer i det danske sprog bør man næsten inddrage sprogforskeren Pia 

Jarvad.  

Jarvad er seniorforsker i Dansk Sprognævn, hvor hun har været ansat siden 1975 (www.kvinfo.dk 

2009). Hun beskæftiger sig primært med de nye ord, som løbende optages i det danske sprog, og 

har med udgivelser som ”Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab” 

(Jarvad 2001) og ”Nye ord – Hvorfor og hvordan?” (Jarvad 1995) vist sig som ekspert inden for det 

engelske sprogs påvirkning på dansk og de nordiske sprog. 

 

Jarvad har i mange år nøje fulgt udviklingen af det danske sprog, og i blandt andet den første af de 

to ovennævnte bøger har hun også advaret mod, at dansk på mange områder trues af engelsk 

(Jarvad 2001:13). Men i en artikel, som blev udgivet lige omkring nytår 2009 (Henriksen 2009), 

fremgår det, at Jarvad dog er betydeligt mere fortrøstningsfuld end for eksempel Niels Davidsen-

Nielsen. 

Artiklen fortæller, at 194 nye ord blev registreret i det danske sprog i årene 2000-2009. Jarvad 

udtaler til journalisten, at det danske sprog ikke er truet. Dette baserer hun på en undersøgelse, hun 

kort forinden havde foretaget, hvor hun sammenlignede disse 194 nye ord med ord, som kom frem i 

det danske sprog i årene 1900-1910. 

Ifølge Jarvad lader danskerne sig ikke inspirere mere af engelsk i dag, end de altid har gjort. Der er 

ganske rigtigt flere engelske ord i det danske sprog nu til dags, men der kommer ikke nye engelske 

ord til hvert år. Årsagen til, at engelske ord tilsyneladende fylder så meget i dansk, er ifølge Jarvad, 



at de skiller sig meget ud, og at de bliver brugt hyppigere end deres danske alternativer (Henriksen 

2009). 

‐ Teori ‐ 

 

Det er således ikke alle sprogeksperter, der er lige enige om, at det danske sprogs eksistens er truet 

af det engelske sprog. Undersøgelsen, som er foretaget i forbindelse med denne afhandling, skulle 

også gerne bekræfte, at der ikke er grund til at frygte for det danske sprogs overlevelse, men at det 

blot drejer sig om nogle bestemte befolkningsgrupper. 

 

Metodeteori 
 

I dette afsnit vil jeg først præsentere og dernæst redegøre for den teori, jeg har valgt at basere min 

metode til dataindsamling og -analyse på. 

 

Jeg har først og fremmest anvendt bogen ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen. Andersen 

er direktør for CBS Learning Lab ved CBS og har gennem årene både forsket og undervist i 

vidensproduktion (www.forlagetsl.dk). Andersens bog ”Den skinbarlige virkelighed” har i mange år 

været en af de mest benyttede bøger om de undersøgelsesmetoder, man kan anvende til indsamling, 

tolkning og analyse af data, og dækker alle faser af et projekt fra første idé til undersøgelse af emnet 

og analyse af resultaterne (www.samfundslitteratur.dk). 

 

Derudover har jeg konsulteret et par forskellige hjemmesider, som begge omhandler dataindsamling 

gennem interviews. 

 

Den ene hjemmeside er www.denstoredanske.dk, som indeholder en artikel om 

interviewundersøgelser.  

Artiklen beskriver primært forskellen mellem den kvantitative og kvalitative analyse, som er de to 

hovedformer for metode, der normalt skelnes mellem inden for samfundsvidenskab. 

 

Den anden hjemmeside www.samfundsfag.com giver en trinvis gennemgang af, hvordan man 

forbereder sin interviewundersøgelse, gennemfører den, og hvordan man sammensætter den bedste 

gruppe af forsøgspersoner ud fra alder, køn og andre demografiske faktorer. 

 



Jeg vil starte med at redegøre for Ib Andersens bog, som er den teori, der primært ligger til grund 

for min metode til indsamling og analyse af data. 

‐ Metodeteori ‐ 

 

Andersen forklarer, at man skal tage stilling til, hvilket undersøgelsesdesign man vil anvende i sin 

undersøgelse, altså om man vil anvende spørgeskema, interviews, statistikker eller andet. En række 

faktorer spiller ind, når denne beslutning skal tages (Andersen 1997:154): 

 

Man skal beslutte, om man for eksempel ønsker at studere individer, grupper, samfund eller 

processer (under ét kaldet undersøgelsesenheder) (Andersen 1997:154).  

Desuden skal man overveje, om man vil foretage en total- eller delundersøgelse, det vil sige, om 

man vil undersøge henholdsvis alle individer i en given population eller blot en gruppe fra 

populationen. Vælger man at foretage en delundersøgelse, skal man gøre sig klart, hvor mange 

personer, der skal indgå i forsøgsgruppen, og hvordan man ønsker at udvælge disse 

forsøgspersoner. 

Derudover skal man overveje, om man ønsker, at undersøgelsen skal være dynamisk eller vise et 

øjebliksbillede af det fænomen, man undersøger (Andersen 1997:155). 

 

Hvad angår mine undersøgelsesenheder, og hvorvidt jeg vil foretage en total- eller delundersøgelse, 

ønsker jeg at undersøge den måde, hvorpå tre bestemte befolkningsgrupper i Danmark taler dansk. 

Derfor er det i denne afhandling tre grupper forsøgspersoner, der skal studeres, og hver af de tre 

grupper er en stikprøve fra en større population (befolkningsgruppe). Samtidig er de tre 

befolkningsgrupper dele af en samlet population, nemlig den danske befolkning, fordi jeg ønsker at 

danne et billede af, hvor udbredt anvendelsen af anglicismer er blandt den brede danske befolkning. 

Dette gør min undersøgelse til en delundersøgelse.  

I metodeafsnittet vil jeg komme nærmere ind på, hvordan jeg udvalgte de tre befolkningsgrupper.  

I analyseafsnittet vil jeg redegøre for, hvordan resultaterne af undersøgelsen kan siges at afspejle 

den population (befolkningsgruppe), forsøgspersonerne tilhører, og hvorvidt dette kan bruges til at 

vurdere situationen for den brede danske befolkning. 

 

Med hensyn til tidsfaktoren ønsker jeg, at min undersøgelse skal skabe et øjebliksbillede af den 

måde, de tre danske befolkningsgrupper taler dansk på. 

 



Andersen beskriver en række forskellige undersøgelsesdesign, herunder surveystudiet (Andersen 

1997:159), som jeg på baggrund af ovenstående har fundet mest relevant at anvende til min 

undersøgelse.  

‐ Metodeteori ‐ 

Surveystudiet karakteriseres nemlig ved, at man får et øjebliksbillede af det fænomen, man 

undersøger, og at større populationer (i mit tilfælde de tre ovennævnte befolkningsgrupper) 

undersøges ved at udtage en stikprøve fra hver population (mine tre forsøgsgrupper) og undersøge 

denne nærmere. Endvidere kan et surveystudium beskrive et bestemt fænomens udbredelse (i dette 

tilfælde anvendelsen af anglicismer) i en given population (Andersen 1997:159). 

 

Jeg har altså valgt surveystudiet som undersøgelsesdesign, og surveystudiet udføres ofte ved hjælp 

af spørgeskemaer eller standardiserede interviews (Andersen 1997:159). Da jeg skal analysere det 

talte sprog, har jeg valgt at bruge standardiserede interviews.  

De nærmere overvejelser bag min undersøgelse, samt hvordan den forløb, vil blive uddybet i 

metodeafsnittet. 

 

Ib Andersens ”Den skinbarlige virkelighed” har altså i høj grad dannet grundlag for min beslutning 

vedrørende undersøgelsesdesign. 

 

Til forberedelsen og gennemførelsen af undersøgelsen samt sammensætningen af mine 

forsøgsgrupper, har jeg desuden hentet hjælp på hjemmesiden www.samfundsfag.com. Her findes 

en artikel, som giver en god gennemgang af, hvordan man bedst foretager sin undersøgelse, hvis 

man har valgt surveystudiet og interviews som undersøgelsesdesign. 

 

Ifølge denne artikel skal man starte med at gøre sig klart, hvilken viden man ønsker at indhente 

gennem undersøgelsen, hvorefter man skal udarbejde en spørgeramme, som skal bruges i 

interviewet. Denne spørgeramme bør indledes med spørgsmål om forsøgspersonens demografiske 

data, hvorefter man kan gå videre til de spørgsmål, der vedrører det emne, som er genstand for 

undersøgelsen.  

Det anbefales endvidere, at man optager interviewet på et lydmedie. 

Hvad angår gruppen af forsøgspersoner, interviewer de professionelle analyseinstitutter typisk 

hundredvis af forsøgspersoner i deres undersøgelser (www.samfundsfag.com), men dette kan af 

tidsmæssige årsager desværre ikke lade sig gøre i forbindelse med en afhandling. I 



‐ Metodeteori ‐ 

uddannelsessammenhænge er det dog ifølge artiklen tilstrækkeligt at interviewe 5-10 

forsøgspersoner, og disse skal have en nogenlunde demografisk spredning i form af alder, køn m.v. 

De kriterier og retningslinjer, som artiklen på www.samfundsfag.com kommer med ovenfor, har jeg 

forsøgt at opfylde, og i metodeafsnittet vil jeg komme nærmere ind på hvordan. 

 

Derudover er der spørgsmålet om, hvorvidt man anvender en kvantitativ eller kvalitativ metode til 

dataindsamling i sin undersøgelse.  

I artiklen om interviewundersøgelser på www.denstoredanske.dk redegøres der for forskellen 

mellem disse to typer dataindsamlingsmetoder. 

 

Om den kvantitative analyse forklares, at dataindsamlingen baseres på en repræsentativ stikprøve, 

hvor man på forhånd har defineret, hvilke typer forsøgspersoner man vil interviewe. Herefter 

interviewer man alle forsøgspersoner ud fra den samme spørgeramme, som man på forhånd har 

udarbejdet. Alle forsøgspersoner skal altså stilles de samme spørgsmål, således at man kan tillægge 

enslydende svar den samme værdi, hvorimod forskellige svar kan tolkes som et tegn på, at der er 

forskel på forsøgspersonerne, og at der derfor ikke tegner sig et mønster. Den kvantitative analyse 

benytter sig endvidere af meget klare retningslinjer for gennemførelse af undersøgelsen, og der 

anvendes ofte statistikker, formler og lignende i analysen (Andersen 1997:41). 

 

Ved den kvalitative analyse har forsøgspersonerne ifølge artiklen større mulighed for at påvirke 

interviewforløbet. Forsøgspersonerne kender oftest til det emne, der undersøges, og de har som 

regel en vis indsigt i emnet. På den måde opnår man gennem undersøgelsen et mere nuanceret syn 

på emnet (kvalitativt) frem for at måle, hvor mange af forsøgspersonerne der har noget til fælles i 

forhold til emnet (kvantitativt).  

 

Som allerede nævnt er min undersøgelse et surveystudium, hvor jeg har valgt interview som 

dataindsamlingsmetode. Surveystudiet er en af de mest almindelige kvantitative metoder til 

dataindsamling (Andersen 1997:208), og min undersøgelse bygger da også i høj grad på 

kvantitative teknikker.  

Disse teknikker er blandt andet anvendelsen af repræsentative stikprøver som basis for 

dataindsamlingen, en på forhånd udarbejdet spørgeramme og enslydende spørgsmål til alle 

forsøgspersoner.  
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Derudover inddrager jeg Henrik Gottliebs skema over de forskellige typer af anglicismer, opstiller 

mine resultater i en tabel, jeg selv laver, og holder efterfølgende mine resultater op mod Gottliebs 

skema. På denne måde har jeg lagt nogle klare retningslinjer for, hvordan jeg vil kategorisere, 

analysere og fortolke dataene.  

 

Dog er der et par aspekter i min undersøgelse, som snarere er kvalitative frem for kvantitative. En 

kvalitativ analyse kendetegnes nemlig også ved, at man forsøger at forstå et fænomen frem for at 

forklare det, og min intention i denne afhandling er primært at opklare, hvorvidt forskellige 

befolkningsgrupper i Danmark anvender anglicismer. Udover afsnittet om amerikanisering som 

mulig årsag til anglicismer forsøger jeg i denne afhandling ikke at finde en forklaring på 

fænomenet. 

 

Jeg har således anvendt en blanding af den kvantitative og kvalitative metodeform. Selvom der 

oftest skelnes mellem den kvantitative og kvalitative metodeform, er det nemlig ikke nødvendigvis 

et krav, at man kun anvender den ene metode frem for den anden. Ib Andersen argumenterer rent 

faktisk for, at man kan anvende en blanding af den kvantitative og kvalitative analyse (Andersen 

1997:43). 

 

I dette afsnit har jeg redegjort for den teori, som har ligget til grund for mit valg af 

undersøgelsesdesign, sammensætning af forsøgsgruppe, forberedelse og gennemførelse af 

undersøgelsen og metodeteknikker. I metodeafsnittet uddybes det, hvordan jeg konkret har 

inddraget teorien i mit arbejde, samt hvordan jeg endvidere har inddraget Ib Andersen i min 

analyse.



‐ Metode ‐ 

Metode 
 
I dette afsnit vil jeg uddybe, hvordan jeg har omsat metodeteorien, som er beskrevet i det 

foregående afsnit, til praksis i mit arbejde med forberedelsen og gennemførelsen af 

dataindsamlingen (undersøgelsen) og den efterfølgende analyse af resultaterne. Derefter vil jeg 

komme ind på, hvordan arbejdet med resten af afhandlingen er forløbet, hvilke udfordringer jeg er 

stødt på, og hvad jeg set i bakspejlet kunne have gjort anderledes. 

 

Som det uddybes i metodeteoriafsnittet, har jeg på baggrund af Ib Andersens teori valgt 

surveystudiet i form af interviews som undersøgelsesdesign. 

 

Herefter har jeg støttet mig til artiklen fra www.samfundsfag.com, som gennemgår, hvordan man 

forbereder og gennemfører en sådan undersøgelse. Denne artikel er beskrevet i metodeteoriafsnittet. 

 

Som artiklen anbefaler, startede jeg med at gøre mig klart, hvilken viden jeg ønskede at indhente 

gennem min undersøgelse.  

Med afsæt i min problemformulering og hypotese kunne jeg definere, at jeg ønskede at lære noget 

om, hvordan mine tre udvalgte befolkningsgrupper brugte deres danske sprog, og hvorvidt de 

anvendte anglicismer. Til dette var det nødvendigt at høre forsøgspersonerne tale. 

 

Dernæst udarbejdede jeg i overensstemmelse med artiklen en spørgeramme, som blev brugt til alle 

interviews.  

Af artiklen fremgår det, at man skal starte med spørgsmål, som kan placere forsøgspersonerne rent 

demografisk og derefter fortsætte til det emne, som man ønsker at belyse. Denne vejledning fulgte 

jeg, men min spørgeramme adskilte sig dog på det punkt, at den ikke på noget tidspunkt kom ind på 

emnet anglicismer. Jeg ønskede nemlig ikke at påvirke den måde, forsøgspersonerne svarede, ved at 

lade dem vide, hvad emnet handlede om. Hvis forsøgspersonerne vidste, at jeg havde til hensigt at 

evaluere deres danske sprog, herunder antallet af eventuelle anglicismer, ville de måske tænke 

nærmere over, hvordan de talte (for eksempel prøve at tale så korrekt dansk som muligt), og 

resultaterne af undersøgelsen ville dermed ikke være brugbare.  

 



‐ Metode ‐ 

Min spørgeramme blev derfor bygget op således: 

 

Først blev forsøgspersonen spurgt til sin alder, bopæl, uddannelsesmæssige baggrund og 

beskæftigelse. Endvidere noterede jeg deres køn. 

Dernæst blev vedkommende bedt om at fortælle om sig selv, herunder hans eller hendes opvækst, 

omgangskreds, fritidsinteresser og andre emner, som forsøgspersonen selv fandt relevant at snakke 

om i en præsentation af sig selv.  

Jeg spurgte desuden til forsøgspersonens fjernsynsvaner, herunder hvor ofte personen så fjernsyn, 

og hvilke programmer og kanaler, det drejede sig om. 

Derefter blev vedkommende bedt om at fortælle lidt om sit nuværende arbejde, herunder 

arbejdsmiljø, primære arbejdsopgaver og udfordringer, kolleger m.v. 

Næste spørgsmål lød, hvilken holdning forsøgspersonen har til det danske kongehus og hvorfor. 

Herefter blev forsøgspersonen bedt om at fortælle, hvilket problem i det danske samfund 

vedkommende ville vælge at løse, hvis det kunne lade sig gøre. 

Afslutningsvis blev forsøgspersonen spurgt til det højeste niveau af engelskundervisning, han eller 

hun har haft, og hvornår vedkommende sidste gang havde modtaget engelskundervisning. 

  

I det følgende vil jeg redegøre for meningen med de enkelte punkter i min spørgeramme: 

 

De indledende oplysninger omkring alder, uddannelsesmæssige baggrund, beskæftigelse og køn 

tjener til at fastslå forsøgspersonens baggrund samt placere vedkommende demografisk. 

Som nævnt i hypotesen samt senere i dette afsnit, når jeg redegør for udvælgelsen samt 

rekrutteringen af forsøgspersoner, er forsøgspersonernes uddannelsesmæssige baggrund og 

beskæftigelse en vigtig faktor i denne undersøgelse. Derfor sikrede jeg mig denne information om 

hver forsøgsperson.  

Hvad angår oplysningerne om alder og køn, skal forsøgspersonerne ifølge artiklen have en 

nogenlunde demografisk spredning i form af alder og køn for at kunne repræsentere et nogenlunde 

bredt udsnit af den population, de tilhører. I denne forbindelse spurgte jeg også til forsøgspersonens 

fjernsynsvaner. I afsnittet om amerikaniseringen af den danske kultur fremhæver jeg netop 

amerikanske film og fjernsynsprogrammer som en mulig årsag til anglicismer hos nogle danskere, 

og dette bakkes som nævnt op af Niels Davidsen-Nielsen. Derfor kunne det være interessant at se, 
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om der var en større tendens til anglicismer blandt de forsøgspersoner, der ser meget engelsk / 

amerikansk fjernsyn, end de forsøgspersoner der ikke gør.  

 

Det, at forsøgspersonerne blev bedt om at fortælle om dem selv, var ment som et 

”opvarmningsspørgsmål”, der skulle få samtalen på gled. Det var vigtigt at få forsøgspersonerne til 

at tale så meget som muligt for at kunne få flest muligt data ud af undersøgelsen. I tilfælde af at en 

given forsøgsperson var nervøs eller ikke kunne finde på noget at sige, valgte jeg derfor at indlede 

med et spørgsmål, som jeg kan forestille mig, at de fleste kan tale med om, nemlig dem selv. 

 

Baggrunden for spørgsmålet om forsøgspersonernes nuværende arbejde m.v. er nogenlunde den 

samme som ovenstående, nemlig at få dem til at tale om et emne, de kender godt til. Jeg sørgede 

dog for, at vi kun berørte dette emne let – det var først og fremmest ment som et supplement til 

ovenstående emne. Årsagen hertil er, at den ene forsøgsgruppe er beskæftiget inden for et område, 

som er meget præget af engelske termer, og hvis snakken faldt på deres arbejde, ville dette naturligt 

nok lede dem til at anvende anglicismer såsom fagspecifikke udtryk. Dette ville ikke være 

ønskeligt, da jeg ønsker at opklare, om forsøgspersonerne anvender anglicismer i deres 

hverdagssprog uanset emne. 

 

Dernæst var der spørgsmålet om forsøgspersonernes holdning til det danske kongehus, samt hvad 

de ville ændre i det danske samfund, hvis de fik muligheden for det. Her ønskede jeg dels at finde et 

emne, de fleste kan snakke med om eller har en holdning til, og dels at finde et emne, som ikke 

kunne ”provokere” visse forsøgspersoner til at anvende anglicismer, jf. ovenstående. 

Det samme gør sig gældende for spørgsmålet om, hvilket problem i det danske samfund, 

forsøgspersonen ville løse, hvis det var muligt. Det var min forestilling, at de fleste har en holdning 

til, hvad der bør gøres bedre i samfundet. 

 

Efter at have talt med forsøgspersonen om ovenstående emner spurgte jeg til vedkommendes niveau 

af engelsk, og hvilken rolle engelsk spiller for vedkommende i dagligdagen. Ifølge min hypotese vil 

en person nemlig være mere tilbøjelig til at anvende anglicismer, hvis han eller hun er beskæftiget i 

et miljø, hvor engelsk og anglicismer spiller en stor rolle. Derfor var det interessant at notere, hvor 

god en kendskab forsøgspersonen har til engelsk, og hvor ofte vedkommende udsættes for det 
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engelske sprogs påvirkning til daglig, så jeg efter interviewet kunne holde dette op mod 

vedkommendes måde at bruge sit danske sprog på. 

Jeg stillede dette spørgsmål til sidst i interviewet, da jeg ikke ville afsløre for meget om, hvad min 

undersøgelse handlede om. Som jeg også nævner længere tilbage i dette afsnit, ønskede jeg nemlig 

ikke påvirke forsøgspersonerne til f.eks. at forsøge at tale så korrekt dansk som muligt. Ifølge Ib 

Andersen har forsøgspersoner i en kvalitativ analyse større mulighed for at påvirke resultatet af 

undersøgelsen, fordi de på forhånd kender emnet (Andersen 1997:41). Derfor må man konkludere, 

at det modsatte gør sig gældende for en kvantitativ analyse som min. 

 

Ovenfor har jeg redegjort for mit undersøgelsesdesign og gennemgået, hvordan jeg opbyggede 

spørgerammen til mine interviews samt baggrunden for mine valg i denne forbindelse. 

Derudover anbefaler artiklen fra www.samfundsfag.com, at man optager samtalerne på et lydmedie. 

Til dette formål købte jeg en diktafon og optog alle interviews med forsøgspersonerne, så jeg 

efterfølgende kunne transskribere dem. Ved at have alle interviews på skrift er det nemmere at 

gennemgå dem grundigt og identificere eventuelle anglicismer og antallet af disse i hver 

forsøgspersons tale. 

 

Hvad angår antallet af forsøgspersoner, fremgår det af artiklen, at det i forbindelse med f.eks. en 

kandidatafhandling er tilstrækkeligt at interviewe 5-10 personer i en given forsøgsgruppe. Man har 

jo som privatperson sjældent tid til at interviewe 500-1000 forsøgspersoner, som de professionelle 

analyseinstitutter gør (www.samfundsfag.com).  

Derfor valgte jeg at interviewe tre forsøgsgrupper á 10 personer. Hver forsøgsgruppe var som nævnt 

en stikprøve af den population (befolkningsgruppe), jeg ønskede at undersøge. 

 

I det følgende vil jeg redegøre nærmere for valget af mine tre populationer, og derefter hvordan jeg 

rekrutterede de 30 forsøgspersoner. 

 

Jeg har naturligvis måttet gøre mig en masse overvejelser omkring, hvilke forsøgspersoner jeg 

skulle vælge at interviewe til denne afhandling. 

Inden jeg definerede min problemformulering og hypotese, overvejede jeg, om valget af de tre 

populationer f.eks. skulle baseres på alder eller geografi, og begge dele fravalgte jeg. 
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Hvad angår aldersfaktoren, så har undersøgelser vist, hvordan især danske unge leger med deres 

sprog.  

Forskeren Margrethe Heidemann Andersen fra Dansk Sprognævn har skrevet en ph.d.-afhandling 

ved navn ”Engelsk i Dansk. Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og 

ejendomsmæglerkækt?”, som er blevet udgivet på bog. Afhandlingens formål er blandt andet at 

undersøge og dokumentere unge danskeres brug af engelske lån i dansk. Dette gjorde Heidemann 

blandt andet ved at interviewe en række danske unge og spørge til deres holdning til engelske lån i 

dansk (www.dsn.dk 2003).  

 

Heidemanns undersøgelse viste, at selvom danske unge udtrykker interesse for, at det danske sprog 

bevares, så er de generelt positivt indstillet overfor engelske lån i det danske sprog. Det skyldes, at 

de ser det som en mulighed for at påtage sig en anden identitet og skabe sig et fællesskab omkring 

deres sprog – et fællesskab som er forbeholdt de unge, og som derfor er en vigtig del af deres 

sociale netværk. Derudover spiller det også en rolle, at de unge lader sig inspirere og påvirke af 

engelske og især amerikanske film, spil og idoler, hvis sprog de forsøger at efterligne. 

 

Heidemanns afhandling omhandler helt unge danskere (de refereres i hendes afhandling til som 

teenagere), men det er mit indtryk, at også unge i alderen 18 år og ældre kan have svært ved at ryste 

de engelske udtryk, bandeord og sågar sætningskonstruktioner af sig. Når jeg i dette afsnit taler om 

unge danskere, tænker jeg derfor på personer i alderen op til 25 år.  

 

Mit indtryk af, at danskere i alderen op til 25 år anvender anglicismer, baserer jeg på samtaler, jeg 

har overhørt mellem danske unge. Det har for eksempel været, når jeg har siddet ved siden af dem i 

toget, gået ved siden af dem på gaden eller andre steder i byen. Til min store fortrydelse hører jeg 

endda mine egne brødre på 22 og 24 år og andre familiemedlemmer på deres alder anvende mange 

anglicismer, når de taler sammen på dansk. Ifølge dem er alting annoying, og folk, som af den eller 

den anden grund virker suspekte, er creepy.  

 

En måde at dokumentere tendensen til anglicismer blandt mange unge danskere er at se de 

fjernsynsprogrammer, hvor unge danskere medvirker. Programmer som Paradise Hotel på TV3, 

som i grove træk viser en flok danske unge, der bor sammen på et hotel, er et glimrende eksempel.  
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Her kan man høre, hvordan de unge leger med deres sprog, når de taler indbyrdes i en gruppe, og 

der bliver i høj grad anvendt anglicismer.  

Nu er det jo ikke sikkert, at deltagerne i Paradise Hotel repræsenterer hele den danske ungdom 

sprogmæssigt, og jeg kan ikke sige med sikkerhed, at netop 25 år er den aldersgrænse, som skelner 

mellem unge danskere, der anvender mange anglicismer, og resten af befolkningen. Der findes uden 

tvivl mange danskere under 25 med en god forståelse for det danske sprog, men jeg mener, at jeg 

har afgrænset gruppen af unge danskere, der anvender mange anglicismer, meget godt ved at sætte 

en maks. alder på 25 år. 

Heidemann er i øvrigt ikke den eneste, der har fulgt udviklingen af de danske unges sprog. Pia 

Jarvad, som jeg har redegjort for i teoriafsnittet, udtaler, at det engelske sprog repræsenterer de 

danske unges kulturelle værdier (Jarvad 2001:26). 

 

For at opsummere er der flere årsager til, at jeg ikke har udvalgt og undersøgt de tre populationer på 

baggrund af deres alder:  

 

Måden, hvorpå danske unge anvender anglicismer i det danske sprog, er først og fremmest så bredt 

et emne, at det snildt kunne være en hel kandidatafhandling for sig. Derfor ville en sammenlignende 

analyse af sproget hos de danske unge og andre aldersgrupper muligvis kræve lidt mere tid og 

plads, end jeg har til rådighed i forbindelse med en kandidatafhandling. 

Derudover mener jeg ikke, at det ville være hensigtsmæssigt at udvælge tre grupper danskere i 

forskellige aldersgrupper og sammenligne deres brug af det danske sprog. Hvis en af grupperne 

bestod af danskere under 25 år, peger meget nemlig på, at denne ville anvende betydeligt flere 

anglicismer end de to andre grupper. Dette er nemlig almindeligt i deres unge alder, jf. Heidemanns 

undersøgelse. Min afhandling drejer sig i højere grad om at undersøge, hvorvidt det er rimeligt at 

skære resten af den danske befolkning – det vil sige størstedelen – over én kam og påstå, at vi som 

folkefærd anvender mange anglicismer i vores modersmål. 

 

Jeg har også fravalgt at udvælge mine populationer efter deres bopæl. Jeg mener nemlig ikke, at en 

persons bopæl er afgørende for eller interessant i forhold til vedkommendes brug af det danske 

sprog.  
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Naturligvis findes der områder i Danmark, hvor engelsk spiller en større rolle i dagligdagen for 

mange mennesker, end den gør i andre dele af landet. Dette gælder eksempelvis storbyer som 

København og Århus, hvor flere internationale virksomheder slår sig ned, og hvor antallet af turister 

er størst. Dermed er behovet for at kunne tale engelsk også større i disse byer.  

Men Danmark er et lille land, og jeg mener, at det engelske sprog har forudsætninger for at påvirke 

alle danskere, uanset bopæl. Som nævnt i afsnittet om amerikaniseringen sker dette for eksempel 

gennem amerikanske programmer i fjernsyn og radio samt den amerikanske kulturs popularitet i 

Danmark. Desuden er engelskundervisning obligatorisk i alle danske folkeskoler 

(www.retsinformation.dk 2009), og jeg tror derfor ikke, at geografien alene kan være bestemmende 

for, hvilke danskere der anvender anglicismer, når de taler dansk, og hvem der ikke gør det. 

 

Derimod fandt jeg det interessant at udvælge de tre populationer ud fra beskæftigelse, 

uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med engelsk for at se, om der er en sammenhæng mellem 

dette og deres brug af det danske sprog.  

Som jeg også kommer ind på i min hypotese, forestiller jeg mig nemlig, at der er en sammenhæng 

mellem en persons brug af det danske sprog og den rolle, engelsk spiller for vedkommende i 

dagligdagen.  

 

Hvis en person for eksempel har en gymnasial og / eller videregående uddannelse, hvor 

engelskundervisning har været et fast element, og hvis vedkommende siden er blevet dagligt eller 

jævnligt konfronteret med engelsk – for eksempel på arbejdspladsen – så må personen siges at have 

en god forståelse for det engelske sprog. Dermed kan der være en større sandsynlighed for, at 

personen anvender anglicismer i sit danske sprog. Og det omvendte gør sig gældende for en person, 

der ikke har noget særligt kendskab til engelsk og sjældent bruger det. 

 

Derfor har jeg valgt at interviewe en gruppe forsøgspersoner fra hver af de følgende tre 

populationer (i resten af afhandlingen kaldet gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3): 

 

Gruppe 1: Personerne i denne population har af forskellige årsager ikke et særligt godt kendskab til 

engelsk og beskæftiger sig hverken dagligt eller jævnligt med engelsk. Dette hænger blandt andet 

sammen med, at de hverken er blevet undervist i eller på engelsk i mange år – i nogle af 

forsøgspersonernes tilfælde endda ikke siden folkeskolen.  
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Forsøgspersonerne i denne gruppe er ikke-akademikere. Det vil sige, at nogle af dem er uddannet 

inden for håndværk, andre er ufaglærte, og resten arbejder generelt i fag, hvor engelsk ikke spiller 

nogen rolle. Denne forsøgsgruppe taler altså sjældent eller aldrig engelsk i hverdagen, og de lytter 

ikke særligt ofte til engelsk. 

 

Gruppe 2: Personerne i denne population har en kortere eller længere videregående uddannelse, 

hvor en del af undervisningen foregik på engelsk. Derudover har de et godt kendskab til engelsk, 

fordi de færdes i en verden, som er meget præget af engelske termer, hvor engelsk spiller en stor 

rolle, og hvor det derfor er vigtigt at kunne forstå og tale engelsk. Forsøgspersonerne i denne 

population har dog ikke modtaget decideret engelskundervisning i mange år og er ikke som sådan 

sprogkyndige. 

Forsøgspersonerne i denne population er primært beskæftiget inden for it-branchen eller i større 

internationale organisationer, hvilke som nævnt i afsnittet om amerikanisering er meget præget af 

engelsk. Det skal for en god skyld nævnes, at deres faste arbejdsplads er i Danmark. 

 

Gruppe 3: Forsøgspersonerne i denne population har alle et højt sprogligt niveau af både dansk og 

engelsk (eventuelt flere sprog). Det har de på grund af deres uddannelsesmæssige baggrund, som 

typisk er en videregående akademisk uddannelse, som omfatter sprog. Derudover har de en stor 

interesse og talent for sprog. De beskæftiger sig med både dansk og engelsk til daglig. 

Denne population består primært af translatører, men også andre sprogkyndige. 

 

Ovenfor har jeg forklaret, hvordan jeg udvalgte de tre forskellige populationer, jeg ønskede at 

undersøge. 

Ved udvælgelsen af de forsøgspersoner, der skulle fungere som stikprøver af hver population, 

havde jeg også nogle kriterier. Fordelingen af mænd og kvinder i forsøgsgrupperne skulle som 

nævnt være nogenlunde lige, og forsøgspersonernes alder skulle spænde fra 25 år og opefter. Som 

det fremgår af metodeteoriafsnittet, skal forsøgspersonerne nemlig have en nogenlunde demografisk 

spredning. 

Derudover skulle alle forsøgspersoner have dansk som modersmål. Dette var for, at 

forsøgspersonerne alle havde de samme forudsætninger for at levere brugbare data gennem 

interviewet. Hvis en eller flere af forsøgspersonerne var af anden etnisk herkomst end dansk, kunne 

man forestille sig, at nogle af disse ikke følte sig 100 % sikre i deres danske sprog. Derved kunne de 
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komme til at trække på deres ordforråd på engelsk, hvis der var noget, de havde svært ved at 

formulere og derfor ønskede at fremme kommunikationen mellem mig og dem.  Som det også 

fremgår af metodeteoriafsnittet, er det vigtigt at kunne tillægge enslydende svar blandt 

forsøgspersonerne den samme værdi. Jeg ønskede derfor ikke at risikere, at en overvægt af 

forsøgspersoner af anden etnisk herkomst anvendte en masse anglicismer gennem interviewet, da 

det i så fald sandsynligvis ville skyldes, at de ikke har dansk som modersmål. 

 

Næste skridt var at rekruttere ovenstående forsøgspersoner.  

 

Gruppe 1 var den sværeste gruppe at rekruttere, da jeg stort set ikke kender nogen ufaglærte eller 

ikke-akademikere. Så jeg besluttede at gå ind på det sociale netværk Facebook og sende en besked 

rundt til en masse af mine kontakter for at høre, om de kendte nogen, der passede ind i 

forsøgsgruppen, og som kunne være interesseret i at hjælpe med min undersøgelse. Jeg gjorde 

naturligvis mine kontakter opmærksomme på, at de ikke måtte fortælle, hvad min undersøgelse gik 

ud på. De måtte dog godt afsløre, at min undersøgelse vedrørte sprog. Derudover bad jeg mine 

kontakter fortælle de potentielle forsøgspersoner, at de ville blive anonyme i min undersøgelse. 

En del af de kontakter, jeg skrev til på Facebook, kendte en eller flere, som passede ind i 

forsøgsgruppen, og de fik hurtigt formidlet kontakten mellem os. 

 

Gruppe 2 var en del nemmere for mig at rekruttere, da jeg gennem mit arbejde efterhånden har 

etableret et nogenlunde bredt netværk i it-branchen, og det var blandt andet personer fra denne 

branche, jeg ledte efter. Jeg sendte en mail rundt til mine kolleger og spurgte, om de kunne være 

interesserede i at deltage i min undersøgelse, og de var alle meget søde og hjælpsomme. Jeg 

ønskede dog ikke, at alle forsøgspersonerne i denne gruppe skulle rekrutteres fra samme sted, da 

dette måske ville påvirke dataene. Derfor rekrutterede jeg fire forsøgspersoner fra min arbejdsplads, 

og resten rekrutterede jeg gennem de af mine kolleger, som havde relevante kontakter andre steder i 

it-branchen og i andre internationale organisationer.  

Det eneste, som viste sig at være en udfordring i forbindelse med rekrutteringen af denne 

forsøgsgruppe, var at finde kvindelige forsøgspersoner, da denne population er meget 

mandsdomineret. Men det lykkedes mig at rekruttere fem mænd og fem kvinder. 
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Gruppe 3 rekrutterede jeg dels gennem et par kontakter, jeg har på min arbejdsplads, og dels 

gennem internettet. Mine kontakter på arbejdspladsen satte mig blandt andet i forbindelse med en 

cand.mag. i engelsk og et par cand.ling.merc.’er i engelsk og dansk. Derudover besøgte jeg Dansk 

Translatørforbunds hjemmeside og fandt listen over translatører i engelsk, hvorefter jeg ringede til 

disse én efter én. Enkelte translatører havde ikke tid til at mødes, men langt de fleste var meget åbne 

og hjælpsomme, og vi aftalte, at jeg skulle mødes med dem på deres kontor eller bopæl, så vi kunne 

foretage interviewet. 

 

Ovenfor har jeg forklaret, hvordan jeg udvalgte mine tre populationer og de forsøgspersoner, der 

skulle være stikprøver, og hvordan jeg rekrutterede forsøgspersonerne. I det følgende vil jeg i grove 

træk redegøre for, hvordan undersøgelsen, herunder dataindsamlingen, transskriberingen og 

analysen, forløb. 

 

Jeg vil undlade at gå i detaljer med hvert enkelt interview, men i det store hele forløb 

dataindsamlingen godt, og som jeg vil komme ind på i analyseafsnittet, var det nogle interessante 

resultater, der kom ud af undersøgelsen. 

Jeg sørgede som nævnt for at strukturere alle interviews på samme måde for bedre at kunne tillægge 

forsøgspersonernes svar den samme værdi. 

Når jeg havde sat mig ned overfor forsøgspersonen, startede jeg med at sige, at jeg nok skulle 

forklare baggrunden bag mine spørgsmål efter interviewet, men at jeg ikke kunne afsløre for meget 

omkring emnet på forhånd. Dette havde alle forsøgspersoner forståelse for. 

Derefter tændte jeg diktafonen og gjorde igen forsøgspersonen opmærksom på, at vedkommende 

var anonym, og at kun jeg ville høre optagelsen. Også dette havde de alle tillid til. 

Dernæst stillede jeg alle de spørgsmål, som fremgår af beskrivelsen af min spørgeramme, og i 

samme rækkefølge.  

Det var rart at starte med spørgsmålene om alder, beskæftigelse og uddannelse, da disse spørgsmål 

var nemme og hurtigt besvaret.  

Derimod var det forskelligt, hvordan forsøgspersonerne reagerede på at skulle fortælle om dem 

selv. Et par af forsøgspersonerne mente ikke, at de havde noget spændende at fortælle om dem selv, 

og her måtte jeg forklare, at indholdet som sådan ikke betød noget, det vigtigste var, at de talte. 

Andre forsøgspersoner blev generte og havde svært ved at svare på spørgsmålet – dette var stik 

imod, hvad jeg havde forventet, da spørgsmålet netop var ment som et nemt 
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”opvarmningsspørgsmål”. Her måtte jeg så hele tiden holde samtalen kørende ved at bede dem 

uddybe nogle af de ting, de sagde. Endelig var der en enkelt forsøgsperson, der ikke kunne forstå, 

hvordan dette spørgsmål kunne have relevans til min afhandling. Her måtte jeg så minde om, at jeg 

nok skulle forklare baggrunden for spørgsmålene efter interviewet. Men generelt var dette 

spørgsmål en god måde at indlede interviewet på, og langt størstedelen af forsøgspersonerne gav 

gerne en præsentation af dem selv. 

Resten af interviewet forløb generelt godt med alle forsøgspersonerne, og bagefter var de alle meget 

nysgerrige over, hvad jeg dog skulle bruge de forskellige oplysninger til. Derfor var de meget 

begejstrede, da de fandt ud af, at jeg ville analysere deres brug af det danske sprog og se, om de 

anvendte anglicismer. Især gruppe 3 havde forventet, at jeg ville spørge dem om noget angående 

sprog, translatørbranchen eller lignende, og da de fik forklaret meningen med interviewet 

efterfølgende, var de straks nervøse for, om de var kommet til at anvende anglicismer i deres tale. 

 

Således forløb dataindsamlingen, og da jeg efter et par uger havde gennemført alle 30 interviews, 

var det tid til at transskribere dem alle. Dette forløb forholdsvis uden problemer, men det var dog en 

del mere tidskrævende, end jeg først havde regnet med. Jeg var cirka en time om at transskribere et 

interview på 10-15 minutter, hvilket var det, interviewene i gennemsnit varede. 

 

Herefter bevægede jeg mig over i analysefasen. 

Da alle interviews var transskriberet og udskrevet, kunne jeg sætte mig og læse dem igennem, 

understrege de anglicismer, de enkelte forsøgspersoner havde brugt, tælle hvor mange anglicismer, 

hver forsøgsperson og gruppe som helhed anvendte, og se på, hvilken sammenhæng anglicismerne 

blev brugt i m.v. 

Jeg har både studeret anglicismerne i hver population isoleret og blandt alle 30 forsøgspersoner som 

én gruppe. Dette gør det nemmere at måle, om der er en tendens til, at nogle befolkningsgrupper i 

Danmark anvender flere anglicismer end andre befolkningsgrupper, og om dette afhænger af deres 

niveau af engelskkundskab, eller om der rent faktisk er en generel tendens til anglicismer i Danmark 

på tværs af befolkningsgrupperne. Således kan jeg måle, om resultaterne af undersøgelsen stemmer 

overens med min hypotese. 

Jeg har understreget alle typer anglicismer i forsøgspersonernes tale og kategoriseret dem efter 

Henrik Gottliebs skema. På denne måde var det nemmere at danne et overblik over, om 

forsøgspersonerne primært anvendte anglicismer, som efterhånden er almindeligt accepteret i det 
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danske sprog, såsom weekend og okay, eller om der var tale om decideret domænetab eller andre 

typer anglicismer, der kunne udgøre en trussel mod dansk. 

 

Til min analyse har jeg fundet inspiration i Ib Andersens ”Den skinbarlige virkelighed”. Som nævnt 

i metodeteoriafsnittet kan jeg ud fra denne bog konkludere, at jeg i min undersøgelse anvender en 

blanding af den kvalitative og kvantitative metodeform. I forbindelse med analyseteknikker 

forklarer Andersen desuden, at lydoptagelser, som er transskriberet til tekst, normalt hører under 

kvalitative data. I min undersøgelse har jeg imidlertid transskriberet 30 interviews for at måle 

antallet af anglicismer, grupperne har anvendt, og hvorvidt der er forskel på de forskellige grupper i 

deres måde at tale dansk på. Det vil sige, at jeg i min undersøgelse først og fremmest har 

transformeret mine data til en mængdemæssig opgørelse, hvilket kendetegner de kvantitative data 

(Andersen 1997:233). 

Så efter at have slået fast, at jeg i denne undersøgelse har med den kvantitative metodeform og 

kvantitative data at gøre, kunne jeg se på, hvilken analyseform der passede til min undersøgelse. 

 

Andersen beskriver i sin bog en række forskellige teknikker til analyse af kvantitative data, 

herunder klyngeanalysen, som jeg finder mest relevant i forbindelse med denne afhandling. 

Ved en klyngeanalyse forstås, at man undersøger grupper af undersøgelsesenheder, hvor enhederne 

inden for hver gruppe har en lighed, og selve grupperne adskiller sig. 

I dette tilfælde er grupperne de tre befolkningsgrupper, jeg ønsker at vide noget om, og 

undersøgelsesenhederne er de forsøgspersoner, jeg har valgt som stikprøver. 

Ved klyngeanalyse arbejder man induktivt, hvilket vil sige, at man observerer nogle enkelte tilfælde 

og konkluderer noget generelt ud fra dette. Man bruger ofte en teori, der fortæller noget generelt ud 

fra empiriske undersøgelser af nogle få tilfælde. 

Ifølge Andersen bruges denne analysemetode meget inden for markedsundersøgelser, hvor man 

undersøger en given gruppes livsstilsmønster (Andersen 1997:242). Meningsmålinger er for 

eksempel også induktive, fordi man interviewer en lille del af en større gruppe for at kunne danne 

sige et overordnet billede af tendensen i denne gruppe. 

 

Således har jeg i denne afhandling observeret en gruppe forsøgspersoner fra hver deres 

befolkningsgruppe, så jeg forhåbentligt kunne danne mig et indtryk af mønsteret i denne 
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befolkningsgruppe. Dette har jeg derefter taget ét skridt videre, så jeg ved hjælp af de tre 

befolkningsgrupper har forsøgt at danne mig et indtryk af mønsteret i den brede danske befolkning. 

 

Jeg har været enormt glad for at skrive en afhandling om et emne, som altid har interesseret og 

optaget mig. Det har også været spændende at tale med 30 forskellige mennesker med den skjulte 

dagsorden at observere, hvordan de bruger deres danske sprog, og som jeg kommer ind på i 

konklusionen, har resultaterne været yderst interessante.  

Men hvis jeg skulle nævne nogle ting, jeg kunne have gjort bedre eller anderledes i arbejdet med 

denne afhandling, ville det have noget at gøre med, hvordan jeg udførte min dataindsamling. 

 

Jeg ville gerne have haft tid til at interviewe endnu flere forsøgspersoner fra hver 

befolkningsgruppe, f.eks. 20 eller 30 fra hver gruppe i stedet for 10.  

Ganske vist fortæller mine kilder mig, at det i forbindelse med f.eks. en kandidatafhandling er 

tilstrækkeligt at interviewe mellem 5 og 10 forsøgspersoner, jf. metodeteoriafsnittet. Men jeg synes 

alligevel ikke, at det har været lige så let at danne mig et generelt indtryk af tendensen i de tre 

grupper, som jeg havde håbet på, fordi jeg ikke har haft flere data at basere min fortolkning på. 

Eksempelvis har jeg i analyseafsnittet opstillet resultaterne for hver gruppe i en tabel, og her 

fremgår det blandt andet, at 50 % af forsøgspersonerne i aldersgruppen 40-65 år fra gruppe 3 

anvendte anglicismer. Dette resultat ville have været endnu mere interessant, hvis der ikke kun 

havde været fire personer i denne gruppe. 

 

Til gengæld afklarede min undersøgelse nogenlunde tydeligt, hvorvidt der er sammenhæng mellem 

antallet af anglicismer blandt forsøgspersonerne og de pågældende forsøgspersoners 

uddannelsesmæssige baggrund / beskæftigelse. Derfor er det ikke umuligt at spore en tendens i 

grupperne og dermed i den brede danske befolkning. Men hvis jeg skulle gennemføre en lignende 

undersøgelse igen en dag, ville jeg styre emnet fuldstændigt udenom forsøgspersonernes arbejdsliv, 

arbejdsopgaver m.v., da dette emne resulterede i, at især gruppe 2 kom til at anvende anglicismer, 

som de ellers ikke ville have anvendt. Dermed havde de ikke helt de samme forudsætninger for at 

levere data, som de to øvrige grupper havde. Dette har jeg dog taget højde for i analyseafsnittet, 

hvor jeg også uddyber denne problemstilling.
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Analyse & fortolkning 
 
I metodeafsnittet har jeg redegjort for, hvordan jeg omsatte min metodeteori til praksis, herunder 

udvælgelsen af populationer og forsøgspersoner, forberedelsen og gennemførelsen af mine 

interviews, typen af dataanalyse, jeg efterfølgende brugte til at analysere mine indsamlede data m.v. 

 

Her følger selve analysen og fortolkningen af dataene.  

Resultaterne – Kategorisering og diskussion 
 

I dette afsnit vil jeg præsentere de data, som jeg gennem de 30 interviews fik indsamlet. 

Jeg vil tage fat i de tre forsøgsgrupper én ad gangen og kigge på, hvor mange anglicismer hver 

enkelt forsøgsperson og -gruppe som helhed anvendte. Derudover vil jeg redegøre for, hvilke 

kategorier og typer af anglicismer, der blev anvendt i gruppen, samt diskutere, hvilken betydning 

anglicismerne kan have for det danske sprog, herunder om der f.eks. er tale om domænetab. Jeg vil 

også komme med forslag til, hvilke danske termer, man kunne have brugt som alternativ. 

Når jeg gennem afsnittet redegør for, hvilken kategori og / eller type, en given anglicisme tilhører, 

er det underforstået Gottliebs skema, jeg refererer til. Jeg har navngivet forsøgspersonerne med et 

tal og et bogstav, f.eks. 1A, så det gennem afsnittet er nemmere for mig at henvise til dem i stedet 

for at omtale dem som ”denne forsøgsperson”. 

Gruppe 1 

 

Denne gruppe bestod af de forsøgspersoner, som af forskellige årsager ikke har et særligt godt 

kendskab til engelsk og ikke beskæftiger sig med det jævnligt. 

Min forventning til denne gruppe var, at de anvender få eller slet ingen anglicismer i deres danske 

sprog, da de ikke har engelsk på rygraden og dermed ikke naturligt kommer til at trække på et 

engelsk ordforråd, når de taler dansk.   

 

Resultaterne for denne gruppe overraskede mig lidt. 
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Ud af de ti forsøgspersoner i gruppen var der kun tre personer, som overhovedet ingen anglicismer 

anvendte. Disse var en 49-årig kvindelig souschef for et supermarked i Storkøbenhavn, en 55-årig 

kvindelig ufaglært rengøringsassistent og en 33-årig mandlig beslagsmed. 

 

Derudover var der to personer, som anvendte én enkelt anglicisme.  

Den ene af disse to personer var en 33-årig sygeplejerske (”1D”), som anvendte anglicismen 

”okay”. ”Okay” tilhører kategorien overt lexical borrowing af typen single-word unit, det vil sige et 

låneord.  

1D anvendte dette ord, da hun skulle fortælle om sin oplevelse med at gå i folkeskolen, og 

sætningen lød: ”… folkeskolen havde jeg det egentlig okay med…”.  

Ordet ”okay” kan i det danske sprog både bruges som adjektiv, en bekræftelse (Gottlieb 2004:8) og 

som i dette tilfælde et adverbium. Selvom 1D i dette tilfælde kunne have erstattet ”okay” med f.eks. 

”godt”, så findes der ikke en dansk term, som kan bruges på samme måde og i lige så mange 

situationer, som ”okay” kan bruges. ”Okay” er desuden meget almindeligt forekommende i dansk 

tale, så jeg vil næppe betegne dette ord som nogen særligt stor trussel mod det danske sprog. 

 

Den anden forsøgsperson var en 30-årig mandlig ufaglært (”1E”), som anvendte anglicismen ”old 

school”. 1E var i gang med at fortælle sin mening om det danske kongehus, og sætningen lød: ”… 

men det er jo old school.”.  

”Old school” tilhører kategorien sentence-internal shifts, og lidt længere nede i dette afsnit har jeg 

redegjort nærmere for denne form for anglicisme. 1E valgte at anvende termen ”old school” frem 

for f.eks. ”forældet”, og således sker der i dette tilfælde et domænetab, fordi dansk taber terræn til 

engelsk, selvom der findes et udmærket dansk alternativ. 

 

De sidste fem forsøgspersoner i denne gruppe anvendte to eller flere anglicismer: 

 

En 32-årig mandlig farmakonom (”1F”) anvendte syv anglicismer på knap et kvarters tale, og de 

anglicismer, han anvendte, var ifølge Gottliebs skema af forskellige typer.  

I forbindelse med præsentationen af sig selv sagde 1F ”… nu er jeg så ansat på [bynavn] Apotek, 

hvor jeg arbejder som, ja surprise, farmakonom.”. Denne anglicisme tilhører ligesom ”okay” 

kategorien overt lexical borrowing, men den er ikke almindeligt forekommende i dansk tale, som 

”okay” er.  
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Lidt senere i samtalen, da 1F skulle fortælle om sin omgangskreds, anvendte han to anglicismer i 

samme sætning: ”… jeg har nok mest hængt ud med folk, der var sådan lidt mere laid back…”.  

Første anglicisme er en bøjning af infinitivkonstruktionen ”at hænge ud med”, som er direkte 

oversat fra det engelske ”to hang out with” (= at ses med / tilbringe tid sammen med). Anglicismen 

hører under kategorien loan translation og er af typen multi-word substitute.  

Jeg hører af og til denne anglicisme anvendt af andre, men det er ikke et korrekt dansk udtryk, og 

det kan nemt erstattes af et dansk alternativ. Ifølge eksperterne er der dog ikke tale om domænetab, 

da dette ville kræve, at det danske sprog skal erstattes fuldstændigt af engelsk, selvom man kunne 

have klaret sig med dansk (Jarvad 2001:18) (se også Gottliebs skema, figur 3). Her er det engelske 

udtryk oversat til dansk, så derfor regner jeg her i analysen ikke denne anglicisme med som 

domænetab. Men dermed ikke sagt, at man ikke kan argumentere for, at det danske sprog har tabt 

terræn til engelsk i dette tilfælde, da der findes et dansk alternativ, som 1F lige så godt kunne have 

benyttet. 

Anden anglicisme i ovennævnte sætning, ”laid back”, tilhører kategorien sentence-internal shifts, 

hvor et engelsk ord bliver en naturlig del af en dansk sætning, det vil sige, at det kædes sammen 

med den danske sætning, akkurat som et dansk ord ville. I modsætning til anglicismen ”surprise”, 

som i dette tilfælde optræder i en indskudt sætning, anvendes ”laid back” på nøjagtig samme måde, 

som et dansk adjektiv ville have været anvendt. Her er der tale om et mindre domænetab, fordi 1F 

sagtens kunne have valgt et dansk alternativ, men i stedet valgte en engelsk term. 

Også anglicismen ”minded”, som 1F senere anvendte i interviewet, tilhører kategorien sentence-

internal shifts.  

1F anvendte også anglicismen ”joker”, som er bøjet på dansk og dermed behandles akkurat som et 

dansk verbum, hvorfor det tilhører kategorien semantic loans og er af typen doubles. 

Hverken ”laid back”, ”minded” eller verbet ”to joke” er accepteret som nye ord i det danske sprog, 

og de kan nemt erstattes af hhv. ”afslappet”, ”rettet mod” og ”spøger”. Således er der også her sket 

et mindre domænetab, fordi engelsk er valgt frem for dansk. 

1F udtalte desuden, at han gerne omgiver sig med folk, som ”… tænker måske lidt udenfor 

boksen…”, cit.. Her er endnu et eksempel på en loan translation af typen multi-word substitute, som 

der er redegjort for ovenfor. I dette tilfælde er det engelske udtryk ”to think out of the box” oversat 

direkte til dansk – ”box” er endda blevet til ”boks” og ikke ”kasse”. Udtrykket betyder på engelsk, 

at man tænker alternativt eller uden for de normale rammer, og begge disse formuleringer ville 

udmærket kunne erstatte denne anglicisme. Som i tilfældet med ”at hænge ud” (ovenfor) er der 
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ifølge Gottlieb og Jarvad ikke tale om domænetab, da det engelske udtryk trods alt er oversat til 

dansk. Derfor vil jeg ikke registrere denne anglicisme som værende et domænetab, selvom 1F 

udmærket kunne have benyttet et dansk alternativ. 

Endelig anvendte 1F anglicismen ”nøgleomstændigheder”, som tilhører kategorien loan translation 

af typen compound substitute. Her er det engelske ”key circumstances” oversat led for led direkte til 

”nøgleomstændigheder”. Et muligt dansk alternativ kunne være en omskrivning til ”de vigtigste 

omstændigheder”, men det er dog blevet meget almindeligt at anvende ”nøgle-” på dansk som 

udtryk for, at noget er vigtigt. Et eksempel herpå er ”nøgleord”, som ifølge Dansk Sprognævn er 

accepteret i det danske sprog. Derfor kan denne anglicisme ikke siges at være af den værste skuffe, 

hvis man skal tale om potentielle trusler mod det danske sprog, og jeg har ikke regnet den for at 

være et domænetab. 

I bilag 1 kan det fulde interview med 1F læses. 

 

De sidste fire forsøgspersoner i denne gruppe anvendte mellem tre og fem anglicismer hver, og 

fælles for alle fire personer var, at det først og fremmest drejede sig om engelske ord, som 

efterhånden er almindeligt accepteret i det danske sprog: 

 

En 30-årig mandlig butiksassistent (”1G”) anvendte fem anglicismer, hvoraf de fire af dem var 

”ghetto”, ”hobby”, ”snowboard” og ”e-mail”. Alle disse fire anglicismer tilhører kategorien overt 

lexical borrowing og er af typen single-word unit. 

  

Ordet”snowboard” har intet dansk alternativ, da fænomenet snowboarding – og dermed termen – 

oprinder fra USA (www.thehistoryof.net 2008). Denne term er derfor et godt eksempel på, hvordan 

den amerikanske kultur har bidraget med nye termer til det danske sprog, jf. mit afsnit om 

amerikanisering. Det samme gør sig gældende for termen ”e-mail”, som oprinder fra engelsk takket 

være den it-teknologi, som er opfundet i USA. Nogle steder hører man ”e-mail” erstattet af det lidt 

mere danske ”e-post”, men dette har dog ikke vundet særligt stor indpas. 

Ordet ”hobby” er ligeledes hyppigt anvendt i det danske sprog, hvilket det har været i mange år. 

Dansk Sprognævn har desuden registreret termen som en accepteret dansk term. Men dermed ikke 

sagt, at en term efter min mening bliver dansk, blot fordi den bliver anvendt af danskerne 

tilstrækkeligt længe. Jeg mener tværtimod, at ”hobby” udmærket kunne erstattes af 

”fritidsinteresse”. 
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Til sidst er der termen ”ghetto”, som 1G anvendte i følgende sætning: ”… jeg er vokset op… jeg har 

altid kaldt det en hvid ghetto, for der var ikke nogen problemer overhovedet…”. Hvad angår termen 

”ghetto”, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle regne den med som anglicisme. ”Ghetto” oprinder 

nemlig ikke fra engelsk men derimod italiensk, og det er navnet på et geografisk område i Italien, 

hvor jøderne under 2. verdenskrig blev beordret til at bo uden tilladelse til at bevæge sig uden for 

disse kvarterer. Siden hen har amerikanerne dog taget dette ord fuldstændigt til sig, og man hører 

det ofte anvendt i film, sange, artikler m.v., som omhandler de kvarterer i amerikanske storbyer, 

hvor en bestemt minoritet dominerer. Når jeg i min analyse har valgt at regne ”ghetto” med som 

anglicisme, er det fordi, jeg tvivler på, at 1G – og amerikanerne selv for den sags skyld – er klar 

over, at anglicismen oprindeligt er italiensk. Jeg formoder, at det er det amerikansk-engelske sprog, 

som ligger til grund for, at 1G og andre danskere anvender termen ”ghetto”. 

 

Den femte anglicisme, 1G anvendte, var verbet ”crashe”. På amerikansk-engelsk kan ”to crash” 

blandt andet betyde, at man slapper af / driver den af eller overnatter hos nogen. 1G anvendte 

anglicismen, da han skulle fortælle om sine fjernsynsvaner, og sætningen lød: ”… og når jeg skal 

slappe af, så ser jeg fjernsyn… […]… når man lige sådan skal crashe på sofaen om 

eftermiddagen..”. Denne anglicisme tilhører kategorien semantic loans og er af typen doubles, fordi 

det engelske verbum her bøjes på dansk. 1G kunne have erstattet anglicismen med et dansk 

alternativ og sagt noget i retningen af ”… når man lige skal smide sig på sofaen om 

eftermiddagen...”, men han valgte den engelske term. Hermed er der sket et mindre domænetab, 

hvor dansk har mistet terræn til engelsk. 

 

I bilag 2 kan det fulde interview med 1G læses, og her fremgår det desuden, i hvilken kontekst de 

tre anglicismer ”snowboard”, ”e-mail” og ”hobby” optrådte. 

 

En 25-årig kvindelig ufaglært butiksassistent (”1H”) anvendte tre anglicismer, hvoraf to af dem var 

”fitness” og ”basket”. Disse to termer af kategorien overt lexical borrowing og typen single-word 

unit er igen eksempler på, hvordan et fænomen fra USA har bidraget til nye termer i det danske 

sprog. 

”Fitness” kan i mange tilfælde erstattes af det danske ord ”træning”, men ”fitness” er efterhånden 

blevet et koncept, der dækker meget mere end blot det fysiske aspekt. ”Fitness” er fysisk motion og 

træning, kostvejledning og mentalt velvære samlet i ét, og verden over har man grundlagt utallige 
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livsstilsmagasiner, centre, uddannelser og andre forretninger, som fokuserer på fitness. Derfor er jeg 

ikke sikker på, at der findes en dansk term for ”fitness”, som er dækkende nok.  

Hvad angår ”basket” findes der intet dansk alternativ, og derfor må det set fra et sprogligt synspunkt 

være acceptabelt at anvende denne anglicisme. 

I tilfældet med ”fitness” og ”basket” er der altså ikke tale om domænetab. 

Den eneste anglicisme, som 1H anvendte, og som næppe hører hjemme i det danske sprog, er 

”outcast-agtig”. 1H anvendte denne term, da hun skulle fortælle, hvordan hun havde det i 

folkeskolen: ”… jeg har altid været sådan lidt outcast-agtig…”. Denne anglicisme er svær at 

placere i Gottliebs skema, da ingen af kategorierne passer nøjagtigt på den. Men jeg vil mene, at det 

er en overt lexical borrowing, fordi 1H har overført det engelske ord ”outcast” (= udskud) direkte til 

dansk. Bag på denne overt lexical borrowing har hun så tilføjet det danske ”-agtig”, som er en (ikke 

særligt sprogligt korrekt) måde at fortælle, at hun var ”et slags udskud i folkeskolen”. I dette 

tilfælde mister det danske sprog terræn til engelsk, idet 1H sagtens i stedet kunne have sagt, at hun 

følte sig udenfor eller var en enspænder i folkeskolen. 

 

Dernæst anvendte en 27-årig kvindelig sygeplejerske (”1I”) tre anglicismer.  

Den ene anglicisme var ordet ”fitness”, som der er redegjort for i det ovenstående.  

Derudover anvendte 1I termerne ”yes” og ”what”. Både ”Yes” og ”what” var et form for udbrud 

midt i hendes tale, uden at det var i sammenhæng med de øvrige ting, hun talte om. Eksempelvis 

kom udbruddet ”yes” i starten af interviewet, hvor 1I havde svært ved at vænne sig til situationen, 

og sætningen lød: ”… ej, nu skal jeg nok tage mig sammen. Yes. Ej, men hvad jeg husker, kunne jeg 

godt lide at gå i folkeskolen…”. 

Også den sidste forsøgsperson i gruppen, en 34-årig ufaglært pædagogmedhjælper (”1J”), kom med 

denne slags udbrud, nemlig ”Oh God”, ”shit”, ”fuck” og ”yes”. 

I bilag 3 kan det fulde interview med 1J læses, hvor det også fremgår, i hvilken kontekst de fire 

anglicismer optrådte. 

Denne form for anglicisme, hvor man spontant anvender et engelsk udråb, har jeg også diskuteret i 

afsnittet om emnet på første side af ”Teori og problemafgrænsning”. Her fremgår det, at ”yes” og 

”what” ofte er noget, jeg hører folk omkring mig udbryde. Den kategori og type, som bedst passer 

på disse anglicismer, er hhv. overt lexical borrowing og single-word unit.  



Der er vel i princippet tale om domænetab, når man vælger et engelsk ord frem for et dansk, men i 

dette tilfælde drejer det sig blot om et par udråb, så det danske sprog taber derfor ikke meget terræn 

her. Jeg har derfor ikke anset de anglicismer, som 1I og 1J anvendte, som domænetab. 

 

Ovenfor har jeg gennemgået og diskuteret resultaterne for gruppe 1, herunder antallet af anglicismer 

blandt de enkelte forsøgspersoner og gruppen som helhed, typen af anglicismer, og hvilken 

betydning disse anglicismer kan have for det danske sprog. 

Gruppe 1 overraskede mig lidt, fordi der var flere forsøgspersoner, som anvendte anglicismer, end 

jeg havde forventet. 

For at give et klart overblik over resultaterne for gruppe 1, har jeg opstillet disse i en tabel nedenfor. 

Dermed bliver det nemmere at overskue resultaterne, når jeg senere skal forsøge at fortolke dem: 

 

Gruppe 1 – resultater: 

Antal forsøgspersoner: ………………… 10 – heraf fem kvinder og fem mænd 

Antal pers. der anvendte anglicismer: …. 7 

Antal anglicismer i alt: ………………… 24 

Gns. antal anglicismer pr. pers.: ………. 2,24 

Af de kvindelige forsøgspersoner anvendte 60 % anglicismer 

Af de mandlige forsøgspersoner anvendte 80 % anglicismer 

 

Aldersfordeling:  

I aldersgruppen 25-40 år (seks personer) anvendte 83 % anglicismer 

I aldersgruppen 40-65 år (fire personer) anvendte 50 % anglicismer  

 

Fjernsynsvaner blandt de 7, der anvendte anglicismer:  

57 % ser noget eller meget amerikansk fjernsyn 

14 % ser mest danske nyheder, dokumentarer o.a. 

29 % ser næsten aldrig fjernsyn 

Kategori / type Antal 

Overt lexical borrowing / single-word unit 16 

Sentence-internal shift 3 

Loan translation / multi-word substitute 2 

‐ Analyse & fortolkning ‐ 
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Loan translation / compound substitute 1 

Semantic loans / doubles 2 

I alt 24 

- Heraf domænetab % 25 % 

 

 

Gruppe 2 

 

Denne gruppe bestod af de forsøgspersoner, som ikke er uddannet inden for sprog, og som ikke er 

decideret sprogkyndige, men som af forskellige årsager jævnligt eller dagligt bliver konfronteret 

med engelsk og har brug for at tale og forstå det. Dette omfatter eksempelvis it-medarbejdere, som 

grundet deres arbejde bevæger sig inden for en verden, som er meget præget af engelsk terminologi, 

eller andre, som er beskæftiget i en international virksomhed.  

Min forventning til denne gruppe var, at de er mere tilbøjelige til at anvende anglicismer i deres 

danske sprog, selv når de taler om ting, som ikke relaterer til deres arbejde. 

 

Resultaterne for denne gruppe var meget blandede. 

 

Ud af de 10 forsøgspersoner var der to, som ingen anglicismer anvendte. Disse var en 42-årig 

mandlig it-chef for en international it-virksomhed med hovedkvarter i København og en 50-årig 

kvindelig forretningskonsulent for en dansk it-virksomhed. 

 

Derudover var der tre forsøgspersoner i denne gruppe, som anvendte en til to anglicismer. 

 

Den ene var en 41-årig kvindelig administrationschef (”2C”) fra et amerikansk it-firma med kontor i 

København. Hun anvendte en anglicisme, da hun skulle præsentere sig selv og i den forbindelse 

fortalte om sine arbejdsopgaver. Anglicismen var ordet ”support”, og sætningen lød: ”… jeg 

startede som direktionschef og kom siden hen i en afdeling og sidder nu som halvt support og halvt 

finans..”.  

Denne anglicisme tilhører kategorien overt lexical borrowing og er af typen single-word unit. Ordet 

”support” dækker over hjælp til samt rådgivning og vejledning af kunder, der ringer ind til firmaet, 

fordi de eksempelvis har tekniske problemer. Der findes ikke noget dansk term, som fuldstændigt 
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dækker denne betydning2. Dette kan skyldes, at ”support” er endnu et eksempel på en 

branchespecifik term, som er blevet optaget i det danske sprog, efter at flere og flere internationale 

virksomheder har gjort deres indtog på det danske marked. ”Support” bruges nemlig ofte i 

telekommunikations- eller it-branchen, hvor man sælger teknologi og ofte har en afdeling, som 

tager sig af opkald fra kunder, der har tekniske problemer. 

Siden der ikke findes et dækkende dansk term, er der ikke tale om domænetab i denne 

sammenhæng. 

 

Den næste var en 33-årig kvindelig forretningskonsulent (”2D”) for et dansk it-firma.  

2D anvendte ingen anglicismer gennem hele interviewet, bortset fra da snakken faldt kort på hendes 

arbejdsopgaver, og hun brugte ordet ”back-office-funktioner”: ”… jeg er ude og uddanne back-

office-funktionerne, som typisk er dem, der bliver svigtet…”. Ordet back-office-funktion tilhører 

kategorien hybrids og typen partial loan translation og er en meget fagspecifik term. Ordet dækker 

kort fortalt over de medarbejdere, der sidder på kontoret og ikke har direkte kontakt til kunder, og 

der findes intet dansk alternativ til termen. Derfor er der heller ikke her tale om domænetab. 

 

Den sidste af de tre forsøgspersoner, som kun anvendte én til to anglicismer, var en 35-årig 

kvindelig udvikler hos et dansk it-firma (”2E”).  

Som det var tilfældet med 2C og 2D, anvendte 2E ingen anglicismer gennem hele interviewet, 

bortset fra da snakken faldt på hendes arbejdsopgaver. Her anvendte 2E anglicismerne ”support” og 

”back-office-delen”. Heller ikke her er der tale om domænetab, jf. min gennemgang af 2C og 2D. 

 

Om både 2C, 2D og 2E skal det nævnes, at de kun anvendte anglicismer i forbindelse med en 

præsentation af deres arbejdsopgaver. Det var ellers vigtigt for mig kun at berøre emnet 

”arbejdsopgaver” kort i mine interviews med alle forsøgspersoner, fordi netop dette emne kunne 

”provokere” anglicismer frem i gruppe 2. Dermed ville de ikke have de samme forudsætninger for 

at levere data som de to øvrige grupper. Jeg ønskede at undersøge, hvorvidt de 30 forsøgspersoner 

var tilbøjelige til at anvende anglicismer i deres hverdagssprog, dvs. når snakken ikke var 

arbejdsrelateret. Her skal det siges, at 2C, 2D og 2E – mod min forventning – ingen anglicismer 
                                                            
2 Jeg overvejede muligheden for, at det danske ord ”telefonrådgivning” kunne være et dansk alternativ til ”support”. En 
søgning på internettet viste dog kun resultater for krisecentre og andre steder, hvor man som syg, nødlidende, pårørende 
til én med problemer el. lign. kan ringe ind og få råd og vejledning. ”Telefonrådgivning” lader altså ikke til at kunne 
erstatte ”support”. 
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anvendte gennem resten af interviewet, hverken i forbindelse med deres fritidsinteresser, familie, 

venner, deres holdning til det danske kongehus m.v. 

I bilag 4 kan det fulde interview med 2E læses, da dette er et godt eksempel på korrekt dansk hele 

vejen gennem interviewet, bortset fra når emnet bliver arbejdsrelateret. 

 

De første fem forsøgspersoner i gruppe 2 anvendte altså kun 0-2 anglicismer, hvoraf anglicismerne 

udelukkende var arbejdsrelaterede, fagspecifikke og uden dansk alternativ. 

Noget anderledes så det dog ud med de resterende fem forsøgspersoner i gruppen, som anvendte 

mellem 3 og 7 anglicismer på de 10-15 minutter, interviewene varede. 

 

En 39-årig mandlig udvikler (”2F”) fra et internationalt it-firma anvendte tre anglicismer, hvoraf to 

af dem var hhv. ”computerting” og ”computeren”. I afsnittet om amerikanisering har jeg redegjort 

for termen ”computer”, herunder hvordan den blev accepteret i det danske sprog, og hvorfor man 

ikke anvender den oprindelige danske betegnelse ”datamat”. De to nævnte anglicismer er altså 

endnu et eksempel på hhv. hybrids af typen partial loan translation og overt lexical borrowings af 

typen single-word unit, og der er ikke tale om domænetab. 

Men herudover anvendte 2F en interessant anglicisme, nemlig sætningskonstruktionen ”[…] jeg 

hjalp deres it-afdeling med deres problemer og fandt ud af, at det var dét, jeg gerne ville… så jeg 

overvejede det kun kort, før jeg endte med at gå med it-universitet…”. I denne del af interviewet 

forklarer 2F, hvorfor han sprang fra sin første uddannelse som kontorelev for at starte på it-

universitet i stedet. Hans budskab med sætningen var, at han endte med at vælge eller springe over 

til it-universitetet, men han anvendte i stedet det engelske udtryk ”to go with” (= at vælge), som han 

oversatte direkte til dansk. Anglicismen hører derfor under kategorien loan translations og er af 

typen multi-word substitute. I dette tilfælde kan der argumenteres for, at der er sket et domænetab, 

da et dansk udtryk bliver skiftet ud med et engelsk, men jeg har ikke registreret anglicismen som et 

domænetab, da det engelske udtryk trods alt er oversat til dansk. 

 

Derudover anvendte en 33-årig mandlig it-medarbejder (”2G”) i et dansk firma fire anglicismer. 

Første anglicisme, 2G anvendte, var ordet ”headhuntet”, da han fortalte, hvordan det gik til, at han 

skrev en ph.d.-afhandling, og sætningen lød: ”… altså nu blev jeg headhuntet, men formelt søgte 

jeg om den…”. Denne anglicisme ville jeg kategorisere som sentence-internal shift, da et engelsk 

verbum pludselig bliver en del af en ellers dansk sætning, og verbet oven i købet bliver bøjet på 
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dansk. Gyldendals røde ordbog har kun ét forslag til et dansk alternativ til denne anglicisme: ”finde 

frem til / fremskaffe lederemner ved direkte henvendelse”. Men hvis man ønsker en enkelt term, 

som kan dække hele betydningen, findes der altså intet dansk alternativ. Derfor kan man ikke tale 

om, at dansk i dette tilfælde taber terræn til engelsk. 

De næste to anglicismer, 2G anvendte, var ”computere” og ”supportafdeling”. Tidligere i dette 

afsnit har jeg allerede redegjort anglicismen ”computer”, dennes kategori / type, hvorvidt den har et 

dansk alternativ, hvilken betydning det kan have for det danske sprog, at man anvender den, m.v. 

Anglicismen ”supportafdeling” er fra kategorien hybrids og typen partial loan translation, som jeg 

også har redegjort for.  

Om anglicismen ”supportafdeling” skal det endvidere siges, at 2G anvendte anglicismen, da han 

skulle fortælle om sine arbejdsopgaver. Som jeg også har forklaret tidligere i forbindelse med 

resultaterne for 2C og 2D, ønskede jeg ikke at ”provokere” forsøgspersonerne i denne gruppe til at 

anvende anglicismer ved at komme for meget ind på deres arbejdsopgaver. Men det er dog kun 

denne ene anglicisme, som 2G anvendte i forbindelse med sine arbejdsopgaver. De tre andre 

anglicismer blev anvendt i sætninger, der handlede om hans øvrige liv. 

Den sidste anglicisme, 2G anvendte, var ordet ”publicity”, da han skulle fortælle om sin holdning til 

det danske kongehus, og sætningen lød: ”… jeg kan sagtens se, at de giver en masse god publicity 

til Danmark”. Denne anglicisme hører under kategorien overt lexical borrowing og er af typen 

single-word unit. 2G valgte en engelsk term, selvom han for eksempel sagtens kunne have sagt 

reklame, og hermed er der sket et domænetab. 

 

Næste forsøgsperson var en 47-årig direktør (”2H”) for et dansk it-konsulenthus. 

2H anvendte fem anglicismer, hvoraf to af dem tilhører kategorien sentence-internal shift. Disse 

anglicismer var ”good for you” og ”what’s in it for me?”.  

Begge anglicismer blev brugt i danske sætninger, som således gled naturligt over i engelsk. Danske 

alternativer til disse anglicismer kunne eksempelvis være ”godt gået” og ”hvad får jeg ud af det 

her?”. Også her var der altså rig mulighed for at bruge dansk i stedet, hvorfor der også her er tale 

om domænetab. 

2H anvendte desuden anglicismen ”please” fra kategorien semantic loans af typen doubles. 

“Please” blev brugt som et verbum i en sætning, der lød: “… for jeg vil jo gerne please, kan man 

sige…”. Her kunne 2H have brugt en dansk term som ”behage” eller et udtryk som ”gøre tilfreds”, 

men fordi han valgte at inddrage et engelsk ord, er der her tale om domænetab. 
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Derudover anvendte 2H en anglicisme fra kategorien overt lexical borrowing af typen single-word 

unit, nemlig ordet ”issues”. Denne anglicisme anvendte 2H, da han skulle fortælle, hvad han mente 

kunne ændres til det bedre i det danske samfund, og sætningen lød: ”… der er nogle issues dér 

blandt folk…”. Her kunne 2H have erstattet issues med eksempelvis problemer og have 

omformuleret sætningen til ”… dér har folk nogle problemer…”, men da han valgte en engelsk 

løsning, har dansk tabt terræn til engelsk. 

Endelig anvendte 2H en anglicisme, som kan kategoriseres som et decideret domænetab (i Gottliebs 

skema: Domain losses), idet han anvendte en hel engelsk sætning: ”It’s like to have, not need to 

have”.  

I bilag 5 kan det fulde interview med 2H læses, hvoraf det også fremgår, i hvilken kontekst 

anglicismerne ”good for you”, ”what’s in it for me” og ”It’s like to have, not need to have” optrådte. 

 

Næste forsøgsperson var en 27-årig kvindelig speditør (”2I”) i et internationalt firma med 

hovedkontor i Storkøbenhavn. 

2I anvendte seks anglicismer, hvoraf tre af dem tilhørte kategorien loan translation og var af typen 

multi-word substitute.  

Den ene anglicisme var udtrykket ”at hænge ud med”, som jeg allerede har redegjort for i 

forbindelse med forsøgspersonen 1F. 

Derudover fortalte 2I, at hun og hendes venner godt kan lide at tage på café og ”… opdatere 

hinanden på alle mulige forskellige ting…”. Her formoder jeg, at 2I mener, at de godt kan lide at 

indhente det forsømte eller måske blot fortælle hinanden, hvordan det går. I alle tilfælde er ”at 

opdatere på” et direkte lån fra det engelske ”to give an update on”. 

Den sidste anglicisme fra kategorien loan translation var ganske interessant. Sætningen lød: ”… det 

er bare fordi, de keder sig, og så tager de det ud på nogle andre…”, og handlede om, hvordan 

nogle medier og danskere af og til langer ud efter det danske kongehus. 2I ønskede højst 

sandsynligt at sige, at nogle mennesker ”lader det gå ud over nogle andre, når de keder sig”, og her 

oversatte hun altså det engelske udtryk ”to take it out on somebody” direkte til dansk. 

 

I alle tre ovenstående tilfælde er der dog ikke tale om domænetab, fordi de engelske udtryk trods alt 

er oversat til dansk. 

 

Derudover anvendte 2I to anglicismer fra kategorien semantic loans og typen doubles: 
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Hun fortalte en historie om, hvordan hun første gang mødte en af sine venner, og sætningen lød: ”… 

jeg kom i kontakt med en fyr ved busstoppestedet, fordi vi dissede bussen helt vildt…”. Her er et 

engelsk verbum blevet en naturlig del af en dansk sætning, og verbet bliver endda bøjet på dansk. 

Verbet ”to diss” er amerikansk-engelsk og kan udmærket erstattes af det danske ”at nedgøre” eller 

”snakke grimt om”. Derfor er der her sket et domænetab. 

Det samme gør sig gældende for den anden anglicisme i samme kategori, hvor 2I anvender det 

engelske verbum ”to hate” i en dansk sætning: ”… selvfølgelig skal man sige tillykke, og man skal 

ikke hate for meget på…”. ”To hate” er på amerikansk-engelsk blevet en populær måde at sige, at 

en person er misundelig, og dette kunne 2I godt have valgt at sige i stedet.  

 

Endelig anvendte 2I anglicismen ”reality show”, som tilhører kategorien overt lexical borrowing af 

typen single-word unit, da hun skulle fortælle om sine fjernsynsvaner. Reality shows er et tv-

fænomen, som aldrig har fået en dansk betegnelse, og derfor kan der næppe være tale om et 

domænetab. 

I bilag 6 kan det fulde interview med 2I læses. 

 

Endelig anvendte en 28-årig kvindelig projektleder (”2J”) i en international 

velgørenhedsorganisation syv anglicismer på de 10-15 min., interviewet varede. 

 

Det skal siges, at en af anglicismerne, ”Oh my God”, blev anvendt tre gange, og dermed var det kun 

fem forskellige anglicismer, 2J anvendte i alt. Jeg har dog i tabellen for denne gruppe (nedenfor) 

registreret, at 2J anvendte i alt syv anglicismer. 

Anglicismen ”Oh my God” blev gennem interviewet brugt som et udbrud, for eksempel hvis hun 

ikke umiddelbart kunne svare på et af spørgsmålene. ”Oh my God” tilhører kategorien overt lexical 

borrowing og er af typen multi-word unit. Som det er tilfældet med udbrud som ”yes”, ”what” o. 

lign., som jeg tidligere har redegjort for, så er der i princippet tale om domænetab, når man vælger 

et engelsk udtryk frem for et dansk. Men da det drejer sig om et udråb og ikke noget, som har 

direkte relevans i forhold til det indholdsmæssige budskab, 2J prøver at formidle, har jeg valgt ikke 

at regne ”Oh my God” med som et domænetab i denne analyse. 
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Det samme gør sig gældende for anglicismen ”right!”, som 2J lidt senere i interviewet også 

anvender som et udbrud, da hun bliver spurgt til sine fritidsinteresser. Også her er der tale om overt 

lexical borrowing (men af typen single-word unit), og der er ikke tale om domænetab. 

 

Derudover udtalte 2J: ”… og jeg elsker at læse gode bøger.. love it...”. Her står anglicismen helt 

alene som et selvstændigt udsagn, hvorfor der er tale om kategorien domain losses, altså 

domænetab. 2J vælger simpelthen at ytre sig på engelsk i stedet for dansk. 

 

Ligesom enkelte af de andre forsøgspersoner anvendte 2J anglicismen ”at hænge ud”, da hun skulle 

fortælle, at hun i sin fritid kunne lide at ses med sine venner. Jeg vil undlade at gå i detaljer med 

denne anglicisme, da jeg tidligere har redegjort for den. 

 

Endelig udtalte 2J om det danske samfund, og hvad der kan forbedres: ”… så derfor kan jeg godt 

forstå, hvis indvandrerne føler sig lidt left out…”. Her er der tale om sentence-internal shift, hvor 

en dansk sætning pludselig skifter til engelsk. Der er ingen grund til at sige ”left out”, når man 

udmærket kan sige ”føle sig udenfor”, og derfor er der i dette tilfælde tale om domænetab. 

 

Ovenfor har jeg gennemgået og diskuteret resultaterne for gruppe 2, herunder antallet af anglicismer 

blandt de enkelte forsøgspersoner og gruppen som helhed, typen af anglicismer, og hvilken 

betydning disse anglicismer kan have for det danske sprog. 

Jeg havde forventet, at hver enkelt forsøgsperson i denne gruppe ville anvende adskillige 

anglicismer, og at antallet af anglicismer i gruppen som helhed derfor ville være højt. Gruppen som 

helhed anvendte også langt flere anglicismer end gruppe 1, men dette skyldtes ikke, at hver enkelt 

forsøgsperson anvendte mange anglicismer. Derimod var der en meget ujævn balance i, hvem i 

gruppen der anvendte anglicismer, og hvem der ikke gjorde. Gruppen blev delt i to halve: Hvor fem 

af forsøgspersonerne anvendte mellem 0 og 2 anglicismer, anvendte de sidste fem forsøgspersoner 

mellem 3 og 7 anglicismer. 

 

For at give et klart overblik over resultaterne for gruppe 2, har jeg opstillet disse i en tabel nedenfor. 

Dermed bliver det nemmere at overskue resultaterne, når jeg senere skal forsøge at fortolke dem: 
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Gruppe 2 – resultater: 

 

Antal forsøgspersoner: ………………… 10 – heraf seks kvinder og fire mænd                          

Antal pers. der anvendte anglicismer: …. 8 

Antal anglicismer i alt: ………………… 29 

Gns. antal anglicismer pr. pers.: ………. 2,9 

Af de kvindelige forsøgspersoner anvendte 83 % anglicismer 

Af de mandlige forsøgspersoner anvendte 75 % anglicismer 

 

Aldersfordeling:  

I aldersgruppen 25-40 år (seks personer) anvendte 100 % anglicismer 

I aldersgruppen 40-65 år (fire personer) anvendte 50 % anglicismer  

 

Fjernsynsvaner blandt de 8, der anvendte anglicismer:  

37,5 % ser noget eller meget amerikansk fjernsyn 

62,5 % ser mest danske nyheder, dokumentarer o.a. 

0 % ser næsten aldrig fjernsyn 

Kategori / type Antal 

Overt lexical borrowing / single-word unit 8 

Overt lexical borrowing / multi-word unit 3 

Sentence-internal shift 4 

Loan translation / multi-word substitute 5 

Hybrids / partial loan translation 4 

Domain losses 2 

Semantic loans / doubles 3 

I alt 29 

- Heraf domænetab % 38 % 

 



‐ Analyse & fortolkning ‐ 

 

 

Gruppe 3 

 

Endelig er der den gruppe, der består af forsøgspersoner med et højt sprogligt niveau af både dansk 

og engelsk, og som grundet deres uddannelsesmæssige baggrund og / eller uddannelse beskæftiger 

sig med begge sprog til daglig. 

 

Mine forventninger til denne gruppe var, at de ikke er tilbøjelige til at anvende anglicismer, fordi de 

har en stor sproglig forståelse for både engelsk og dansk. Derfor forventer jeg, at de dels er i stand 

til at formulere sig frit på begge sprog uden at være nødt til at blande dem sammen, og dels forstår 

at holde de to sprog adskilt. 

 

Resultaterne for denne gruppe stemte bedre overens med mine forventninger, end resultaterne for de 

to forrige grupper gjorde. 

Ud af de 10 forsøgspersoner var der fire, som overhovedet ingen anglicismer anvendte. 

Derudover var der to forsøgspersoner, der anvendte 1 anglicisme hver. 

 

Den ene var en 28-årig kvindelig cand.ling.merc. i engelsk (”3E”), som arbejder som oversætter i et 

stort internationalt elektronikfirma med kontor i København. 

Den ene anglicisme, 3E anvendte, var ordet ”flow”, og sætningen lød: ”… men der er kommet bedre 

flow i det, efter jeg er kommet mere derude…” og handlede om, hvordan hun i starten havde haft 

svært ved at falde til på sin arbejdsplads, men at det nu går bedre. Denne anglicisme tilhører 

kategorien overt lexical borrowing og er af typen single-word unit. Ordet ”flow” hører jeg af og til 

på min arbejdsplads som en erstatning for eksempelvis arbejdsgang og som et udtryk for, at det går, 

som det skal med opgaver, medarbejdere og processer. Men som nævnt er det danske ord 

”arbejdsgang” et muligt alternativ, og i dette tilfælde kunne 3E have omformuleret sin sætning og 

sagt: ”… der er kommet mere skred i det, efter jeg er kommet mere derude…”. Fordi at 3E valgte et 

engelsk ord frem for et dansk, er der her sket et mindre domænetab. 
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Den anden forsøgsperson, der kun anvendte én anglicisme, var en 36-årig kvindelig translatør 

(”3F”) for en dansk offentlig virksomhed. 

3F anvendte anglicismen ”reality show”, da hun skulle fortælle om sine fjernsynsvaner. Tidligere 

har jeg redegjort for denne anglicisme og argumenteret for, at der ikke er tale om domænetab. 

 

Næste forsøgsperson var en 37-årig kvindelig kommunikationsmedarbejder (”3G”) for en dansk 

offentlig virksomhed.  

3G anvendte to anglicismer, hvoraf den første var et interessant eksempel på en loan translation af 

typen multiword-substitute. 3G skulle fortælle om de udfordringer, hun har haft i sit arbejde, og 

sætningen lød: ”… der har været sådan et bump på vejen i forhold til at komme i gang med 

processen…”. Her er den engelske metafor ”a bump in the road” blevet oversat direkte til dansk, i 

stedet for at omformulere sætningen og sige, at der har været udfordringer forbundet med arbejdet. 

Men der er ikke tale om domænetab. 

 

Derimod er 3Gs anden anglicisme et eksempel på, at dansk har mistet terræn til engelsk. 3G 

anvendte anglicismen ”awareness”, som tilhører kategorien overt lexical borrowing og er af typen 

single-word unit. Fordi en dansk term som f.eks. opmærksomhed er blevet fravalgt til fordel for en 

engelsk term, er der sket et domænetab. 

I bilag 7 kan det fulde interview med 3G læses, hvoraf det også fremgår, af hvilken kontekst 

anglicismen ”awareness” optræder. 

 

De sidste tre forsøgspersoner anvendte fire anglicismer hver. 

 

Den ene var en 49-årig kvindelig selvstændig translatør (”3H”), som anvendte anglicismerne 

”softwaremanualer”, ”softwarehus”, ”oversætterteamet” og ”værktøjer”. 

De tre første anglicismer tilhører kategorien hybrids og er af typen partial loan translation, hvor ét 

led af ordet er engelsk og et andet led af ordet er bibeholdt på dansk. ”Oversætterteamet” kunne i 

princippet erstattes med eksempelvis ”oversættergruppen”, men fordi alle tre ord er delvist danske, 

og fordi der ikke findes et dansk alternativ til ordet ”software”, har jeg ikke anset disse tre 

anglicismer som værende årsag til et domænetab. 

Anglicismen ”værktøjer” har jeg valgt at placere under kategorien morpho-syntactic caiques, hvor 

måden at konstruere engelske sætninger, brugen af engelske præpositioner og måden at formulere 
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sig på på engelsk har smittet af på det danske sprog. På dansk bøjes substantivet ”værktøj” ikke i 

pluralis, som det gør på engelsk (”tools”), men ikke desto mindre er det sket her. 

Alle fire anglicismer blev anvendt i forbindelse med, at 3H skulle fortælle om sine tidligere 

arbejdsopgaver som translatør for en stor it-virksomhed. Anglicismerne har altså været 

fagspecifikke og dermed sandsynligvis svære at undgå at bruge, når emnet relaterer til arbejde. 

Bøjningen af substantivet ”værktøj” i pluralis er i øvrigt meget typisk for it-branchen. 

Derimod anvendte 3H ingen anglicismer gennem resten af interviewet. 

 

Den næste forsøgsperson var en 29-årig kvindelig kommunikationsmedarbejder (”3I”) i et større 

internationalt firma med kontor i København. 3I anvendte fire anglicismer. 

Tre af anglicismerne tilhører kategorien overt lexical borrowing og er af typen single-word unit.  

Den ene anglicisme var ”okay”, hvilken jeg har redegjort for tidligere. Derudover brugte 3I ordene 

”basically” og ”hardcore” midt i en dansk sætning. I bilag 8 kan det fulde interview med 3I læses, 

og her fremgår det, i hvilken sammenhæng ”basically” og ”hardcore” optrådte. Det skal dog siges, 

at begge anglicismer kunne have været erstattet af hhv. ”grundlæggende” og ”svær”, og derfor er 

der sket et domænetab. 

Den fjerde anglicisme var ordet ”fitnesscenter”, som tilhører kategorien hybrids og typen partial 

loan translation”, fordi den er sammensat af det engelske fitness og det danske center. Jeg har 

allerede tidligere redegjort for, hvorfor anglicismen fitness ikke medfører et domænetab. 

 

Endelig anvendte den sidste forsøgsperson i gruppen, en 41-årig mandlig kommunikationskonsulent 

(”3J”), også fire anglicismer på de 10-15 min., interviewet varede. 

 

To af anglicismerne var ”fodboldscholarship” og ”screeningproces”, som tilhører kategorien 

hybrids og er af typen partial loan translation. Bilag 9 indeholder det fulde interview med 3J og her 

kan alle anglicismerne læses i en sammenhæng, men jeg kan fortælle, at ”fodboldscholarship” og 

”screeningproces” kan erstattes af hhv. ”fodboldlegat” og ”at aflæse”. Men af årsager, som jeg 

allerede har redegjort for i forbindelse med denne kategori og type, er der ikke tale om domænetab 

her. 

De to andre anglicismer, 3J anvendte, var ”trend” og ”freakshow”. Disse to tilhører kategorien overt 

lexical borrowing og typen single-word unit. 3J kunne udmærket have anvendte termen ”tendens” i 

stedet for ”trend”, hvorfor dansk i dette tilfælde har mistet terræn til engelsk. Ordet ”freakshow” 



anvendte 3J i forbindelse med sin holdning til det danske kongehus, hvor han udtaler: ”… det synes 

jeg bare er et underligt freakshow…”. Gyldendals røde ordbog giver ingen danske alternativer til 

freakshow, og der findes muligvis ingen danske termer, der fuldt dækker denne engelske betegnelse 

for, at en situation, en gruppe mennesker el. lign. er abnorm eller grotesk. Man kunne naturligvis 

kaste sig ud i at omformulere sætningen til korrekt dansk, men hvis man ønsker et enkelt begreb, 

som dækker hele budskabet, og hvis dette ikke findes på dansk, så kan der i princippet ikke være 

tale om et domænetab. 

 

Ovenfor har jeg gennemgået og diskuteret resultaterne for gruppe 3, herunder antallet af anglicismer 

blandt de enkelte forsøgspersoner og gruppen som helhed, typen af anglicismer, og hvilken 

betydning disse anglicismer kan have for det danske sprog. 

Jeg havde forventet, at denne gruppe ville anvende betydeligt færre anglicismer end de to øvrige 

grupper – og i særdeleshed gruppe 2 – og disse forventninger blev i høj grad indfriet. Som jeg vil 

komme ind på i fortolkningen af dataene nedenfor, var procentdelen af domænetab for gruppe 3 dog 

højere, end jeg havde forventet. 

Som med de første to forsøgsgrupper har jeg opstillet resultaterne for gruppe 3 i en tabel, som jeg 

senere vil bruge i min fortolkning af dataene. 

 

Gruppe 3 – resultater: 

 

Antal forsøgspersoner: ………………… 10 – heraf 6 kvinder og 4 mænd                                   

Antal pers. der anvendte anglicismer: …. 6 

Antal anglicismer i alt: ………………… 16 

Gns. antal anglicismer pr. pers.: ………. 1,6 

Af de kvindelige forsøgspersoner anvendte 83 % anglicismer 

Af de mandlige forsøgspersoner anvendte 25 % anglicismer 

 

Aldersfordeling:  

I aldersgruppen 25-40 år (seks personer) anvendte 67 % anglicismer 

I aldersgruppen 40-65 år (fire personer) anvendte 50 % anglicismer  

 

Fjernsynsvaner blandt de 6, der anvendte anglicismer:  
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50 % ser noget eller meget amerikansk fjernsyn 

50 % ser mest danske nyheder, dokumentarer o.a. 

0 % ser næsten aldrig fjernsyn 

Kategori / type Antal 

Overt lexical borrowing / single-word unit 8 

Loan translation / multi-word substitute 1 

Hybrids / partial loan translation 6 

Morpho-syntactic caiques 1 

I alt 16 

- Heraf domænetab % 31 % 

 

 

Opsummering 

 

I dette afsnit har jeg analyseret og kategoriseret de indsamlede data. På denne baggrund vil jeg i det 

følgende afsnit forsøge at bestemme, hvorvidt der er en tendens til, at nogle af 

befolkningsgrupperne anvender flere anglicismer end de andre, og hvorvidt forsøgspersonernes 

niveau af engelsk, demografiske forhold eller fjernsynsvaner lod til at have indflydelse herpå.  Jeg 

vil også kigge på, om der kunne tegne sig et generelt mønster på tværs af den danske befolkning, 

som viser, om danskerne generelt anvender anglicismer i deres modersmål.
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Fortolkning 
 

Som det fremgår af metodeafsnittet, har jeg valgt at bruge klyngeanalyse til at fortolke mine 

indsamlede data. 

Således har jeg undersøgt tre forskellige grupper af forsøgspersoner, hvoraf forsøgspersonerne 

inden for hver gruppe har nogle grundlæggende fællestræk. Forsøgsresultaterne fra de tre grupper 

skal jeg nu bruge til at konkludere noget generelt ud fra og se, hvorvidt de stemmer overens med 

den hypotese, jeg har opstillet i begyndelsen af afhandlingen. 

 

Overordnet set stemte resultaterne for alle tre grupper ikke 100 % overens med de forventninger, 

jeg har opstillet i min hypotese. 

 

Min hypotese er opdelt i to, idet jeg havde en forventning til hvert af de to punkter i min 

problemformulering: 

 

Først og fremmest var det min forventning, at der ville vise sig en tendens til, at nogle 

befolkningsgrupper i Danmark i højere grad end andre befolkningsgrupper anvender anglicismer, 

når de taler dansk. 

Hvis jeg skal drage en generel konklusion på baggrund af de resultater, jeg har indsamlet gennem 

min undersøgelse, kan denne forventning kun til en vis grad siges at være indfriet. 

 

Som jeg kommer ind på i analyseafsnittet, var resultaterne for gruppe 1 og gruppe 2 en smule 

overraskende.  

 

Jeg havde forventet, at gruppe 2 ville have et markant højere antal anglicismer og dermed adskille 

sig tydeligt fra de to andre grupper. Men det viste sig, at gruppe 1 og gruppe 2 mindede meget om 

hinanden i antallet af anglicismer og antal personer, der anvendte dem.  

I gruppe 2 anvendte 8 ud af 10 personer anglicismer, og der blev i alt anvendt 29 anglicismer.  

I gruppe 1 anvendte 7 ud af 10 personer anglicismer, og der blev i alt anvendt 24 anglicismer. 

En interessant faktor i denne sammenhæng er dog, at 57 % af de forsøgspersoner i gruppe 1, som 

anvender anglicismer, ser noget eller meget amerikansk fjernsyn. Dette kan ligge til grund for, at et 
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højere antal personer end forventet anvendte anglicismer i denne gruppe, da amerikansk fjernsyn 

sandsynligvis er deres primære kilde til at høre engelsk, jf. afsnittet om amerikanisering.  

Ikke desto mindre var der kun en lille overvægt af anglicismer i gruppe 2, og én enkelt person mere, 

som anvendte anglicismer. Disse tal er ikke tilstrækkeligt høje til, at jeg kan anse min hypotese for 

opfyldt i denne sammenhæng. 

 

Derimod var der en tydelig forskel mellem de to ovenstående grupper og gruppe 3.  

Jeg havde forventet, at ingen eller meget få personer i gruppe 3 ville anvende anglicismer. I alt 

anvendte 6 personer i gruppen anglicismer, hvilket var flere, end jeg havde forventet. Til gengæld 

anvendte hver af disse personer kun få anglicismer hver (i gennemsnit 1,6), og det samlede antal 

anglicismer for gruppe 3 var kun 16. 

 

Så jeg kan konkludere, at der skam ser ud til at være en forskel på, hvor mange anglicismer de tre 

forskellige danske befolkningsgrupper anvender i deres danske sprog. Hvis tendensen i gruppe 3 

kan overføres til resten af den population, gruppe 3 er en del af, betyder det nemlig, at danskere 

med en god sproglig forståelse for både engelsk og dansk ikke er tilbøjelige til at anvende 

anglicismer. Derimod ser der ikke ud til at være meget forskel på de to andre grupper. 

 

Dette bringer mig til den del af min hypotese, som vedrører min problemformulerings anden del, 

nemlig hvorvidt en person typisk anvender flere engelske ord i sit danske, hvis vedkommende taler 

engelsk på et højt niveau. 

 

Personerne i gruppe 3 har eksempelvis et højt sprogligt niveau af engelsk, men fordi de også har et 

højt sprogligt niveau af dansk og i øvrigt forstår at holde de to sprog adskilt, har de ikke nogen 

nævneværdig tendens til at anvende anglicismer. 

Personerne i gruppe 2 har udviklet et højt sprogligt niveau af engelsk i og med, at de grundet deres 

beskæftigelse bevæger sig i en verden, som er meget præget af engelske termer, og hvor de til 

dagligt skal kunne begå sig på engelsk. Denne gruppe viste en tendens til at anvende anglicismer, 

men det gjorde gruppe 1 til gengæld også, selvom de ikke umiddelbart har nogen forudsætninger for 

at kunne trække på et engelsk ordforråd.  

På baggrund af disse resultater for de tre grupper kan jeg derfor konkludere, at et højt niveau af 

engelsk alene ikke nødvendigvis betyder, at man er tilbøjelig til at anvende anglicismer.  
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Som nævnt i metodeafsnittet vil jeg desuden tage resultaterne for de tre forsøgsgrupper ét skridt 

videre og forsøge at danne mig et indtryk af tendensen til anglicismer i den brede danske 

befolkning. 

 

Jeg har allerede konkluderet, at danskere med en god sproglig forståelse for engelsk og dansk ikke 

er tilbøjelige til at anvende anglicismer.  

Men anderledes ser det ud med de to øvrige grupper, og disse to gruppers populationer må ellers 

siges at udgøre den største del af den samlede danske befolkning. Især gruppe 1 er meget bred, da 

den dækker over en masse forskellige mennesker med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde 

og beskæftigelse. Fælles for alle personerne i gruppen er blot, at de ikke har noget videre kendskab 

til engelsk, fordi de hverken i deres studie eller på deres nuværende arbejdsplads har kunnet udvikle 

deres engelskkompetencer. 

 

Hvis man på baggrund af dette skal konkludere noget generelt om tendensen til anglicismer i den 

brede danske befolkning, må det derfor være, at der er en sådan tendens blandt en stor del af den 

danske befolkning. 

 

For at overholde kravene til demografien sørgede jeg for, at de tre forsøgsgrupper så vidt muligt 

bestod af lige dele mænd og kvinder. I mine tabeller over resultaterne for hver gruppe har jeg 

noteret, hvor mange kvinder og mænd, der deltog i undersøgelsen, og hvor mange procent af hhv. 

kvinderne og mændene, der anvendte anglicismer. Resultaterne viser dog ikke, om der i højere grad 

er en tendens til anglicismer blandt f.eks. kvinder frem for mænd. Det er meget forskelligt fra 

gruppe til gruppe, hvor mange anglicismer kvinderne og mændene hver især anvender. 

 

Til gengæld er der en tydelig tendens til, at aldersfaktoren spiller ind på, hvor mange anglicismer en 

person anvender. 83 % af forsøgspersonerne i alderen 25-40 år anvendte anglicismer. Til 

sammenligning var det kun 50 % af forsøgspersonerne i alderen 40-65, der anvendte anglicismer. 

 

I ovenstående har jeg koncentreret mig om antallet af anglicismer og de forsøgspersoner, der 

anvender dem, og jeg har redegjort for, hvordan min hypotese og problemformulering stemte 

overens med de resultater, jeg indsamlede gennem min undersøgelse. 
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Som jeg også kommer ind på i afsnittet ”Teori og problemafgrænsning”, er det også værd at 

bemærke hvilken type anglicismer, de forskellige forsøgspersoner har anvendt, hvorvidt der er tale 

om domænetab i de enkelte anglicismers tilfælde, eller hvorvidt de anvendte anglicismer kunne 

indikere, at et emneområde på dansk er truet af decideret domænetab. Dette vil jeg følge op på i det 

nedenstående: 

 

Anglicismer som sådan behøver ikke udgøre en trussel mod det danske sprog, især ikke hvis de 

bliver anvendt, fordi der ikke findes et dansk alternativ. I så fald kan man derimod argumentere for, 

at anglicismerne beriger det danske sprog. 

Det er først, når der sker domænetab, altså hvor danske ord eller hele sætninger fravælges til fordel 

for engelsk, at man bør være bekymret. 

Ifølge Davidsen-Nielsen er anglicismer symptomer på domænetab, hvor hele danske passager 

udskiftes med engelsk (Davidsen-Nielsen 1999:4). Derfor valgte jeg at opstille typerne af 

anglicismer i tabeller, så jeg kunne danne mig et indtryk af, hvorvidt de tre grupper anvender 

anglicismer, som overtager terræn fra det danske sprog, eller som blot er accepterede låneord, fordi 

der ikke findes et dansk alternativ. Hermed var det nemmere at forudse, hvorvidt nogle 

emneområder på dansk er i fare for komplet domænetab. 

 

Ovenfor har jeg redegjort for, hvordan gruppe 1 anvendte overraskende mange anglicismer i forhold 

til, hvad jeg havde forventet. Men af tabellerne fremgår det, at gruppe 1 var den gruppe, hvor 

procentdelen af domænetab var mindst. Dette er højst sandsynligt fordi, gruppe 1 anvendte en del 

anglicismer fra kategorien overt lexial borrowing, som omfatter engelske udråb, som jeg ikke har 

regnet for værende domænetab, samt anglicismer, som der ikke findes et dansk alternativ for. 

Gruppe 3 anvendte færrest anglicismer, men til gengæld kan 31 % af disse anglicismer i større eller 

mindre grad anses for at være domænetab.  

Gruppe 2, der som forventet anvendte flest anglicismer, havde den højeste procentdel af 

domænetab, nemlig 38 %. 

 

For at opsummere er et højt antal af anglicismer altså ikke nødvendigvis et tegn på, at der er tale om 

domænetab. Ydermere ser det umiddelbart ud til, at det er områder, som vedrører it- eller 

forretningsverden, der er i størst fare for domænetab. Det var nemlig i forbindelse med disse 
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områder, at de fleste anglicismer blev anvendt i grupperne. Derudover kan det se ud som om, 

danske udråb, bandeord o. lign. er på vej ud til fordel for engelsk.
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Konklusion 
 

I det følgende vil jeg samle på min afhandling ved at opridse min hypotese og besvare min 

problemformulering på baggrund af de resultater, jeg har indsamlet gennem min undersøgelse. 

 

I denne afhandling ønskede jeg at undersøge fænomenet anglicismer i det danske sprog. 

Flere sprogeksperter, politikere m.v. har nemlig udtrykt bekymring for det danske sprog, fordi de 

mener, danskerne er begyndt at anvende mange anglicismer, når de taler dansk. 

 

Baseret på personlige erfaringer og en vis faglig stolthed er jeg ikke enig i, at det er så galt fat med 

det danske sprog. Jeg mener i hvert fald ikke, at man kan generalisere den danske befolkning og 

sige, at vi som folkefærd er begyndt at tale ringere dansk. 

 

Min problemformulering gik på, om der i Danmark er en tendens til, at nogle bestemte 

befolkningsgrupper anvender flere anglicismer end andre befolkningsgrupper.  

Derudover stillede jeg i min problemformulering spørgsmålet om, hvorvidt en person typisk 

anvender flere engelske ord i sit danske, hvis vedkommende taler engelsk på et højt niveau, eller om 

det var lige omvendt. 

 

Min hypotese lød, at der er en tendens til, at nogle befolkningsgrupper i Danmark i højere grad end 

andre befolkningsgrupper anvender engelske lån, når de taler dansk. 

 

Derudover forventede jeg i min hypotese, at en person med en god forståelse for engelsk, og som 

dagligt konfronteres med engelsk, typisk vil anvende flere engelske lån, når vedkommende taler 

dansk, end en person med ringe kendskab til engelsk. Dog vil en person med et højt sprogligt 

niveau af både dansk og engelsk være i stand til at adskille de to sprog og i høj grad undgå at låne 

ord fra engelsk, når vedkommende taler dansk. 

 

For at efterprøve min hypotese interviewede jeg 10 forsøgspersoner fra hver af de tre ovennævnte 

grupper, og jeg optog hvert interview på en diktafon. Hermed kunne jeg efterfølgende transskribere 

interviewet og analysere forekomsten af anglicismer hos hver forsøgsperson og -gruppe. 
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Resultaterne for alle tre grupper stemte ikke fuldstændigt overens med min hypotese. 

Det viste sig, at gruppe 1 og gruppe 2 mindede meget om hinanden, hvad angår antallet af 

anglicismer og antallet af personer i gruppen, der anvendte anglicismer. Derimod var der en tydelig 

forskel på disse to grupper og gruppe 3. 

 

Så jeg kan konkludere, at der er en forskel på, hvor mange anglicismer de tre forskellige danske 

befolkningsgrupper anvender i deres danske sprog, i hvert fald når det drejer sig om den 

befolkningsgruppe, der har et højt sprogligt niveau af engelsk og dansk. Der er dog ikke så stor 

forskel på tværs af de tre befolkningsgrupper, som jeg havde forventet. 

 

Hvad angår min problemformulerings anden del, holder min hypotese delvist stik.  

Personerne i gruppe 3 har et højt sprogligt niveau af engelsk, men fordi de også har et højt sprogligt 

niveau af dansk og forstår at holde de to sprog adskilt, er der ikke nogen gennemgående tendens til 

anglicismer at spore hos denne gruppe.  

Gruppe 2 viste som forventet en klar tendens til at anvende anglicismer, men det gjorde gruppe 1 til 

gengæld også, hvilket ikke stemte overens med min hypotese. 

Hermed kan jeg konkludere, at man ikke nødvendigvis har en tendens til at anvende anglicismer, 

blot fordi man har et højt sprogligt niveau af engelsk. Omvendt betyder et ringe kendskab til 

engelsk ikke, at man ikke anvender anglicismer. 
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Executive Summary 
 
The Anglification of Danish – An Empiric Study of the Tendency to use 

Anglicisms within three Danish Population Groups 
 

I decided to do a study on the usage of Anglicisms in the Danish language. 

I was inspired to choose this subject by the language debate which has been going on for some time 

in Denmark and by the fact that several language experts, politicians etc. often accuse the Danish 

people of using too many Anglicisms when they speak Danish. These people believe that the 

Danish language is in danger of being more or less replaced by English.  

 

The purpose of this thesis is to study whether or not it applies for all Danish population groups that 

they use Anglicisms when they speak Danish or if it is possible to trace a tendency to use 

Anglicisms in some population groups rather than others. 

 

My problem statement consists of two parts:  

Do some Danish population groups tend to use more English words and expressions as well as 

English sentence constructions translated directly into Danish, than other Danish population 

groups? 

Does a person with high English skills typically use more Anglicisms when he speaks Danish? Or is 

it the other way around? 

 

My theory is that some Danish population groups use more Anglicisms than others and that a 

person with high English skills and who is exposed to English on a daily basis (group 2) will be 

more likely to use Anglicisms than a person with a poor knowledge of English (group 1). However, 

a person with both high English and Danish skills (group 3) is capable of separating English and 

Danish and avoiding the usage of Anglicisms. 

 

Before moving on to the actual study, I thought it would be interesting to have a look at what could 

be the reasons for some Danish people using Anglicisms and what problem areas could be related to 

the usage of Anglicisms.  
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A large number of the Anglicisms is probably due to the increasing impact which the American 

culture has had on the Danish culture through the years, in terms of food, music, movies etc.  

Another factor could be the globalization, i.e. the fact that many large international companies have 

settled in Denmark. Many Danes are now employed in international companies where the corporate 

language and the majority of the technical terminology is English and some of the colleagues are 

foreign. 

Some of the problem areas related to this are that some language experts and others believe that it 

causes the Danish language to deteriorate. These people are also very much against English being 

used as the principal language of instruction in Denmark, and they point out domain loss as one of 

the most important reasons to stop the Anglification of Danish. 

 

Based on literature describing the best methods to conduct an empiric study of e.g. a certain 

behavior or tendency in a society, I decided to test my theory by interviewing three groups of 10 

people – each group belonging to the three above-mentioned population groups, respectively. 

I transcribed the interviews afterwards and highlighted all the Anglicisms used in each interview.  

I then compared these data to some of the literature I had read in connection with my thesis, 

including a table outlining the different categories and types of Anglicisms. This made it easier for 

me to get an overview of how many Anglicisms each of the three groups used in total and what 

types of Anglicisms they used. This way, I could analyze whether or not there could be a reason to 

fear that the Danish language is vanishing in favor of English due to e.g. domain loss. 

 

The results of my study do only meet my expectations to a certain degree. 

 

I only expected group 2 to use Anglicisms. However, group 1 and 2 proved to be very similar in 

their way of using the Danish language. The majority of the people in both groups used Anglicisms 

and in total, a fair amount of Anglicisms was used in both groups. However, group 3 did not use 

nearly as many Anglicisms as the two other groups, which was what I expected. 

 

Thus, I can conclude that there is a difference in how the three Danish population groups I have 

chosen for my thesis use the Danish language. Furthermore, a person with high English skills does 

not necessarily tend to use Anglicisms, but on the other hand, a poor knowledge of English does not 

necessarily cause a person to avoid Anglicisms. 



Kildehenvisninger 
 

Hjemmesider: 

amerikanisering (Sproglig amerikanisering). (n.d.). Fra DEN STORE DANSKE, Gyldendals åbne 
encyclopædi. Hentet fra 
http://www.denstoredanske.dk/Rejser%2c_geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/am
erikanisering/amerikanisering_(Sproglig_amerikanisering) 

anglicisme. (n.d.). Fra DEN STORE DANSKE, Gyldendals åbne encyclopædi. Hentet fra 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Sprogvidenskab,_overbegreber/an
glicisme 

Dansk dogme eller amerikansk action. Hentet fra http://www.dr.dk/usa/film/debat.asp 

Deloitte. Deloitte i internationalt perspektiv. Hentet fra 
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/omos/deloitteiinternationaltperspektiv/index.htm 

Den skinbarlige virkelighed. Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Hentet fra 
http://www.samfundslitteratur.dk/Visning-af-
titel.242.0.html?&cHash=b957f113f4&ean=9788759313800 

Ernst & Young. Globale løsninger på globale problemer. Hentet fra 
http://www.ey.com/DK/DA/About-us. 

Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse. Hentet fra 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580#K2 

Henrik Gottlieb. Hentet fra http://www.sprogseminar.dk/blaabog.asp?id=12 

interview. (n.d.). Fra DEN STORE DANSKE, Gyldendals åbne encyclopædi. Hentet fra 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Journalistiske_genrer_og_st
ofomr%C3%A5der/interview 

Microsoft. Fast facts about Microsoft. Hentet fra 
http://www.microsoft.com/presspass/inside_ms.mspx 

Niels Davidsen-Nielsen. Hentet fra http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/niels-
davidsen-nielsen-foredrag-sprog-sprogpolitik/ 

Om forfatteren. Hentet fra http://dsv.forlagetsl.dk/index.php?id=351 

Pia Jarvad. Hentet fra http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/1017/ 

PriceWaterHouseCoopers. Om os. Hentet fra http://www.pwc.com/dk/da/organisation/om-os.jhtml. 



Sprognævnets opgaver. Hentet fra http://dsn.dk/om-os/sprognaevnets-opgaver/hvad-er-vi-her-for-2 

Spørgeskemaundersøgelse. Hentet fra 
http://www.samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=316 

United States Holocaust Memorial Museum. (1.04.2010). Ghettos. Hentet fra 
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005059 

 

Elektroniske artikler: 

 

Bjerre, S.B. (14.01.2009). Jeg kan sagtens formulere mig på dansk. Berlingske Tidende. Hentet fra 
http://www.berlingske.dk/danmark/jeg-kan-sagtens-kommunikere-paa-dansk 

Ejsing, J.E. (13.01.2009, 20:00). Universiteter og politikere slås om sprog. Berlingske Tidende. 
Hentet fra http://www.berlingske.dk/danmark/universiteter-og-politikere-slaas-om-sprog 

Ejsing, J.E. (13.01.2009, 22:30). Studerende kommer til at mangle ord. Berlingske Tidende. Hentet 
fra http://www.berlingske.dk/danmark/studerende-kommer-til-mangle-ord 

Heidemann Andersen, M.H.A. (2002). Engelsk i Dansk: Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt 
sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt? (Resumé). Hentet fra 
http://dsn.dk/arkiv/nfs/2003-1.htm#ungdomssprog 

Henriksen, L.H. (30.12.2009). Årtiets ord viser, at sproget har det godt. Kristeligt Dagblad. Hentet 
fra http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/351145:Danmark--AArtiets-ord-viser--at-sproget-har-
det-godt 

Lund, J.L. (7.04.2008). Sprog til tiden. Hentet fra 
http://politiken.dk/debat/kroniker/article491665.ece 

Schwartz, S.S. (9.10.2010). The History of Snowboarding – From Garages to the Olympics. Hentet 
fra http://www.thehistoryof.net/history-of-snowboarding.html 

Sprogudvalget. (2008). Sprog til tiden. Hentet fra 
http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2008/sprog-til-tiden---rapport-fra-sprogudvalget/ 

 

Trykte artikler: 

Davidsen-Nielsen, N.D. (2004). Englishisation or not? Planet 157, The Welsh Internationalists. 

Davidsen-Nielsen, D.N. (2002). Kan vi overleve engelsk i norden? Språkbruk – Tidskrift utgiven av 
svenska språkbyrån, 3, 8-11. 



Gottlieb, H.G. (2004). Danish echoes of english. Nordic Journal of English Studies, 3. 

Jarvad, P.J. (1995). Nye ord – Hvorfor og hvordan?. København: Gyldendal 

Jarvad, P.J. (2001). Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab. 

 

Bøger: 

Andersen, I.A. (1997). Den skinbarlige virkelighed – Om valg af samfundsvidenskabelige metoder. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur 

Bruun, E.B. (1999). Dansk sprogbrug. København: Gyldendals Forlag 

Davidsen-Nielsen, D.N. (1999). Dansk han med sin tjener talte. N. Davidsen-Nielsen, E. Hansen, P. 
Jarvad (Eds.), Engelsk eller ikke engelsk? That is the question (s. 11-19). København: Nordisk 
Forlag A/S 

 

Søgninger foretaget 

Amerikanske programmer på dansk sendeflade: www.tv3.dk, foretaget d. 23. juni 2010 

”At kommentere på”: www.google.dk, foretaget d. 15. juni 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ Bilag 1 ‐ 

Bilag 1 
 

Dato for interview:  20. maj 2010 

Forsøgsperson:   1F 

Køn:     Mand 

Alder:    32 år 

Uddannelsesbaggrund:  Farmakonom 

Beskæftigelse:   Farmakonom 

Engelskniveau:  Gymnasialt niveau 

Engelsk i hverdagen?:  Taler sjældent engelsk i hverdagen og bruger det ikke professionelt. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Hvor gammel er du? 

‐ Jeg er 32 

 

Hvad er den seneste uddannelse, du har taget? 

 

‐ Ja, jeg har jo taget gymnasiet engang, og bagefter læste jeg til farmakonom.. nu er jeg så ansat på 

[bynavn] Apotek, hvor jeg arbejder som, ja surprise, farmakonom..  

Så skal jeg bare først bede dig fortælle lidt om dig selv, hvor du er vokset op, hvor du har gået i skole osv.? 

‐ Ja, jamen det kan jeg godt. Jamen, jeg er sådan set født på Frederiksberg, og flyttede så til Århus, da jeg 

var… 2½ cirka.. og.. voksede op derovre i den tidlige barndom, kan man sige, og da jeg var omkring otte, så 

flyttede vi til Holte.. oppe i Nordsjælland dér.. og så er jeg sådan set vokset op dér.. har gået på en skole, 

der hedder Nyholte Skole.. sådan en meget klassisk folkeskole.. ikke så mange dikkedarer, det var 

selvfølgelig det bedre borgerskab.. og så efter 9. var jeg ikke sådan helt klar til det med at springe ud i 

gymnasiet, selvom jeg måske var blevet opfordret lidt til det.. så jeg tog lige 10. klasse først på Marie Kruses 

Skole i Farum.. og det var en.. det var en rigtig fin oplevelse, det var lige, hvad jeg havde brug for. Det var 

fagligt velfunderet, og så var det også et godt sted at møde nogle nye mennesker og komme ud i et nyt 

miljø. Så.. jeg blev glad og tilfreds for det, så jeg fortsatte sådan set i gymnasiet dér..  

 

Og så flyttede du til København på et tidspunkt? 
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‐ Ja.. jeg tog lige et års tid, hvor jeg arbejdede først.. jeg havde brug for lidt en pause, kunne jeg mærke 

efter gymnasiet.. jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg ville.. den eneste idé, jeg havde, det var, at jeg ville 

være journalist, og det er jo ikke sådan noget, man søger ind på lige med det samme, det tager typisk et 

stykke tid, så jeg tænkte ”der er tid nok til lige at tænke over nogle ting og prøve at finde ud af noget dér”.. 

så jeg arbejdede en del, blandt andet i en børnehave, og fandt ud af, at jeg gerne ville ud og rejse. Så jeg 

rejste jorden rundt et halvt år.. og flyttede så faktisk først til København, da jeg kom hjem fra den rejse, da 

jeg var 21, fordi jeg havde knaldet alle mine penge af på rejsen og havde sparet selvfølgelig op til den inden 

da.. så jeg flyttede til København.. jeg fik en lejlighed ‐ sammen med en kammerat – to måneder efter, jeg 

var kommet hjem fra rejsen.. boede dér otte måneder, indtil jeg fik tilbudt min nuværende lejlighed.. som 

var.. faktisk.. en utrolig heldig ting, tror jeg, den kom lige væltende, det er sådan én, man skal vente på 

rigtigt lang tid typisk.. så…  

 

Hvis vi lige vender tilbage til folkeskolen og gymnasiet; hvordan oplevede du at gå i folkeskolen kontra 

gymnasiet? 

 

‐ Ja.. altså, jeg havde det nok bedre i gymnasiet, men det var nok fordi, jeg havde ligesom fundet mit eget 

center på min egen måde, jeg vidste lidt mere om mig selv og var lidt bedre sådan i sociale sammenhæng, 

kan man sige.. men de typer, jeg gik i gymnasiet med, var meget lig de typer, jeg gik i folkeskole med..  

 

Var det nogle af de samme mennesker, der fulgtes med dig? 

 

‐ Der var to, der kom med fra folkeskolen og gik i gymnasiet.. den ene droppede så ud.. men, men i det hele 

taget var det.. var det ikke fordi, at miljøet var synderligt anderledes i gymnasiet.. men jeg kunne godt 

mærke, at det var godt for mig, at lige tage 10. klasse i hvert fald.. og komme lidt ovenpå.. jeg havde måske 

ikke den bedste folkeskoletid..  

 

Nej okay.. kan du fortælle lidt om din omgangskreds – hvilke typer har du altid foretrukket at omgås? 

 

‐ Ja.. jeg har nok mest.. hængt ud med folk, der var sådan lidt mere laid back.. som ikke var så optagede af, 

hvilket type udtryk, de gav andre mennesker.. eller indtryk kan man sige.. det udtryk, som de selv.. selv 

havde.. folk som var sådan lidt mere ”nu tager vi det stille og roligt”.. ja.. og det har jeg sådan set fulgt med 

på. Mange af dem, jeg ser stadigvæk, er folk, som.. som tænker måske lidt udenfor boksen også, omkring 

mange ting.. som ikke er minded mod det her meget klassiske.. livsforløb, med at der er de her 
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nøgleomstændigheder, der nu engang skal gøre sig gældende, man skal blive student, man skal have 

uddannelse.. man tænker ligesom nogle ting igennem, som andre mennesker tager for givet.. og det er 

typisk sådan nogle mennesker, der tiltrækker mig på mange planer, vil jeg sige..  

 

Er det også sådan, du ser dig selv? 

 

‐ Det synes jeg, ja.. altså, jeg kan godt mærke, at der er nogle omstændigheder, som gør, at man sådan rent 

ubevidst måske tænker meget.. ”det næste logiske skridt for mig er dét og dét”.. men, men jeg er begyndt 

ligesom at vende det lidt på hovedet og se tingene på nogle andre.. på nogle andre måder og få nogle 

vinkler på tingene..  

 

Mit næste spørgsmål kan jeg lige forklare dig bagefter, men hvis du har tid til at se fjernsyn, hvad 

foretrækker du så at se? 

 

‐ Jeg ser meget lidt fjernsyn.. ja.. min hverdag er sådan lidt kaotisk bygget op, så det er sjældent, at jeg har 

tid til lige at sætte mig ned og se noget fjerner.. typisk ville jeg smække en film på, hvis jeg lige havde et 

øjeblik, fordi at der er meget fjernsyn, der ikke tiltrækker mig synderligt.. jeg er ikke så god til sådan 

populærkultur i det hele taget, selvom jeg er sådan nok en frafalden Paradise Hotel‐seer, så har jeg ikke 

rigtigt gidet følge med i år, fordi jeg måske synes, det er blevet sådan lidt for forudsigeligt og sådan lidt for.. 

ja.. det er ikke så overraskende mere, som det har været.. der er ikke så meget sensation i dét.. og mange 

andre ting, selvom at jeg ved, at.. sådan humor og satire på tv2 er rigtig stort, og der er mange, der går og 

joker med dét, så har jeg aldrig rigtigt tid eller overskud til at sætte mig ind i det, synes jeg.. så.. 

 

Nu skal vi over til et helt andet emne: Har du en holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Ja.. altså, man har jo altid noget at snakke om, kan man sige, når de er i nærheden og sådan noget.. jeg 

synes.. jeg synes godt, de må være der. Der har været meget snak om, at.. at ”åh, vi bruger så og så mange 

millioner” og det ene og det andet, men i princippet så er det en dråbe i havet i forhold til, hvad vi ellers 

bruger penge på i det her samfund.. og de har en signalværdi, de er gode ambassadører for Danmark som 

land.. og skaber måske også nogle.. nogle indtægter i forbindelse med, at der kommer turister til landet, går 

jeg ud fra, som er interesserede i landet.. så.. som udgangspunkt er jeg sådan.. jeg er ikke royalist, jeg følger 

ikke rigtigt med i, hvad de går og laver, og det interesserer mig heller ikke som sådan, men af princip synes 

jeg faktisk, det er meget fint.. også at vi har noget, som ligesom sætter os sådan lidt.. i fokus i forhold til 
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andre lande, som gør os lidt specielle, hvad dét angår.. man kan også sige, det er en del af vores identitet.. 

og vel også sådan lidt historisk og traditionelt selvfølgelig også.. og hvad angår at bruge penge på dem, jo, 

men lad os da få lidt pomp og pragt, 70 år, det er sgu ikke hver dag, vi fylder det. Så… hun skal da bare have 

et gilde, der er hende værdig, altså.. så.. ja.. 

 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem, hvilket ville du så vælge? 

 

‐ Hvis jeg skulle løse et samfundsproblem, så ville jeg mene, det ikke handlede om kroner og ører. Jeg ville.. 

jeg ville forsøge at ændre holdningen hos folk generelt.. for jeg mener, vi er et.. et utroligt forkælet 

folkefærd, som kræver ind, og som ikke rigtigt bidrager ret meget, hverken i måske vores umiddelbare 

miljø, men også på samfundsplan.. vi er blevet forkælede, og vi kræver simpelthen for meget ind, hvad dét 

angår.. så hvis jeg skulle ændre noget, så ville jeg forsøge at få folk til at feje lidt foran deres egen dør, 

prøve at gå ud og ligesom gøre en indsats for ligesom at gøre det her samfund bedre, i stedet for hele tiden 

at pege fingre og skyde skylden på politikere.. i det hele taget, tror jeg.  

 

Ja, vi har jo ligesom selv valgt dem.. 

 

‐ Jamen, lige præcis, der har været meget snak om ”åh, bom bom, og Løkke som statsminister” og det ene 

og det andet, og nu er der alligevel den her nye finanspakke, de har indført, med det ene og det andet, og 

BT har opstillet regnestykker med, hvor meget man taber som studerende, og hvor meget man taber som 

pensionist, og det ene og det andet, men omvendt så var der mange, der var åh så glade for 

skattelettelserne – det er ikke mere end et års tid siden – og der skrev man ”se hvor meget du tjener på 

den her skattelettelse” og det ene og det andet, og jeg synes, det er hyklerisk, og jeg synes, det er en meget 

kroner og ører‐fikseret tankegang, man har til det.. vi tjener rigtig rigtig mange penge i det her samfund, og 

vi har en rigtig høj levestandard i forhold til andre lande, og alligevel så er vi måske en af de nationer, der 

brokker sig mest.. og jeg synes ikke, der er sammenhæng i det, hvad dét angår.. så jeg ville, hvis jeg skulle 

ændre et samfundsproblem, så ville jeg tage mig – hvis det kunne lade sig gøre – tage mig en snak på et 

kvarter med hver dansker og sige ”hør her, hvordan går det i dit liv, og hvor kunne du gøre det bedre? Og 

prøv lige at tænke over det her..”.. så.. det ville nok være dét, jeg synes er det største problem, det er sgu 

nok danskerne selv. 

Tak 

_______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale = 7 
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Bilag 2 
 

Dato for interview:  12. maj 2010 

Forsøgsperson:   1G 

Køn:     Mand 

Alder:    30 år 

Uddannelsesbaggrund:  Gymnasiet 

Beskæftigelse:   Butiksassistent i Københavnsområdet 

Engelskniveau:  Gymnasialt niveau. Ingen engelskundervisning siden 1999. 

Engelsk i hverdagen?:  Taler sjældent engelsk i hverdagen. Kun på ferie i udlandet. Bruger det ikke 

professionelt. 

Fjernsynsvaner:  Ser meget blandet, både danske og amerikanske programmer, dokumentarer, 

dansk sport m.v. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl mig lidt om dig selv… 

 

‐ Jamen, jeg er født i Dyssegård, som er en del af Gentofte kommune, og der har jeg boet altid.. fra jeg var 

0, til jeg flyttede hjemmefra.. det gjorde jeg, da jeg var 21 eller sådan noget.. man havde jo eget værelse, og 

der var bil og køleskab, som altid var fyldt, og min mor strøg mine skjorter.. men så var der jo en eller anden 

dag, hvor man fandt ud af, at man havde brug for at komme væk. Så der har jeg boet hele mit liv. Jeg er 

godt nok født på Herlev Hospital, og de første to år boede vi i lejlighed på Søborg Hovedgade, indtil mine 

forældre syntes, at nu skulle de have noget hus. Det var jo bedre, når man havde børn og sådan noget. Og 

mine forældre bor i Dyssegård endnu. Så da jeg var 21, flyttede jeg til Østerbro ved søerne. Og der boede 

jeg i et halvt år, og så flyttede jeg herind. Jeg har vel boet her sådan 6‐7 år.  

 

Kan du fortælle, hvor du har gået i skole, og hvordan det var? 

 

‐ Jeg gik alle 10 år på Dyssegårdsskolen.. det var meget godt. Jamen, min barndom har været meget fin, jeg 

er vokset op.. jeg har altid kaldt det en hvid ghetto, det var sådan et sted uden problemer overhovedet.. 

jamen, hvordan skal man sige det, jeg har boet og opvokset i et villakvarter, hvor der var alt, hvad man 

skulle bruge, der var sportsklubber, spejder, skole, fritidshjem, alting.. og s‐togsstation.. så man havde alt, 
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hvad man sådan skulle bruge, og det var totalt idyllisk, der var ingen, der var skilte, og folk var totalt 

overskudsagtige, det var sådan den bedre halvdel af samfundet.. der var ikke sådan rigtig nogle problemer.. 

der var ikke rigtig nogen problemer med kriminalitet, så det er sådan et idyllisk billede.. en kernefamilie 

havde jeg.. jeg har en lillesøster, som er 5 år yngre end mig. Jeg har altid været oveskudsagtig og positiv.. 

jeg har haft det godt, jeg bliver kun irriteret, når jeg bliver stresset.. altså, jeg er ikke ligesom, når folk bliver 

syge, og de bliver stressede, jeg har bare nogle gange mange opgaver på én gang, og så kan jeg godt blive 

sådan lidt.. ikke fordi jeg bliver sur over det.. men mange gange kan vi i min forretning kun få leveret varer i 

åbningstiden, og så kan du stå lige pludselig og få en masse varer leveret, samtidig med at der står kunder. 

Så bliver du meget ineffektiv, for du vil bare gerne åbne de der kasser og få det overstået, men hvis der så 

står 5 kunder samtidig, og telefonen ringer osv.. og folk spørger, og.. men det er jo ikke hårdt, nu skal jeg 

heller ikke.. men i folkeskolen.. jeg er aldrig rigtigt blevet mobbet, jeg tror, jeg fandt min plads i hierarkiet 

rimeligt hurtigt.. det har altid været en fordel, at jeg var den ældste i klassen.. jeg er født i januar.. og jeg 

var også den fysisk stærkeste og den højeste.. og så fandt man jo altid nogle, der var svagere i flokken.. 

altså, jeg har aldrig været den mest populære, den alle så op til og sådan noget, men jeg har altid været en 

del af en gruppe.. og jeg var aldrig udenfor.. det var måske først i 8.‐9. klasse, hvor det blev mere specielt; 

hvem holdt fest, og hvem skulle med osv. Og når alle andre spillede håndbold, og jeg ikke gjorde – ikke 

fordi det sagde mig noget – men så kendte de jo nogle fra håndbold, der holdt fest, og så kom jeg ikke 

med.. ikke sådan at alle spillede håndbold på nær mig, men sådan kom der jo nogle gruppeopdelinger.. og 

så var der nogle, der havde taget knallertkørekort, og så kendte de nogle fra de andre skoler osv. Ligesom 

når jeg spillede tennis, så kendte jeg jo også nogle andre mennesker.. jeg har det sådan, at jeg vil inviteres 

til alt, men jeg kan ikke rigtigt se, hvorfor jeg skulle invitere andre, når jeg holdt noget.. alle skal være 

venner med mig, men jeg kan ikke rigtigt se, hvorfor jeg skulle være venner med dem. Kun når det passer 

mig. Det er måske urealistisk.. 

 

Hvilke yndlingsfag havde du i skolen og hvorfor? 

 

‐ Matematik. Fordi jeg var god til det. Og jeg syntes, det var spændende, jeg har altid interesseret mig for 

sådan noget.. og så idræt.. det var som forlænget frikvarter.. bare løbe rundt og spille fodbold og sådan 

noget.. og historie var også spændende.. og sådan noget som dansk og tysk, det skulle bare overstås, men 

det var ikke fordi, jeg var dårlig til det.. mine eneste hadefag har altid været sådan nogle kreative fag.. ja.. 

sløjd var sådan nogenlunde.. jeg sad faktisk og kiggede i min kontaktbog her forleden, og der står, at jeg var 

grænsesøgende. Jeg har jo.. det er ikke fordi, jeg ikke respekterer autoriteter, jeg har aldrig sådan været 
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flabet eller sagt ’din luder’ til lærerne, men jeg har altid skulle prøve grænser af.. eller i 6.‐7. klasse, hvor 

man var en møgunge, men ellers har jeg altid gjort, hvad der blev sagt.  

 

Kan du fortælle lidt om de typer, du godt kan lide at omgås, altså dine venner? 

 

‐ Jeg kan især godt lide at omgås forskellige typer, så det ikke altid er det samme. Der er mange gange, hvor 

jeg synes, at hvis det er det samme miljø, så bliver det det samme og det samme og det samme.. og en 

gang i mellem synes jeg, det er fedt at møde nogle helt andre mennesker.. men det jeg mener, det er, altså, 

lad os sige, at du havde en kæreste, der kom fra det samme sted, og din familie boede det samme sted, så.. 

det ville være mere spændende, hvis de kom fra enten en helt anden baggrund, eller hvis de bare kom fra 

et andet sted i byen, hvor der er noget andet geografi, og.. det har garanteret været på samme måde som 

os, men et andet sted, for ellers så sidder alle og fortæller de samme historier, for alle har været med til de 

samme ting..  

 

Kan du fortælle om dine fritidsinteresser? 

 

‐ Ja! Når jeg har fri, så ser jeg kun fjernsyn! Ej.. jeg laver da alt muligt andet.. ej, men jeg spiller golf, og jeg 

spillede tennis, jeg var ikke, jeg ved ikke, jeg er stadig medlem af tennisklubben, men jeg har ikke spillet i år, 

og jeg har heller ikke spillet sidste år.. men det er så billigt at være medlem, jeg ved ikke, det koster sådan 

noget 600 kroner om året.. og så går jeg lidt i byen engang i mellem.. ud og drikke en enkelt øl med 

vennerne.. ja.. går lidt i biografen.. og ude køre på min motorcykel.. det er min nye store hobby.. fik den 

sidste år.. nu skal den snart ud og køres til igen.. og hvad laver jeg ellers.. mangler stadigvæk en sejlbåd.. og 

en hest.. og jeg er heller ikke begyndt at gå til fægtning endnu.. står på ski, snowboard er fantastisk.. der er 

nogen, der ikke har lært dét der med snowboard endnu, det er faktisk lidt tragisk.. alle står på snowboard, 

det er dér, hele udviklingen sker.. der er ikke nogen, der går fra snowboard til ski, der er kun nogle, der går 

fra ski til snowboard.. ja.. og når jeg skal slappe af, så ser jeg fjernsyn.. mogens & christiansen på tv2.. eller 

dokumentarer, eller fodbold.. når man lige sådan skal crashe om eftermiddagen..  

 

Kan du fortælle om dit nuværende arbejde, herunder arbejdsopgaver og udfordringer? 

 

‐ Jamen, jeg bestiller varer hjem, og jeg besvarer e‐mails.. ja.. alt fra annoncering til at stå bag disken og 

betjene kunder.. ingen udfordringer, det kører bare.  
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Hvad er din holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Jeg synes, vi skal beholde det danske kongehus. Og det gør jeg ud fra en meget pragmatisk holdning. Fordi 

på den ene side, så mener jeg, at det er jo latterligt, at nogle de bliver født til mere end nogle andre. Det 

burde jo være sådan i et demokratisk samfund, at alle er lige. Men nu er det sådan med det danske 

kongehus, at så længe de ligesom holder facaden, og sådan ligesom passer deres job, så kan de for min 

skyld godt sidde dér.. og så kommer der dét der argument med, at det danske kongehus koster 800 

millioner kroner om året, eller hvad det nu er.. men min holdning til økonomien er sådan, at jamen, selvom 

vi ikke havde et kongehus, skulle vi jo stadigvæk vedligeholde slottene ligesom alle mulige andre af statens 

ejendomme, og man kunne jo selvfølgelig sælge dem, men jeg tror ikke, at man ville sælge Rosenborg eller 

Amalienborg og alt muligt andet.. så man kan sige; de penge, nå men ja.. og så den næste ting er: jamen, 

hvis dronningen hun har et eller andet statsbesøg, jamen så kan man jo sige, at hvis dronningen ikke holdt 

den statsmiddag for nogle af de penge, jamen så skulle staten jo bare have bare have nogle af de udgifter.. 

så når man kigger på, hvad det reelt koster, jamen så er det jo klart, at Frederik og Mary og dronningen og 

prins Henrik og sådan noget, de får jo, hvad skal man sige, de får jo selvfølgelig nogle personlige 

lommepenge, men der taler vi så.. jamen, hvor meget er det? Det er måske 50 millioner samlet med alle 

deres ting.. måske 5 millioner pr. person, og så hvis de er 10 personer i alt, så er det 50 millioner.. fordi 

ellers.. altså, man behøver måske ikke have et kongeskib, og man kunne jo også spare på, at hæren ikke 

stiller alle mulige fly til rådighed.. så, men jeg har det sådan, at så længe de passer deres job ordentligt, så 

er pengene lige meget..  

 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem her i Danmark, hvilket ville du så vælge? 

 

‐ Tja.. der er mange ting, man burde bruge flere penge på, men øh.. jeg ville sige... alle dumme mennesker, 

der laver ballade. Ej, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg ville vælge. Man kan jo sige, at når folk de lever længere, 

så bliver det jo også dyrere for f.eks. sundhedsvæsenet.. man kan jo ikke helbrede alle. Det er jo et 

prioriteringsproblem. Jamen, problemet er jo i dag, at du kan jo helbrede folk, men det er jo med sådan 

noget medicin til en halv million om året. Så før, så var folk bare sådan, at enten døde de, eller også kunne 

de aldrig blive raske igen. Lige pludselig, så er der et eller andet firma, der har lavet noget, sådan nogle 

piller, som du skal tage 5 gange om dagen, de koster et eller andet.. 10.000 eller 20.000 om måneden, og 

lige pludselig, så er der måske tusind danskere, der måske fejler den her sygdom, og dem kan vi hjælpe til 

100.000 kroner medicin om året.. eller hvor meget det er, et eller andet vildt beløb.. og det er jo klart, 

jamen bang, du har ikke opereret én eneste patient med brækket ben mere.. jo mere, du kan kurere, jo 
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mere lever folk længere.. men det er jo godt, vi gør det, man kan jo ikke sige, at ”du har fortjent at dø, du 

har fortjent at leve”.. og men, men man kan jo ikke bruge flere penge, end man har.. det er altid det 

argument, jeg elsker.. man har kun de penge, man har, og hvad kan bedst betale sig? Du kan ikke løse alle 

problemer i samfundet.  

Tak 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale = 5 
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Bilag 3 
 

Dato for interview:  5. maj 2010 

Forsøgsperson:   1J 

Køn:     Kvinde 

Alder:    33 år 

Uddannelsesbaggrund:  10 kl.  

Beskæftigelse:   Pædagogmedhjælper  

Engelskniveau:  10 klasse. Ingen engelskundervisning siden 1995. 

Engelsk i hverdagen?:  Taler det aldrig. Hører det kun gennem tv‐programmer og sange i radioen. 

Hvad angår tv‐programmer, støtter hun sig til undertekster. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl mig lidt om dig selv… 

 

‐ Hvad?! Nej!! Der er overhovedet ikke noget at fortælle.. 

 

Det tror jeg ikke på – fortæl mig, hvor du er vokset op, hvilken skole du gik på osv. 

 

‐ Jeg er totalt nederen til det her.. årh okay, fint.. jeg er født i København.. og så flyttede mine forældre os 

til Farum, da jeg var 1 år.. så det må vel være Farum, jeg er vokset op i. 

 

Fint.. Fortæl om din skole, og hvad du ellers har lavet i Farum? 

 

‐ Tja.. ikke så meget.. jeg gik i børnehaven, til jeg var 3 år, og så kom jeg på Bybækskolen.. dér gik jeg fra 

børnhaveklassen til 9. klasse… hov, er den stadig tændt, den mikrofon?  

 

Ja 

 

‐ Nå.. men nå nej, jeg gik faktisk på Bybækskolen til 10. klasse! Jeg syntes, det var noget lort at gå i skole. 

Jeg gik sammen med alle dem, der ikke gad lave noget.. og så gad jeg heller ikke lave noget.. jeg syntes 

bare, det var kedeligt at gå i skole.. men okay, mit yndlingsfag var nok dansk.. jeg kunne godt lide 
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retskrivning, diktat og sådan noget.. jeg tror, man skal føle, man er god til noget, før man synes, det er 

sjovt.. men ellers så.. ikke noget.. oh God, er det godt nok? 

 

Ja, det er fint. Hvad lavede du efter folkeskolen? 

 

‐ Så gik jeg på HG.. tog det 1. år.. så gad jeg ikke mere.. så fik jeg et job i stedet for.. jeg arbejdede på Farum 

Bytorv i Fakta.. og var i praktik i Matas.. og jeg arbejdede på den dér tyrkiske restaurant, der nu hedder 

Mona‐et eller andet.. og så i to år i bageren, så stoppede jeg, og så startede jeg igen.. og så stoppede jeg 

igen efter et par år. Så var det, at jeg flyttede til København. 

 

Kan du fortælle lidt om dig selv som person? 

 

‐ Shit mand.. øøhh.. der er ikke så meget at fortælle.. jeg har bare min søn og mine veninder, og tja.. der er 

ikke så meget andet.. jeg er måske ikke så udadvendt.. jeg synes, det er bedre at have få gode veninder, 

man kan betro sig til, end at man siger en masse om sig selv til alle mulige.. og så øøhh.. siger de det bare 

videre.. jeg har godt nok mange venner på Facebook, men det er mest bekendte.. jeg kan godt komme i 

kontakt med folk i byen, men det er mest overfladisk.. så er det mest fremmede.. men.. og så har jeg min 

søn.. han hedder [navn].. og han er den eneste mand i mit liv. 

 

Har du en holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Jaahh.. men jeg har ikke nogen holdning til det.. altså, okay… man hører selvfølgelig tit om Margrethe, 

Joakim, Frederik og Mary og så videre.. men jeg er faktisk ret ligeglad med dem.. jeg hører det selvfølgelig 

lige i nyhederne, hvis der er noget om dem.. men ikke når der er taler og sådan noget dér.. for eksempel 

gider jeg slet ikke høre Dronningens nytårstale, på det tidspunkt er jeg stiv.. Jeg skal ikke sidde og høre på 

hende. Og hvis man kunne stemme lige pludselig, sådan dér, om man ville afskaffe kongehuset, så tror jeg 

godt, jeg kunne finde på at stemme på, at de skulle væk… fuck alt det dér.. for eksempel kunne enlige 

mødre godt bruge nogle af de mange millioner kroner.. men ja.. men der bliver jo ikke noget valg. Der er jo 

mange, der synes, det er en smuk gammel tradition og så videre. Det er jo nok mest sådan nogle ældre 

nogen.. nå ja, men så i Fakta havde de tilbud på sprut, fordi det var Margrethes fødselsdag.. 70 kr. for en 

flaske vodka.. så tænkte jeg ”yes, det ser billigt ud”.. og så var der en sur overskrift i Ekstra Bladet.. noget 

med ”Tillykke med 70 år på støtte”.. det er måske lidt strengt, når hun har fødselsdag.. men ellers er jeg jo 
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lidt ligeglad med hende.. men hun kan jo ikke gøre for, at hun er dronning.. jeg har ikke rigtigt andet at 

sige.. 

 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem, hvilket ville du så vælge? 

 

‐ Jeg er arbejdsløs! Nej, jeg er på forlænget barsel.. jeg er pædagogmedhjælper, og jeg gider ikke mere.. det 

larmer, du får tinnitus af det.. og du får ondt i ryggen og lort på tøjet.. det er et lortearbejde. Ungerne er 

pisse irriterende… det skal være nemmere at finde et andet arbejde… 

 

Tak 

_______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale = 4 
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Bilag 4 

 

Dato for interview:  11. juni 2010 

Forsøgsperson:   2E 

Køn:     Kvinde 

Alder:    35 

Uddannelsesbaggrund:  Kandidat fra it‐universitetet 

Beskæftigelse:  Udvikler hos dansk it‐firma 

Engelskniveau:  Gymnasiet + engelsk i skolen. Taler det flydende / som andet modersmål 

Engelsk i hverdagen?:  Spiller stor rolle i arbejdsmiljøet: Mange udenlandske kolleger, møder foregår 

på engelsk, frokost foregår på engelsk m.v. 

Fjernsynsvaner:  Ser mest danske og / eller udenlandske dokumentarprogrammer samt 

nyheder 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv, hvor du er opvokset, de skoler du har gået på osv.. 

 

‐ Jeg er vokset op i Søllerød ud for København, så der har jeg boet en del af min barndom, og så har jeg også 

boet nogle år i udlandet.. begge mine forældre var ingeniører, og min far han rejste meget, så jeg har boet 

tre år i Malaysia, og et år i Indonesien, fra jeg var 9, til jeg var 10.. og så besluttede mine forældre, at vi 

skulle flytte tilbage til DK, så jeg kunne gå på en dansk skole og blive færdig dér.. og så har jeg læst 

teknologi på universitetet, flyttede ind til nørrebro, og har boet i KBH siden.. bor i brønshøj nu.. har rejst lidt 

ind i mellem, men ikke haft nogen længere ophold.. ind i mellem vores udenlandsrejser har jeg gået i den 

samme folkeskoleklasse.. det var en rigtig god folkeskole, jeg gik i, det var nogle gode lærere, det var med 

til at påvirke, hvordan man har det med fagene, og vi havde en rigtig god matematiklærer, som var rigtig 

hyggelig.. jeg kom lidt for tidligt i skole, fordi at i Malaysia, der har de et engelsk skolesystem, hvor de 

starter, når de er fire år gamle.. så der startede jeg som 4‐5 årig.. så da vi kom hjem, var jeg 6 år og fik lov at 

starte i første klasse.. så jeg kom et år for tidligt i skole.. men det var en super folkeskole.. og jeg valgte at 

gå i gymnasiet inde i byen.. fordi at de valgmuligheder, der var derude, hvor jeg kom fra, det var enten at gå 

på Holte Gymnasium, hvor der var en del fra min skole.. og vi.. vi havde sådan lidt en speciel klasse, altså, 

drengene havde ikke specielt meget med pigerne at gøre, og drengene var sådan lidt smarte klike‐agtige.. 

så det var mest pigerne fra parallelklassen, som jeg legede mest med.. der var mange af de andre, der 
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skulle på Holte Gymnasiet, men det var en privatskole, og det var ikke dem, jeg havde mest med at gøre.. så 

overvejede jeg Lyngby, men endte med at gå på Svales inde ved Nørreport.. og endte alligevel med at 

komme til festerne på Holte Gymnasiet.. 

 

Kan du fortælle om din omgangskreds? 

 

‐ Det er meget blandet.. har også skiftet, kan man sige, jeg har jo en omgangskreds fra studiet, som er 

meget ingeniørtyper, som selvfølgelig har nogle fællestræk, men som også er meget forskellige, og så er der 

andre, jeg kender, som er helt anderledes – jeg har en kæreste, som er sælger, og som er min stik 

modsætning på alle mulige punkter.. 

 

Kan du fortælle lidt om dine nuværende arbejdsopgaver, herunder udfordringer? 

 

‐ Øhm.. primære arbejdsopgaver, der er noget udvikling, vedligehold og support.. og det, som er vores 

store udfordring lige nu, er vores arbejde på den nye [produktnavn], som er en applikation.. men det er 

faktisk ikke så meget det, jeg har tid til lige nu.. jeg har overtaget mange opgaver fra en af de andre, der 

stoppede, og det har taget en del tid.. øhm.. at lave nyudvikling, der har også været noget undervisning til 

konsulenterne, og der er supportsager, som jeg for nyligt er sat på.. det er mest back‐office‐delen, diverse 

andet blandet [nævner produktnavne].. men jeg har en masse support for tiden.. det er sådan det 

primære.. 

 

Hvad er din holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Jeg har ikke nogen stærk holdning til det danske kongehus.. jeg tror, at det har mere værd, end vi ofte 

tænker, i udlændinges øjne.. jeg tror, at det at vi har et kongehus, som har mange år på bagen, og der er 

noget tradition forbundet med det, er specielt.. det er rigtigt, at vi bruger mange penge på det, men når det 

er de mennesker, der er nu, så synes jeg egentlig, de gør et fint nok stykke arbejde.. jeg tror selvfølgelig, at 

hvis det ikke var sådan, så ville man nok i højere grad overveje, om.. om det var noget, man gad.. men det 

er ikke noget, jeg tænker over ofte.. ikke over hvor mange penge, vi bruger på det.. jeg synes, det er 

hyggeligt nok at have, og de gør det fint nok. 

 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem, hvilket ville du så vælge? 
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‐ Ja.. det er svært at vælge én ting.. altså, helt generelt på alle mulige fronter, så den her ’mig mig mig’ 

holdning, hvor folk ofte kun tænker nu og her på, hvad de selv får glæde af.. og det kan både være 

integration, miljø og alt muligt andet.. det er mere end holdningsændring til noget mere fælles ansvar i 

stedet for ’jeg har kun ansvar for mig og ikke alle de andre’.. 

 

Tak 

______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 2 
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Bilag 5 

 

Dato for interview:  14. juni 2010 

Forsøgsperson:   2H 

Køn:     Mand 

Alder:    47 

Uddannelsesbaggrund:  Cand.merc. og SAP‐uddannelse 

Beskæftigelse:  Direktør for dansk it‐konsulenthus 

Engelskniveau:  Gymnasialt 

Engelsk i hverdagen?:  Taler engelsk på arbejdet. Engelsk er nødvendigt at kunne, da de er partner 

med Microsoft, og halvdelen af fagterminologien er engelsk. 

Fjernsynsvaner:  Ser for det meste danske nyheder og sport på TV2. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv, hvor du er opvokset, de skoler du har gået på osv.. 

 

‐ Vokset op i.. født i Gentofte og boet i Holte og i Birkerød, og så kom tilbage til Gentofte og taget en 

gymnasial uddannelse.. og jeg var god til at spille fodbold, og så har jeg læst HA, og så efter HA blev jeg 

faktisk solgt til udlandet, og spillede professionelt i udlandet, og så i Ålborg, i AAB, og så da jeg kom tilbage 

til Tyskland, der gjorde jeg min cand.merc. færdig, mens jeg var professionel fodboldspiller, det er der ikke 

så mange, der gør.. det var i 1986.. jeg var faktisk god til det, jeg var tæt på landsholdet, men jeg kom aldrig 

på landsholdet.. men jeg var så klog, at jeg tog en uddannelse samtidig, jeg tog en cand.merc. færdig, og så 

begyndte jeg at arbejde med marketing i tre år, oppe i [firmanavn], og så efterfølgende har jeg så arbejdet 

med it lige siden.. og det har så været som SAP‐konsulent, jeg tog en uddannelse som SAP‐konsulent, og så 

efterfølgende har jeg arbejdet med Axapta og Navision..  

 

Hvordan var din oplevelse med folkeskolen og gymnasiet, socialt og fagligt? 

 

‐ Jeg var nok generalist, jeg var ikke helt åndssvag, jeg var heller ikke den bedste i klassen, men jeg var 

heller ikke idiot, så det var egentlig fodbolden, der drev mig mest..  

 

Kan du fortælle om din omgangskreds? 
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‐ Det er nok blevet blandet henover årene, der er nogle typer, da jeg var yngre, og så er der nogle typer, 

efter jeg er blevet ældre, men typisk har det været konkurrencemennesker, vil jeg så sige, som jeg har 

omgivet mig med, og som jeg godt kan lide, og som der er lidt kant på, ik? Og så folk, der ikke.. der også kan 

lægge to og to sammen, det vil jeg sige, den dér intellektuelle del dér, det skal der også være.. hvis folk er 

helt blanke, så gider jeg i bund og grund ikke.. men så vil jeg sige, efterhånden som man er blevet ældre, så 

kan jeg godt have nogen, som måske ikke er så klare i spyttet, men som har nogle værdier på det 

menneskelige plan, og det betyder ret meget..  

 

Hvad laver du i fritiden? 

 

‐ Det er folde.. det er at holde min gård.. og ellers så har jeg en søn, der er 21, han spiller fodbold, 

mærkeligt nok, og spiller i Brønshøj i 2. division, og det er jeg altid ude og se.. og de rykker op i 1. Division, 

så der er jeg faktisk ude og se hver lørdag.. så det er nok dét.. og så ellers min virksomhed. 

 

Kan du fortælle lidt om dine nuværende arbejdsopgaver, herunder udfordringer? 

 

‐ De største udfordringer er jo nok at finde.. jamen, der er mange udfordringer, hvor man kan sige, det er 

en lidt mindre butik, ikke, hvor man kan sige, at sikre, at der er nok at lave, at medarbejderne er glade, at 

sikre at kunderne er glade, at sikre, at vi har den rette strategi, kan man sige, der gør, at vi kan få nye 

kunder, og den største udfordring for mig personligt, det er, at jeg laver det rigtige, bruger min tid rigtigt.. 

så det arbejder jeg egentlig lidt med, at prøve at blive en lille smule mere struktureret.. for jeg vil jo gerne 

please, kan man sige, at sikre folk er glade, men at jeg får lidt mere struktur i min hverdag, hvor jeg siger 

’hvornår har jeg’, ’hvad gør jeg hvornår, hvordan gør jeg medarbejderne glade, hvornår laver jeg det 

administrative ting’, ik? Jeg glider jo over i det hele, kan man sige, vi har konsulenter, som er rimeligt 

selvkørende, og så varetager jeg salg og administration, og så er der én, der sidder specifikt på økonomi, 

bogfører og så videre, og laver administrative ting, ik? Men det er jo hele tiden at automatisere vores 

arbejdsgange, ligesom vi siger til vores kunder, at tage egen medicin, ik? Så.. det.. det vil jeg sige, det er nok 

den største udfordring, det er at få tid til det hele. Når du ikke er sådan, at du kan give alting videre.. det 

kan jeg jo ikke, jeg har jo ikke været direktør sådan i traditionel forstand, hvor jeg kan give alting videre til 

andre, vel? Der er nogle ting, jeg selv skal gøre.. så.. ja. 

 

Hvad er din holdning til det danske kongehus? 
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‐ Jeg synes.. jeg synes, det klæder Danmark at have et kongehus, det synes jeg faktisk.. selvfølgelig skal der 

være grænser for, hvad de får af midler og penge set ud fra en økonomisk betragtning, men jeg synes 

egentlig, at det klæder os at have det overskud, der gør, at man har et overskud.. at sige ’vi har en konge, 

og vi har en dronning, og vi har råd til at have det’.. det synes jeg, er meget fedt. 

 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem, hvilket ville du så vælge? 

 

‐ Et problem? Jeg vil sige, der er én ting, nu er jeg  jo, i og med at man har et iværksættergen, der vil jeg 

sige, der synes jeg, denne her danske mentalitet med, at det skal ikke kunne betale sig at tage en chance i 

livet – man tager en kæmpe chance, når man bliver selvstændig i stedet for at være lønmodtager, men den 

sikkerhed, du har, når du går nedenom og hjem, er der ikke nogen sikkerhed på noget som helst, og det er 

dér, hvor jeg synes, det danske samfund fejler, og hvis jeg skulle være politiker, så ville jeg helt klart stille 

mig op og sige, at det skal betale sig at være selvstændig, det skal kunne betale sig at tage en chance i livet, 

og så gøre tingene måske lidt mere brugerbetalt på de her ting, som man ellers som dansker forventer at 

skulle have gratis.. så mere frihed og mere tilvalg på tingene, og få noget ud af den sidst tjente krone.. det 

synes jeg jo er grotesk, at man ikke får det, så det er ikke i tilstrækkelig grad til, at folk gider.. hvis man ser 

på – ikke fordi jeg siger, at USA det er perfekt – men jeg synes, det er fedt, at folk derovre kommer og siger 

”good for you”, hvis man har gjort det godt, og der er ikke noget jantelov, og det synes jeg, det 

gennemsyrer vores samfund, at vi siger, vi siger egentlig, at vi forventer en masse af samfundet, uden at 

give noget som helst, og vi skal have vendt den om og sige what’s in it for me?, at så skal man også have 

noget ud af det, når man tager en chance, for jeg har ikke noget imod, at naboen er milliardær, fordi han 

har fået en god idé, og så har fundet ud af det, i stedet for at sige ’hold kæft, han har nok fusket’, ik? Det 

synes, jeg, der er nogle issues dér blandt folk.. Jeg synes, det kræver efterhånden en holdningsændring og 

et opgør med mentaliteten, at vi bare kræver uden at ville give noget, men det kræver så igen, at man får 

noget ud af det.. så det er sådan en balance.. men hvis jeg skulle være politiker, så ville det være sådan 

noget, jeg ville sige, at man skal fandeme have, man skal have noget ud af dét, man gør, og man skal også 

have chancer, og mulighed for at vælge nogle ting fra i offentlige ydelser, hvis man kan sige det sådan, ik? 

Det tror jeg.. it’s like to have, not need to have.. 

 

Tak 

______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 5 
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Bilag 6 

 

Dato for interview:  7. maj 2010 

Forsøgsperson:   2I 

Køn:     Kvinde 

Alder:    27 år 

Uddannelsesbaggrund:  Speditør‐uddannelsen, har også læst engelsk på CBS, men sprang fra. 

Beskæftigelse:   Speditør i internationalt firma med hovedkontor i Danmark 

Engelskniveau:  A‐niveau på CBS i 2003 

Engelsk i hverdagen?:  Spiller stor rolle. Bruger det dagligt på arbejdet, har engelsktalende kæreste 

og venner. Læser engelske bøger. 

Fjernsynsvaner:  Hovedsageligt amerikanske programmer, serier og film. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv.. 

 

‐ Jamen, jeg er vokset op i Brøndby Strand.. eller faktisk så boede vi i en lejlighed i Jylland, til jeg var 1‐2 år.. 

så flyttede vi til Brøndby Strand.. øhm.. og så har jeg faktisk boet der næsten hele mit liv.. og sååå.. nu har 

jeg så købt lejlighed på Nørrebro.. jeg taler stadig med nogle fra Brøndby Strand, men ikke specielt mange..  

 

Kan du fortælle lidt om dine venner? 

 

‐ Jeg tror, de er meget forskellige.. jeg er meget alsidig, jeg kan tale med mange forskellige.. jeg tror, jeg er 

meget socialt anlagt.. det er meget forskelligt, hvor jeg får venner.. der var en fyr, jeg kom i kontakt med 

ved et busstoppested.. øh, jeg var forsinket til arbejdet, og det regnede helt vildt, så jeg kom i kontakt med 

fyr ved busstoppestedet, fordi vi dissede bussen helt vildt, fordi den kom så meget for sent.. og det er 

faktisk en fyr, jeg stadig taler med nu.. og efter det så gik vi faktisk ud og spiste kager og drak kaffe.. fordi vi 

var så irriterede, og det var sådan et lortevejr.  

 

Kan du fortælle lidt om, hvordan det var at gå i folkeskole og gymnasium, både hvad angår det sociale og 

fagene? 
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‐ Øhm, folkeskolen.. det har ikke så meget at gøre med noget fag eller noget, men der tror jeg, at jeg bedst 

kunne lide køkken.. det var altid så hyggeligt, når vi kunne spise noget, vi selv havde lavet.. øhm, gymnasiet, 

der var så mange hadefag, så jeg kan ikke engang vælge.. jeg kunne nok bedst lide det dér, hvor man fik lov 

til at debattere og sige sin mening om et eller andet.. det tror jeg..  

 

Hvad laver du i fritiden, og ser du noget bestemt i fjernsynet? 

 

‐ Hovedsageligt er sammen med venner og veninder.. og min kæreste.. vi laver alt muligt.. jeg tror, det er 

mest sådan noget café, hvor man kan snakke og hænge ud.. opdatere hinanden på alle mulige forskellige 

ting.. og uh, i fjernsynet.. jeg er lidt flov over at indrømme det, men jeg tror, jeg bedst kan lide sådan nogle 

reality shows.. jeg elsker ’Paradise’, jeg kan slet ikke.. jeg syntes, det var sådan noget lort i starten, men jeg 

tror, det er fordi, der ikke er noget andet i fjernsynet, og så har man set sådan 2 eller 3 afsnit, og så 

begynder man sådan at følge med og få favoritter og alt sådan noget, og nu synes man bare, at Peter er et 

svin, og jeg er ærgerlig over, at (navn) blev stemt ud.. og så kan jeg godt lide sådan nogle amerikanske 

pigeserier som ’Desperate Housewifes’..  

 

Hvad er din holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Jeg synes, vi betaler alt for mange penge i skat til kongehuset.. jeg synes, det er rigtigt rigtigt irriterende, 

med én som Alexandra, som bliver skilt, og som får et kæmpestort hus et eller andet sted i Hellerup, bare 

fordi hun har været gift med nogen, som er i kongehuset.. så jeg synes, vi betaler alt for mange penge til 

dem.. jeg synes da, det er fedt, at der stadig er nogle gamle ting, som man stadig, øh, beholder.. men jeg 

synes, vi betaler alt for mange penge til dem.. et eller andet skal i hvert fald væk.. jeg synes, der er mange 

gode ting i Danmark, vi får for vores skattepenge, men jeg synes, vi betaler alt for mange penge til 

kongehuset.. men ja.. jeg tror ikke, jeg har den store mening om det.. da dronning Margrethe blev 70, var 

der jo mange, der var bitre.. og jeg synes selvfølgelig, at når en person, lige meget om hun er dronning eller 

ej, når en person bliver 70, så selvfølgelig skal man sige tillykke, og man skal ikke hate for meget på ja, om 

hun bliver 70 eller 90, og om hun er dronning eller ej.. sådan nogle overskrifter som ekstra bladets.. det er 

bare fordi, de keder sig, og så tager de det ud på nogle andre.. Det må være sådan nogle typer mig, der 

læser ekstra bladet, som kan lide at læse kig ind og sladderblade… ja. Jeg synes, drama er sjovt. 

 

Hvis du kunne løse et problem i det danske samfund, hvilket ville du så vælge? 
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Jeg synes, pengene skal gå til de studerende i stedet.. studerende har det skide hårdt.. jeg synes, det er så 

hårdt at leve på en SU og ikke må tjene mere end de dér 3000‐3500 om måneden, eller hvor meget det nu 

er.. jeg synes, det er svært at få det hele til at hænge sammen.. og jeg kan ikke forstå, at ministeriet siger, 

at der ikke er så mange, der ikke gennemfører deres uddannelse, men det er jo bare fordi, de ikke får så 

mange penge.. der er jo ikke så mange, der kan leve på en SU.. de fleste tager jo en elevuddannelse, eller 

også går de i arbejde med det samme for at spare op til, at de kan læse.. og det giver ingen mening, at man 

ikke må tjene alt, man har lyst til ved siden af SU’en.. hvad hvis man får 200 eller 300 kr. i timen, så løber 

det jo hurtigt op.. så skylder man jo pludselig til SKAT.. ellers burde de begrænse antallet af timer, man må 

arbejde ved siden af skolen.. 

Tak   

______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 6   
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Bilag 7 

 

Dato for interview:  26. maj 2010 

Forsøgsperson:   3G 

Køn:     Kvinde 

Alder:    37 år 

Uddannelsesbaggrund:  Cand. ling. merc. i engelsk og kommunikation fra CBS 

Beskæftigelse:   Kommunikationsmedarbejder for en offentlig instans 

Engelskniveau:  Kandidatniveau på CBS 

Engelsk i hverdagen?:  Engelsk spiller stor rolle. Dansk spiller endnu større rolle. Arbejder 

professionelt med både engelsk og dansk. Der kommer muligvis flere opgaver 

og projekter med engelsk som hovedsprog i nær fremtid. 

Fjernsynsvaner:  For det meste danske nyheder 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv, hvor du er opvokset, de skoler du har gået på osv.. 

 

‐ Jamen altså, jeg er født i Danmark, men har faktisk boet ni år i udlandet.. begge mine forældre arbejder i 

Udenrigsministeriet, og var fire år i Madrid, da jeg sådan var helt lille, men jeg husker det ikke så godt, 

heller ikke det spanske.. men så var jeg fire år i Warszawa, fra jeg var ti, til jeg var fjorten.. hvor jeg 

arbejdede, eller hvor jeg gik på amerikansk skole.. og det var sådan en ret stor kæmpe oplevelse at gå på en 

international skole, hvor der var 42 lande repræsenteret, så det.. det‐øh, hvad hedder det, det har været en 

af de ting, der har gjort, at jeg i mit studieliv og mit professionelle liv er blevet meget interesseret i sprog og 

kommunikation og formidling og sådan noget.. er blevet god til det fra en tidlig alder, og har også prøvet 

egentlig at bevare den sådan ret drevne amerikanske accent, jeg havde dernede, sådan for at det stadig.. 

altså, det er jo det, jeg har lært, ik? Jeg kom selvfølgelig også tilbage og havde engelsklærere, der bare 

sådan kiggede ”ååårhhh”.. men det var jo nu sådan engang, jeg havde lært det, ik? Og.. det var jo sådan 

set.. jeg startede så med at læse engelsk og amerikanske studier på CBS, og.. fordi jeg sådan stadig havde 

meget den der interesse for det internationale.. men så kunne jeg bare se karaktermæssigt og 

interessemæssigt, at det var kommunikationen og så sprog, der var interessant.. så derfor læste jeg 

kommunikation på min overbygning.. og jeg var et år i Frankrig mellem min bachelor og hvad hedder det, 

overbygningen.. også for ligesom at sætte et ekstra sprog på, eller hvad man kan sige, så jeg tog noget 
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franskundervisning.. jeg har boet i København altid.. når jeg sådan har.. altså, jeg er født på Rigshospitalet.. 

og det har altid været København.. jeg er forfærdelig dårlig til dansk geografi, altså jeg er meget bedre til 

det internationale geografi.. men altså, jeg har altid boet i København, når jeg var i Danmark.. jeg gik i 

folkeskole i.. på Frederiksberg.. og så var jeg jo så fire år, altså fra jeg var i fjerde til syvende klasse, så gik 

jeg så dér i amerikansk skole, og så kom jeg tilbage og gik i folkeskolen, et år var jeg på min gamle skole, og 

et år var jeg på en anden skole.. så gik jeg i gymnasiet, hvor jeg var sproglig, på Østerborgerdyd.. her på 

Østerbro.. og.. ja.. det var dét.. så CBS.. og et år ude.. og CBS igen. 

 

Kan du fortælle lidt om din omgangskreds, og de typer du foretrækker at omgås? 

 

‐ Altså socialt set har jeg altid været meget udadvendt.. har en tvillingesøster, og altså, jeg har aldrig været 

bange for at tale med folk eller være social med folk.. jeg ved ikke, om det er dét, du mener, men jeg har 

altid været meget sådan, aldrig haft problemer med at tale med folk, få venner eller.. jeg har altid haft 

mange venner og gode venner, og jeg har en god gruppe, som stadig er fra folkeskolen, så ja..  

 

Har du haft nogle yndlingsfag? 

 

‐ Ja, jeg har typisk interesseret mig for sprogfagene, idræt.. og.. altså, det er sådan meget typisk sproglig.. 

altså, kemi og matematik og sådan noget, det er sådan.. det var jeg ikke.. altså, jeg var ikke sådan god til 

det, og så.. havde jeg en lærer i folkeskolen, der var sådan lidt demotiverende i forhold til dét.. men det er 

de sproglige fag, som har været interessante.. 

 

Kan du fortælle lidt om dine primære arbejdsopgaver og udfordringer på dit arbejde? 

 

‐ Altså, jeg er blevet ansat til primært arbejde på en kommunikationskampagne, der skal løbe af stabelen 

her senere på året.. og.. det er sådan lidt, inden for det offentlige, der har været sådan et bump på vejen i 

forhold til at komme i gang med processen, så faktisk så meget af dét, jeg har lavet.. altså, jeg har siddet 

mindre med kampagner, og jeg har ikke siddet og indhentet tilbud fra bureauer eller koncepter og på den 

måde siddet og vurderet dem og arbejde videre med dem og sådan noget, det.. men det var egentlig lidt 

dét, der var meningen på forhånd, men sådan er det jo nogle gange i det offentlige, så sker der nogle ting, 

der gør, at nogle beslutninger trækker ud, og så.. på den måde har det egentlig mere været.. altså nogle af 

de udfordringer, der har været, det har mere været at egentlig agere i en passiv situation, hvor vi har 

skullet udregne nogle resultater og vurdere, hvorfor der egentlig ikke sker noget i stedet for at lave sådan 
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et aktivt.. så der er ligesom den kampagnedel… men så har jeg så også haft meget fokus på… altså, jeg har 

haft god tid til at sætte mig ind i (instansens navn) og unge, som der er rigtig meget fokus på.. og det er en 

del projektarbejde, der skal indgå i en projektgruppe, der arbejder på at afdække nogle redskaber, der skal 

fokusere på, hvordan man kommunikerer med de unge, altså; hvad er det for nogle blokeringer, de unge 

oplever, altså (instansnavn) har måske været meget vant til sådan en indefra og ud‐kommunikation, hvor 

man har brug for at inddrage, altså sætte sig ned og snakke med de unge og sige ”jamen, når du nu åbner 

den her (dokumentnavn)..”, altså der har været lavet interviews med unge, hvor man simpelthen har spurgt 

”hvordan er din oplevelse med den her kommunikationssituation”.. for på den måde at finde ud af, nå men, 

de opfatter simpelthen ikke den her, altså de forstår ikke det her begreb, eller de tror, de skal de ene, men 

de skal det andet.. ik? Og det er faktisk ikke så svært igen, men folk opfatter det bare som meget svært.. og 

hvis du for eksempel får et dokument på 14 sider, og du ikke er specielt tal‐ eller økonomiglad, så giver du 

op på forhånd og tænker ”Jamen, jeg kan jo alligevel aldrig lære det her”, men de fleste mennesker, indtil 

man måske, hvad ved jeg, køber hus eller bliver gift eller bliver skilt, altså ting hvor der sker noget i dit liv, 

som får indflydelse på din økonomi, men du har en relativ simpel økonomi med job og måske noget lån til 

lejlighed eller et eller andet, altså, så er det jo bare vigtigt at kende de begreber, og det er faktisk ikke så 

kompliceret, men det er der mange, der ikke forstår, og hvordan kan vi kommunikere dét ud til dem, ik? Så 

der er en kæmpe kommunikationsudfordring dér. Det er noget fedt analysearbejde, og det er en fed 

udfordring, altså.. at skulle tackle dét, og der sidder faktisk en hel del strategisk kommunikation, og ja.. i det 

projekt.  

 

Så springer vi videre til det næste emne ‐ hvad er din holdning til det danske kongehus? 

 

‐ Ja.. der tror jeg faktisk, at jeg har en ret klar holdning om, at jeg ikke mener, det bør afskaffes. Altså, jeg 

kan ikke huske tallene, men der var sådan en meningsmåling.. men jeg er i hvert fald ret meget tilhænger af 

den holdning, at ja, det er mange millioner, men det er billig markedsføring af Danmark, altså, hvis man 

ellers skulle ud og have det kendskab og have den awareness, som kongehuset skaber, så ville det blive en 

langt dyrere post.. jeg tænker, at det er noget unikt ved Danmark, og.. jeg ved ikke, om det også er fordi, 

min mor har altid været sådan lidt.. synes det er meget hyggeligt, så jeg er nok vokset op med den.. altså, 

det var måske nok noget andet, hvis jeg var vokset op med sådan en.. altså, forældre der var sådan ”ej, det 

er også for galt, og hvad skal vi bruge det til” og sådan ja.. så det synes jeg. 

 

Hvis du havde mulighed for at løse et enkelt samfundsproblem i Danmark, hvilket ville du så vælge? 
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‐ Altså, jeg har fire veninder, som er sygeplejersker, og en af dem var ude og arbejde i ét år, og allerede 

efter dét år vidste hun, at hun ikke skulle være sygeplejerske mere, for det var simpelthen så 

utilfredsstillende, at de ikke havde de dér ti minutter til ligesom at tage vare på.. altså, at snakke med 

patienten, hvis det var dét, de måske havde mest brug for, ik? Så det.. I mange år har danskerne gået rundt 

med den dér ”ej, vi har bare et af verdens bedste sygehusvæsener” og så videre, og det har vi bare ikke 

mere.. og jeg synes, det er rigtigt ærgerligt og tragisk, at vi har de her folk, der har de her kvaliteter og 

lysten til at passe og pleje og hjælpe og gøre noget for andre mennesker, og så bliver det i den grad 

modarbejdet.. så det.. ja. Det er faktisk en ting, jeg tænker på, hvor.. altså, vi kan ikke gå rundt og tænke 

om vores sygehusvæsen mere, at det er så godt, og altså, så er der yderligere nedskæringer.. det er bare 

sådan et sted, hvor man tænker, at der burde man bare ikke spare.. men det er jo et svært regnestykke, 

fordi så er der skoler, hvor toiletterne er simpelthen så ækle, at man ikke selv ville bruge dem, ik? Så..  

Tak 

_____________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 3 
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Bilag 8 
 

Dato for interview:  7. juni 2010 

Forsøgsperson:   3I 

Køn:     Kvinde 

Alder:    29 

Uddannelsesbaggrund:  CLM i engelsk 

Beskæftigelse:  Kommunikationsmedarbejder i større dansk firma 

Engelskniveau:  Cand.‐niveau 

Engelsk i hverdagen?:  Taler engelsk med internationale kunder og kolleger på arbejdet. 

Fjernsynsvaner:  Primært amerikansk underholdning og serier 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv, hvor du er opvokset, de skoler du har gået på osv.. 

‐ Jamen, jeg har altid boet i København.. har boet på Amager det meste af mit liv, og har gået på gymnasiet 

inde i indre by.. jeg synes ikke, folkeskolen.. altså, socialt var det okay, men niveauet var ret dårligt.. så jeg 

foretrak helt klart gymnasiet på alle planer.. der fik man lidt en overraskelse..  

Kan du fortælle om din omgangskreds? 

‐ De fleste af dem, jeg taler med, der er et par stykker fra gymnasiet, og så er der også mange fra CBS 

faktisk.. og fra KU.. så uddannelsesmæssigt er det mest folk med længere uddannelser.. jeg havde ikke 

meget til fælles med dem fra folkeskolen.. det er ikke mit indtryk, at der er nogen af dem, der har længere 

uddannelser i dag.. men det er overhovedet ikke det, jeg vælger mine venner efter, slet ikke.. jeg har også 

en veninde, der er frisør, og slet ikke har samme interesser som mig.. det kommer jo også an på ens 

netværk.. men det er ikke bevidst..  

Hvad laver du i fritiden? 

‐ Jeg kan godt lide at være sammen med mine venner, og så træner jeg nede i fitnesscenteret.. det er sådan 

set basically dét.. biografen, musik og.. gå i byen.. totalt banalt, men bare sådan nogle normale ting.. 

Kan du fortælle om dit nuværende arbejde, dvs. arbejdsopgaver og udfordringer? 

‐ Jamen, det er jo et finansieringsinstitut, så var mange ting i starten, jeg ikke anede noget om.. 

regnestykker jeg ikke kunne finde ud af, jeg kom på Excel‐kursus og så videre.. men de opgaver, jeg bedst 

kan lide, det er jo sådan noget, hvor jeg skal korrekturlæse, oversætte, skrive noget selv og så videre.. det 
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er jo dét, jeg bedst kan lide.. men der er mange elementer i den her branche, finansiering, som jeg ikke 

synes er spændende.. og især i starten var det svært..   

Hvad er din holdning til det danske kongehus? 

‐ Altså.. jeg har ikke som sådan en holdning, jeg er ikke imod dem.. jeg kan ikke rigtigt hidse mig op over 

dem.. det er en fin tradition, og de har jo også en rolle.. jeg synes ikke, de bare tager imod penge.. jeg er 

sådan set lidt græskkatolsk, hvad dem angår.. jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis de ikke var der.. ja, jeg 

har vitterligt ikke meget at sige på det punkt.. 

Hvis du kunne løse et enkelt samfundsproblem, hvilket ville du så vælge? 

‐ Ups.. den er hardcore.. øhm.. jeg interesserer mig ikke så meget om politik.. først og fremmest tænker jeg 

på integration, men hvad man skal gøre ved det, det ved jeg sgu ikke.. det er nok lidt en holdningsting.. jeg 

synes tit, man hører, at der er nogle, der hidser sig op, bruger skældsord, fordi folk kommer fra et andet 

land, en anden kultur.. det synes jeg, er noget fis.. altså.. 

Tak 

______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 4 
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Bilag 9 
 

Dato for interview:  25. maj 2010 

Forsøgsperson:   3J 

Køn:     Mand 

Alder:    41 år 

Uddannelsesbaggrund:  Cand. mag. i engelsk fra Københavns Universitet 

Beskæftigelse:  Kommunikationskonsulent for internationalt it‐firma med hovedkvarter i 

Danmark. 

Engelskniveau:  Kandidatniveau på Københavns Universitet 

Engelsk i hverdagen?:  Engelsk spiller afgørende rolle, betyder alt for hans arbejder. Primære sprog 

på arbejdspladsen er engelsk, dernæst dansk. 

Fjernsynsvaner:  Danske nyheder og enkelte dokumentarprogrammer. 

_______________________________________________________________________________________ 

TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW: 

 

Fortæl lidt om dig selv, hvor du er opvokset, de skoler du har gået på osv.. 

 

‐ Jamen, jeg kommer fra Hillerød oprindeligt, og så.. jamen, der har jeg boet.. ja, lige siden jeg var 2 år og så 

indtil jeg var færdig med gymnasiet og jeg havde været i USA og læse først.. og så lige da jeg kom hjem dér, 

der var jeg  ‐ hvad var jeg? – lige fyldt 21 og havde allerede besluttet, at jeg […], så der havde jeg besluttet, 

at jeg skulle flytte til København, og jeg fandt en kollegieplads, så kom jeg derind.. det var lige efter 

gymnasiet, at jeg tog af sted.. og ja, så startede jeg med at læse dér.. så tog jeg så de to år i USA, hvor jeg 

læste, eller sludder, derhjemme, hvor jeg læste, inden jeg tog til USA.. så tog jeg tilvalg i USA.. det var 

primært fordi, jeg kunne få et fodboldscholarship derovre, fordi jeg læste engelsk, så det var derfor, jeg 

kunne få det, så jeg skulle ikke engang betale for det, så det hang fint nok sammen.. og så kom jeg så hjem 

igen, og begyndte på specialet, og det tog jeg så lidt mere og stille og roligt, for jeg havde også noget 

arbejde ved siden af, og jeg spillede vanvittigt meget fodbold.. så jeg blev lige en smule forsinket, så 

sammenlagt tog det mig 6½ år at blive færdigt, inklusive en jordomrejse på ½ år i år 2000, og så var der 

noget arbejde i mellem.. og ja.. så havde jeg også 3 somre i løbet af de dér år, hvor jeg læste, hvor jeg var i 

USA og arbejde på en sommerlejr.. det var alt muligt sport, og jeg var så fodboldtræner derovre.. det var så 

dét, der skete, og så blev jeg så cand.mag. i engelsk.. så havde jeg allerede et studiejob på det tidspunkt 

som oversætter i et mindre bureau, så var jeg udlejet på det tidspunkt til et lidt større bureau, som ligger 
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ude i Hvidovre, og der kom jeg så i snak med dem på et tidspunkt, og der kom jeg så i snak med dem, om at 

de manglede én derude, og det passede så med, at jeg ½ år efter, at jeg var færdig med mit speciale og min 

uddannelse, så blev jeg tilbudt, at jeg kunne komme derud.. så det var ret fedt.. og så ja, så har jeg været på 

et andet oversættelsesbureau, og jeg har været tekstforfatter i et bureau.. og så blev jeg tilbudt at komme 

herud, og så fandt jeg så senere ud af, at der blev den her stilling som kommunikationskonsulent ledig, og 

det lød superspændende, og så søgte jeg så den, og så fik jeg den.  

Jeg har boet i Vallensbæk i 6 år.. det var sådan lige da jeg.. ja, jeg boede sammen med min eks inde på 

Frederiksberg, og så går det, som det nu går, og man fik nogle unger, og så virkede det sådan meget oplagt, 

så kiggede vi lidt omkring efter hus, og da jeg arbejdede i Hvidovre, så var det dét, der hang bedst sammen. 

 

Kan du fortælle om din tid i folkeskolen, yndlingsfag m.v.? 

 

‐ Altså, jeg synes.. Jeg har altid været sådan en type, der klarede mig, hvor jeg nu end var.. altså jeg har 

aldrig rigtigt set det som en mulighed, at man kunne andet end at gå i folkeskolen, så når man nu er der, så 

kan man ligeså godt.. altså, jeg synes egentlig, socialt der har jeg altid haft en kæmpe fordel i og med, at jeg 

spiller fodbold, altså, det er altid noget, man kan samles om, og jeg blev altid valgt først, og folk ville altid 

gerne spille med mig, og det.. så det betyder meget socialt. Men med hensyn til det faglige, så kedede jeg 

mig bravt.. jeg synes da i princippet, at dansk og engelsk var meget spændende, men niveauet var helt 

håbløst.. jeg synes tit, jeg sad og skrev mine danske stile, lige før vi skulle aflevere, jeg lavede aldrig noget 

derhjemme, hverken mundtligt eller skriftligt, og det var hele vejen gennem folkeskolen.. jeg var sådan en, 

der sad nede på bagerste række og lige lod de andre referere, hvad det handlede om, og så kunne jeg 

sådan komme med nogle kommentarer.. jeg skal have en snor i nakken, før jeg får lavet det… 

 

Kan du fortælle om din omgangskreds? 

 

‐ Det er jo svært.. er det mig, der vælger dem, eller er det dem, der vælger mig? Men jeg vil sige, at generelt 

så er det, jeg kan godt lide at omgive mig med folk, der har nogle mål og meninger, altså, der skal 

selvfølgelig være nogle grundlæggende meninger.. med fare for selv at lyde lidt intolerant, så bryder jeg 

mig ikke om intolerante mennesker, det har jeg det meget svært med at navigere i, jeg har svært ved at 

give udtryk for, at jeg synes, det er i orden.. jeg tror ikke, de synes, det er særligt rart, at de kan mærke, jeg 

ikke kan stå inde for.. det er jeg nok ret dårligt til at skjule.. man ved, hvor man har mig.. jeg har sådan en 

ubevidst screeningproces, hvor jeg nok sorterer nogle fra..  

 



‐ Bilag 9 ‐ 

Kan du fortælle lidt om dine primære arbejdsopgaver? 

 

‐ Jamen, mine primære arbejdsopgaver, det er helt overordnet, at det er både den eksterne og interne 

kommunikation, det kan være pressemeddelelser, hvor jeg synes, at man tit skal prøve at tænke over, hvad 

er det egentlig, vi gerne vil have frem, for hvis vi bare skriver et eller andet rosenrødt om vores produkter, 

det er der jo ikke rigtigt nogen, der kan bruge til noget.. der skal være et eller andet.. der skal være noget.. 

du skal koble dig op på en eller anden trend… jeg sidder også med vores årsrapport.. jobannoncer.. interne 

nyheder og andet.. meget blandet.. nu er der også begyndt at komme noget video ind over.. kant skaber en 

god historie.. vi har en holdning, noget der er citatvenligt og værd at læse.. ikke for kedeligt og rosenrødt.. 

det gælder om at tænke over, hvad læseren stopper op ved.. det er den primære udfordring..  

 

Hvad er din holdning til det kongehus? 

 

‐ Jeg synes generelt, at det er noget, der giver et positivt nettoregnskab, hvis man ser økonomisk på det.. 

men ellers kan man sige, det har overlevet sig selv lidt for længe.. jeg gider ikke se kejserens nye klæder, 

når en eller anden lille pomfrit, der skal døbes, og så står de dér med høje hatte, og.. jeg har det meget 

underligt med, at nogen bliver født til det.. det synes jeg, er lidt mærkeligt.. og at man holder fast i noget, 

der viser, at ’vi er bedre og vi må være med til noget specielt, bare fordi vi er født ind i en familie’.. det 

synes jeg bare er et underligt freakshow, jeg har ikke som sådan noget imod, at det foregår, men jeg ville 

heller ikke savne det, hvis det ikke var der.. men jeg tror, det giver en hel masse for turister, de kommer for 

at se vores slotte og så videre.. 

 

Hvis du ville løse et samfundsproblem, hvilket skulle det så være? 

 

‐ Jeg synes, at der er et helt generelt problem med samfundsmoralen.. det er sjovt, at dem der får på 

puklen for at være egoister og rige, det er dem, der leverer allermest til velfærdsskatten..det har vist sig, at 

sammenhængskraften i et samfund, det er, at man selv skal have del i nogle af de ting, man betaler til, og 

der er solidariteten jo væk.. folk tænker på sig selv, det er rigtigt tarveligt.. i stedet for at overfalde dem, 

der rent faktisk bidrager mest, så kunne man godt tage fat i dem, der kunne bidrage mere.. folk tænker ’jeg 

har ret til’ og ’det kan ikke være rimeligt at’.. folk burde tænke over, hvad de selv kan bidrage til i forhold til 

samfundet, deres eget liv, omgangskreds.. tænke ’hvad kan jeg gøre for at få det hele til at hænge 

sammen’.. den der helt basale mekanisme med at klare sig selv, den er bare væk.. det er da fint nok, hvis 
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man klare sig selv, men hvis man ikke kan, så ’nå ja, så er det ikke mit problem, det er statens’.. det er 

derfor ikke penge, det handler om..  

Tak 

______________________________________________________________________________________ 

Antal anglicismer på 10‐15 minutters tale: 4 
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