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English – a necessity!  

 

For my master's thesis I have chosen to write about Danish global companies which have English as 

their corporate language. My thesis question is:  

To what extend is companies' choice of corporate language affected by politics or research on the 

area?  

To answer this question I found the following subjects to be relevant: Communication; corporate 

language; language barriers; first language and multilingualism; and finally English as a lingua 

franca (ELF). 

The theory is mirrored with empirical interviews, with the heads of the communication departments 

of Danisco A/S; Novozymes A/S; Nordea and ISS (Group).  

A cornerstone in communication is that the customer is always right, and a seller should therefore 

always meet a customer on his/her language. New research shows that companies increasingly use 

English only, because it is their corporate language, and think that when communication fails it is 

the customer's fault for not being proficient enough in English. The corporate language is a 

company's official language and this is the language it uses internally, and to a varying extent 

externally. Though companies see this as a chance to be more effective and to save money on 

translation, studies have shown that not to be the case. Researchers are not very fond of this 

monolingualism either, and argue, that ultimately there would be more profit in meeting the 

customers in their own language. Doing business across borders bears with it its own difficulties. 

Companies meet language and culture barriers when dealing with people from other cultures. This 

can result in loss of business. However, if companies meet their customers in their own language, 

there is a chance that transactions will be more successful. We understand things better in our first 

language. Some would argue that it is because language is bound to our culture, but there is no real 

proof of that. However, Risager argues that, though language is not culture bound, it is affected by 

the context in which it exists. When dealing with the rest of the word, or just to understand one self 

better, it is good to know other languages than the mother tongue. That is why the EU is working 

toward multilingualism for all EU citizens. There is no denying, though, that English is the lingua 

franca of our time, and this is the language most chosen for international business.      

Companies focus solely on their corporate language, and other languages are not used officially, but 

there are markets where it is more profitably sound to use the local language. That is an example of 

how companies have a very pragmatic attitude toward the use of language. The companies in my 

empirical data collection all used English as their corporate language, and argued that it was the 

only logical choice. They did not give the impression that their choice of corporate language was 
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based on either the political discourse or on research done on the area. However, I think that the 

priority the Danish government has given the English language in education, and the general 

positive attitude the Danes have toward the language, can have had an effect, conscious or 

unconscious.  
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1. INDLEDNING 

Jeg har i lang tid interesseret mig for domænetab. Det vil sige, hvordan den stigende brug af engelsk 

påvirker vores sprog. Sprogudviklingen i Danmark er et interessant emne, som dog er noget mere 

omfangsrigt end en enkelt afhandling. Dertil skal siges, at emnet 'domænetab' ikke er et rigt 

beskrevet område. Hvorfor jeg valgte at arbejde med et omkringliggende emne. Nemlig, engelsk 

som koncernsprog. Dette er henad den samme boldgade, bare angrebet fra en anden side. Det er 

ikke så meget hvordan engelsk påvirker dansk, men hvordan engelsk bliver brugt på arbejdspladsen. 

Det er mere og mere udbredt at danske, internationalt baserede virksomheder har engelsk som 

koncernsprog. Det vil sige arbejdssprog. Her synes jeg, det er interessant at se hvordan det påvirker 

både medarbejderne og det arbejde der bliver udført. Er det virkelig så nemt som ”et klik på 

kontakten, og så taler vi alle sammen engelsk” (Tange, H. 2008, s. 13)? Det tror jeg ikke. Der må 

være nogle medfølgende problemer ved at ens arbejdssprog er et andet end ens modersmål.  

Spørgsmålet om hvordan folk fungerer sprogligt, på et andet sprog end deres modersmål, synes jeg 

er en interessant problematik. Hvad er det der gør at man fungerer bedre på modersmålet? Det 

kunne have noget at gøre med at modersmålet er det sprog man har lært først og dermed ser verden 

igennem. Det kan altså være et spørgsmål om kultur, eftersom den danske kultur ligger implicit i det 

danske sprog. Når man vælger at tale engelsk på arbejdspladsen, hvilken kultur gengiver man så, 

den danske eller den engelske? Hvad er det der får danske virksomheder til at vælge engelsk som 

koncernsprog? Er det påvirkning fra den internationale forretningsverden, eller måske fra 

holdningen til sprog, som staten, forskere eller den danske befolkning generelt giver udtryk for? På 

grund af denne undren har jeg valgt at skrive om emnet:  

 

I hvilket omfang er danske virksomheders valg af koncernsprog påvirket af den politiske og/eller 

den teoretiske diskurs? 

 

Med det mener jeg; hvorfor vælger danske, globale virksomheder at have engelsk som 

koncernsprog? Er det baseret på den politiske diskurs, der i mange år har fokuseret på at danskerne 

skulle blive bedre til engelsk? Er det baseret på en teoretisk tilgang til kommunikation? Eller er det 

noget helt tredje?  

For at finde ud af det ovenstående må man først definere nogle af de begreber der har med 

koncernsprog at gøre. Hvad er koncernsprog, og hvilke årsager kan der være til at virksomheder 

vælger at have et koncernsprog som ikke er det lokale sprog? Når en virksomhed har f.eks. engelsk 

som koncernsprog bliver engelsk brugt som lingua franca, men hvad er et lingua franca-sprog, og 



 

betyder det noget for kommunikationen? Hvad menes der med kommunikation, hvilke problemer 

kan der være ved at kommunikere på tværs af landegrænser? - sprogbarrierer – hvad er det? I 

forbindelse med lingua franca, kan man dernæst se på hvad det vil sige at have et modersmål og 

hvad det vil sige at være flersproget. Det har relevans i forhold til hvad det betyder for en 

virksomheds kommunikation når medarbejderne arbejder på et fremmedsprog.  

 



 

2. TEORI, EMPIRI OG METODE  

Jeg har behandlet mit emne fra to sider. Jeg er gået deduktivt til værks på grundlag af teoretiske 

beskrivelser, som jeg efterfølgende stiller min empiriske dataindsamling overfor. Det vil sige, at jeg 

foretager en spejling af mine data i allerede eksisterende teori. Min analyse vil derefter kunne 

kvalificere teorien og give nye perspektiver på forståelsen og fortolkninger af den oplevede 

virkelighed. Mine interviews er kvalitative data som giver adgang til fortolkning af hvorfor engelsk 

som koncernsprog opleves som det gør.  

 

2.1 Teori 

 

For at etablere et udgangspunkt for mine analyser har jeg anvendt teorier om følgende felter:  

 

2.1.1 Kommunikation 

Kapitlet behandler hvordan kommunikation har udviklet sig fra at være envejs til i dag at være 

tovejs og gensidig. Netop det er vigtigt at have for øje, når man kommunikerer med omverdenen. 

Uanset om det er på ens eget modersmål eller på fremmedsprog.  

 

2.1.2 Koncernsprog  

I kapitlet om koncernsprog beskrives hvad begrebet dækker over, og hvilke fordele og ulemper der 

kan være ved at vælge et koncernsprog, som ikke er det lokale sprog. Jeg har hovedsagligt taget 

udgangspunkt i Hanne Tanges forskning på området.  

 

2.1.3 Sprogbarrierer 

Kapitlet beskriver hvad sprogbarrierer er, ud fra et verbalt og et non-verbalt synspunkt, og hvordan 

de kan påvirke en virksomheds kommunikation. Barrierer i forbindelse med 

virksomhedskommunikation er et bredt emne, men i forbindelse med denne afhandling forholder 

jeg mig udelukkende til de sproglige og til dels de kulturelle aspekter. 

 

2.1.4 Modersmål og flersprogethed 

Indledningsvis defineres hvad der menes med modersmål og flersprogethed. Teoretisk har jeg 



 

hovedsagligt taget udgangspunkt i Karen Risagers forskning, da hun er en af de førende forskere på 

området i Danmark, men andre forskere og politiske fortolkninger på europæisk og nationalt plan er 

også benyttet. Indledningsvis er defineret hvad modersmål og flersprogethed er og hvad forskellen 

er på fremmedsprog og andetsprog. Derefter er afsnittet inddelt i tre dele: sprogforskernes 

perspektiv, politik set fra et dansk perspektiv og det europæiske perspektiv. Jeg mener at der er en 

form for treenighed mellem staten, industrien og forskningsverden, der gør at de påvirker hinanden 

indbyrdes. Med det mener jeg, at der foregår en udveksling af ideer og holdninger mellem staten og 

industrien, og at deres handlemåde kan være inspireret af hvad forskningen på de relevante områder 

siger.  

Jeg har skrevet om modersmål og flersprogethed i samme afsnit fordi jeg mener der går en klar linje 

fra ens modersmål til det at være flersproget. Flersprogethed er her baseret på henholdsvis 

Europarådets kompetencenøgle, der inddeler sprogkendskabet i tre niveauer, og EU's holdning til 

emnet. 

 

2.1.5 lingua franca 

I dette afsnit er jeg hovedsagligt gået ud fra Juliane Houses teori om hvad lingua franca er og 

hvornår det er lingua franca, men jeg har også inddraget andre teoretikere.  

 

 

2.2 Metode 

 

Min metodiske tilgang til interviewene er baseret på Steinar Kvales Interview: En introduktion til 

det kvalitative forskningsinterview (2003), hvor jeg efter at have overvejet mine datas beskaffenhed 

besluttede at det semi-strukturerede interview passede bedst til formålet. Derefter lavede jeg en 

interviewguide og overvejede hvilken type virksomhed jeg ville undersøge.  

 

2.2.1 Det semi-strukturerede interview 

Historisk set har forskere stillet spørgsmålstegn ved validiteten af de kvalitative metoder. Kun det 

kvantificerbare blev anset for at være validt, fordi det kan tælles, måles, vejes og reproduceres. Et 

interview vil aldrig kunne reproduceres under de samme forhold.  

Emil Kruuse (1996) fortæller om det hermeneutiske videnskabsideal, at modsat det nomotetiske 

ideal der har til formål at forklare for at finde årsagssammenhænge, så har det hermeneutiske ideal 



 

til formål at fortolke for at skabe meningssammenhænge. De kvantitative metoder skal altså ”finde 

og formulere naturlove, så man kan forklare og forudsige hvad der sker” (Kruuse, E. 1996, s. 15). 

De kvalitative metoder skal derimod finde ud af hvorfor folk gør som de gør. Kritikken af de to 

metoder er at det kvantitative ideal ikke hjælper til at forstå den sociale virkelighed, hvorimod det 

kvalitative ideal har et validitetsproblem, da man aldrig vil kunne genskabe betingelserne for et 

forskningsinterview. Kvale mener dog, at et interview til en grad kan være reproducerbart ved at 

forskellige interviewere bruger den samme interviewguide, og dermed kan foretage omtrent de 

samme interview.  

Valg af forskningsmetode afhænger af hvad man skal undersøge. Ønsker man at forklare og 

forudsige verden skal man vælge den kvantitative metode, hvorimod hvis man ønsker at fortolke og 

skabe forståelse skal man vælge den kvalitative metode. Det kvalitative forskningsinterview, eller 

det halvstrukturerede interview, som Kvale også kalder det, er ideelt til netop det sidstnævnte.  

Formålet er, ifølge Kvale, at indhente kvalitative beskrivelser af ”interviewpersonens livsverden 

med henblik på fortolkning af deres betydning” (kvale, S. 2003, s. 129). Kruuse derimod, kritiserer 

forskningsinterviewet for ikke at skulle følge særlig mange regler. Kvale har dog opstillet en række 

retningslinjer man bør følge, for at opnå det bedste resultat. Og han lægger vægt på at det er vigtigt 

at forberede sig ordenligt for at få mest muligt ud af de indsamlede data. Før man foretager sit 

interview skal man derfor vide HVAD, HVORFOR og HVORDAN.  

 

HVAD: indhente forhåndsviden om emnet 

HVORFOR: formulere formålet med interviewet 

HVORDAN: Have kendskab til interviewteknikker, og beslutte hvilke teknikker der skal benyttes  

(Kvale, S. 2003, s. 131) 

 

Typisk for et forskningsinterview er at intervieweren og respondenten ikke er ligeværdige parter. 

Det er intervieweren der definerer situationen og styrer indhold og samtale. Når man ved hvad man 

vil spørge om og har formuleret hvad formålet med interviewet er, kan man beslutte sig for hvilke 

teknikker der skal benyttes. Og om det overhovedet er interview der er bedst til formålet, eller om 

det ville være bedre at lave spørgeskema. Ifølge Kvale er det også vigtigt at have besluttet hvordan 

man vil efterbehandle sine data, før man udfører interviewene. Formålet med at have besluttet alle 

disse ting før man udfører interviewene, er så man bedre kan styre interviewprocessen og ikke står 

med uafklarede spørgsmål efterfølgende.  

 

 



 

Strukturen i interviewet kan variere fra det velorganiserede interview til det åbne interview.  

 

 

 

      det velorganiserede interview             det åbne interview 

 

er kendetegnet ved at det ”følger en     er kendetegnet ved, at det har et specifikt 

række standardformulerede spørgsmål”     tema, men spørgsmålene har ingen  

(Kvale, S. 2003, s. 131)     specifik rækkefølge eller formulering

           

Ifølge Kvale (2003), er det god skik at fortælle respondenten om formålet med interviewet og hvad 

der spørges til. Det gjorde jeg ved at sende mine spørgsmål til respondenterne i forvejen og ved, før 

interviewet, at fortælle om afhandlingen. Det er også godt efter interviewet at intervieweren 

opsummerer hvad denne har lært, for at respondenten skal føle en form for afklaring, og derefter at  

afslutte med at spørge respondenten om denne har nogen spørgsmål eller kommentarer. 

Strukturmæssigt er det op til intervieweren at vurdere om denne vil følge interviewguiden til punkt 

og prikke eller ej, men hvis svarene skal være sammenlignelige er det nødvendigt at følge 

interviewguiden til en vis grad. Jeg ønskede at svarene skulle være sammenlignelige, derfor har jeg 

fulgt guiden ret tæt, men hvis respondenten fortalte noget interessant, forfulgte jeg også svar der 

afvigede fra guiden. Hvis respondenten var i gang med at tale sig ind i et emne, der ville blive 

spurgt til senere, afbrød jeg ikke da jeg ikke ville bryde respondentens tankestreng.   

 

Formålet med interviewet, ifølge Kvale, er at verificere eller falsificere interviewerens hypotese. I 

det ideelle interview er det sagte ”fortolket – verificeret og kommunikeret” (Ibid, s. 148) når 

interviewet er færdigt. I det følgende beskrives min tilgang til interviewprocessen. 

 

2.3 Empiri   

I min tilgang til emnet, om danske virksomheder der har engelsk som koncernsprog, har jeg 

fokuseret på teorier om engelsk som lingua franca og den indvirkning det har at arbejde på et 

fremmedsprog. Umiddelbart var meget af det på et teoretisk plan, og jeg fandt det derfor interessant 

at undersøge om disse teoretiske tilgange havde hold i virkeligheden. Derfor valgte jeg at lave en 

kvalitativ undersøgelse af en række danske virksomheder med engelsk som koncernsprog. Jeg 

valgte at lave interview frem for spørgeskemaer, eftersom jeg var interesseret i at få dybdegående 



 

svar på mine spørgsmål. Jeg fokuserer derfor på forklaringer og forståelser der kan belyse mit 

forskningsspørgsmål og fungere som case-study i forhold til de etablerede teorier på området. 

Mit empiriske grundlag er interview med fire store danske virksomheder, der alle handler globalt. I 

hver af virksomhederne talte jeg med chefen for kommunikationsafdelingen, da jeg mente at de 

bedst kunne give mig svar på mine spørgsmål. Jeg havde en hypotese om at chefen for 

kommunikationsafdelingen etablerede praksis på sprogområdet, så derfor faldt valget på denne. 

Men hvis jeg havde interviewet de 'menige' medarbejdere om hvordan det er at arbejde på et 

fremmedsprog, ville jeg måske have fået et mere retvisende billede.  

I den litteratur jeg har læst, er det hovedsagligt små og mellemstore virksomheder der er blevet 

undersøgt, som f.eks. Dansk Industris (DI) undersøgelse Mere end sprog (2008), men de data var 

ikke optimale for mig, da jeg ville undersøge virksomheder som rent faktisk agerer på globalt plan, 

så jeg synes det mest oplagte var at undersøge store virksomheder. Det jeg ville undersøge var 

hvordan det fungerede at have engelsk som koncernsprog for danske, globale virksomheder med 

hovedsæde i Danmark. Derfor er det en repræsentant fra hver af de respektive hovedkontorer jeg 

har valgt at interviewe. Altså, ISS Group og ikke ISS Danmark. Jeg har valgt netop disse 

virksomheder fordi de er meget forskellige (se bilag 6), og dækker et bredt spektre af eksisterende 

virksomheder. Derfor er det interessant at se om deres svar ligner hinanden, eller om de giver helt 

forskellige svar. 

Mine spørgsmål er meget åbne, hvilket Charlotte Hummer Vad (CHV) fra Novozymes 

kommenterede. Det har jeg valgt at de skal være for ikke at binde respondenten fast til et svar. Jeg 

var ikke interesseret i at lede respondenten, så denne ikke gav et retvisende svar. Jeg var interesseret 

i at få et uforbeholdent svar som ikke var farvet af hvad min egen holdning måtte være. Et 

spørgsmål kan dog også blive for åbent, så respondenten ikke ved om denne skal svare i øst eller 

vest, men i de tilfælde hvor respondenten har set lidt rådvild ud, har jeg uddybet hvad jeg mente 

med spørgsmålet. Jeg sendte mine spørgsmål til respondenterne i forvejen, så de kunne forberede 

sig lidt på hvad jeg ville spørge om. En ulempe ved at respondenten kender spørgsmålene i 

forvejen, er at denne kan forberede sine svar så præcist at der ikke kommer en dialog i gang. Det 

var dog ikke det jeg oplevede. På den anden side kan en fordel være at respondenten har haft tid til 

at tænke sig om. Til mange af spørgsmålene havde jeg skrevet forskellige svarmuligheder i 

stikordsform, som hjælp til mig selv. Disse havde jeg fjernet i den version jeg sendte til 

respondenterne, igen, fordi jeg ikke ville lede eller farve respondenten, til at svare det jeg gerne 

ville høre. 

I interviewprocessen oplevede jeg, at der er stor forskel på hvad litteraturen siger og de svar mine 

respondenter gav. Det var for det første meget overraskende og for det andet meget interessant for 



 

min proces. Det var interessant at jeg ikke bare blev bekræftet i det forskningen fortalte mig, men at 

der, specielt i ISS's tilfælde, er en stor diskrepans mellem hvad forskningen viser og hvordan 

virkeligheden er.  

 

Et spørgsmål som jeg først er kommet i tanke om efter at have analyseret mine data, og som jeg 

ville ønske at jeg havde stillet mine respondenter er:  

Har du oplevet, at du ikke kan finde det ord du skal bruge på engelsk, og måske endda helt må 

droppe at sige præcis det du gerne vil sige? At du ikke kan formulere dig godt nok, formulere præcis 

det du vil sige? 

Det er netop kernen i problematikken ved at arbejde på et fremmedsprog. De fleste siger, det 

fungerer, det er godt nok. Men er det nu også det hvis man må droppe at sige præcis det man gerne 

vil, fordi man ikke kan formulere det på fremmedsproget? UNESCO-ambassadør for sprogene i 

verden, Vigdís Finnbogadóttir, har meget rammende udtalt: ”På sit modersmål kan man sige, hvad 

man vil, på andre, hvad man kan” (Kulturministeriet 2008, s. 6). Selvfølgelig kan man argumentere 

for at så længe kommunikationen foregår inden for Danmarks grænser, er der en ret god chance for 

at man kan slå over i dansk eller spørge en anden til råds. Men hovedparten af virksomhedernes 

handel foregår i udlandet, og der er der ikke nogen hjælp at hente.  

 

2.4 Emperi- og kildekritik 

 

2.4.1 Kritik af interview 

Da jeg ikke er en erfaren interviewer, er der tilfælde hvor jeg ikke har været dygtig nok til at føre 

samtalen hen på præcis det emne jeg ville have belyst, men har ladet respondenten svare åbent på 

spørgsmålene og selv fortolke spørgsmålene. For eksempel har jeg måske været lidt uklar da jeg 

spurgte til spørgsmål 8: hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på? Det er egentlig et 

todelt spørgsmål. Jeg mener (1) om de benytter andre sprog internt i koncernen og (2) om de 

kommunikerer med kunder udelukkende på engelsk eller om de tager hensyn til lokalsproget? 

Derfor har Hanne von Wowern (HvW) kun svaret på sproget internt i virksomheden.  

Jeg har brugt to forskellige interviewguider (bilag 1 og 2). Den jeg brugte til interviewet i Danisco 

indeholdt også spørgsmål om virksomhedens interne kommunikation. Undervejs ændrede jeg fokus 

for interviewene og lavede derfor en revideret interviewguide. De fleste af spørgsmålene om 

koncernsprog fra den oprindelige interviewguide blev genbrugt, og jeg fandt det derfor ikke 



 

nødvendigt at lave et nyt interview med Hanne von Wowern. Det betyder dog, at der er et par af 

spørgsmålene hun ikke har svaret på. De er:  

 12. Er det nok bare at tale engelsk sammen, eller sker der misforståelser pga. kulturforskelle og 

forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads? 

 13. I litteraturen bliver det beskrevet hvordan udenlandske medarbejdere kan føle sig udenfor 

fordi deres danske kolleger taler dansk i frokostpausen, i rygepauserne, på gangene, og det er 

der meget af den uformelle kommunikation foregår. Hvilken påvirkning af arbejdsudbyttet tror 

du det har? 

 16. Har virksomheden mistet ordre pga. manglende sprogkundskaber, ud over engelsk? 

 18. Hvad blev der lagt vægt på i udformningen af sprogpolitikken?  

Min undersøgelse stemmer godt overens med andre lign. undersøgelser så som Hvad skal vi med 

sprog? (2008) og det giver den dermed validitet. 

 

2.4.2 Kritik af det teoretiske materiale 

Selvom jeg har forsøgt at se de teoretiske emner fra forskellige vinkler, har jeg måske været lidt 

ensidig i nogle tilfælde. For eksempel, kunne jeg have bragt flere vinkler ind i kapitlet om lingua 

franca.  

I mine interview har jeg kun set på store virksomheder, og de undersøgelser jeg refererer til, så som  

Verstraete-Hansens undersøgelse Hvad skal vi med sprog? (2008) er det kun 0,5% af 

respondenterne der er store virksomheder (Verstraete-Hansen L. 2008, s. 18). En præcis 

sammenligning er derfor ikke mulig, men der er nok ligheder til at jeg mener at kunne drage 

konklusioner ud fra undersøgelserne.  

 

 

I det følgende er først de teoretiske emner behandler, hvorefter respondentvirksomhederne og 

respondenterne er beskrevet. De individuelle interview er stillet overfor hinanden så man dermed 

kan få et generelt billede af de fire forskellige virksomheder. Begge dele, de teoretiske kapitler og 

interviewmaterialet, vil til slut blive brugt i analysen.  

 



 

3. KOMMUNIKATION 

 

De fleste, når de tænker på kommunikation, mener at kommunikation er videregivelsen af 

information fra en afsender til en modtager. Det er i grunden korrekt, men en noget forsimplet 

forklaring. Problemet med den ovenforstående forklaring er, at hvordan budskabet bliver leveret 

(afsendt), hvordan det bliver modtaget, hvem der modtager budskabet og hvilken kontekst det bliver 

afsendt/modtaget i, er faktorer der alle er medvirkende til at skabe misforståelser. Hvert menneske 

tænker forskelligt og har forskellige referencerammer. Derfor kan afsender ikke være sikker på at  

modtager forstår budskabet på samme måde som afsenderen gør. 

 

Laswell (Kjær Hansen, J. O. 2010, s. 63) skrev i 1948 den klassiske formel for kommunikation. 

Den såkaldte injektionsmodel.  

 

           (Afsender)     (budskab)  (medier) (modtager)  (virkning) 

 hvem   – siger hvad  – i hvilken kanal  – til hvem  – med hvilken effekt 

 

Denne model tager dog ikke højde for hvad hensigten med kommunikationen er, hvordan 

modtageren forstår budskabet eller hvordan modtageren reagerer på budskabet.  

En anden model, som er gammeldags, men som ifølge Kjær Hansen, der underviser i 

kommunikation, stadig bliver brugt, er stimulus-respons-modellen. Den er inspireret af biologiens 

verden.  

 

 Stimulus   organisme   respons 

 

Denne model tager ligesom injektionsmodellen heller ikke hensyn til kontekst, eller modtageren.  

 

Shannon og Weawer gjorde fremskridt med deres støj-model.  

 

 (Afsender)   (medie)  (modtager) 

           støj 

 

Shannon og Weawer forklarer, at det er vigtigt at tage højde for den støj der kan være mellem 

afsender og modtager, og forsøge at overvinde dette gennem medievalg, formulering af budskabet, 



 

timing osv. (Kjær Hansen, J. O. 2010). Der er en hel række ting afsender skal være opmærksom på. 

Modtager er dog stadig passiv.  

 

Charles Osgood og Wilbur Schramm brød i 1954 aktiv/passiv-mønstret med deres indkode-afkode-

model. Kommunikationen er nu cirkulær. Det er ikke udelukkende virksomheden der sender et 

budskab til kunder og interessenter, de kan også kommunikere med virksomheden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kjær Hansen, J. O. 2010) 

 

Deres pointe var, at der skete en fortolkning. Her kom sprogforskere også på banen. De 

introducerede begrebet kontekst. Altså, hvilken forståelsesramme og situation budskabet eksisterer 

i. Hovedpointen er, at forskellige mennesker med forskellig kontekst fortolker det samme budskab 

forskelligt. En af grundreglerne i kommunikation er at afsender skal målrette kommunikationen til 

modtager, og hvis modtager ikke forstår budskabet som afsender mener det, er det ikke modtager 

der har fejlet, men afsender. Det er altså altid afsenders ansvar hvis kommunikation fejler. Dette er 

direkte modsat Hvad skal vi med sprog? (2008) hvor Verstraete-Hansen fandt at 42,6% af de store 

virksomheder svarede, at det var kunderne der var for dårlige til engelsk. Ifølge Kjær Hansen 

(2010) er en fejl der ofte begås, når kommunikation fejler, at der ikke tages højde for at modtagerne 

er forskellige. Der er forskel på folk inden for den samme kulturramme, men når der skal 

kommunikeres til resten af verden, internt eller eksternt, er det en ekstra faktor at tage højde for. En 

anden fejl er, at afsender glemmer at tage højde for egen kontekst. Afsender fortolker også 

budskabet og kan dermed skabe støj, forvrænge budskabet ( Kjær Hansen, J. O. 2010). Scollon og 

Budskab  

Indkoder 
fortolker 
afkoder 

afkoder  
fortolker 
indkoder 

budskab 

Begge parter 
er afsendere 
og modtagere

Ikke injektion 
men 
interaktion



 

Scollon ser sprog som tvetydigt. Det vil sige, at betydning skabes af både afsender og modtager 

(Scollon R.; Scollon S. W. 2001, s. 7). Det er ikke bare et spørgsmål om sprog eller nationalitet, 

men også om køn, alder og den måde man ser verden på. Man har en forventning til hvad der menes 

med en bestemt udtalelse, men hvis afsenderen mener det anderledes end modtager forventer det, er 

der grobund for misforståelser. Derudover er det et spørgsmål om strategi. Placeres vigtig 

information først, som i høj-kontekstlande eller sidst som i lav-kontekstlande (Scollon R.; Scollon 

S. W. 2001, s. 10). Scollon og Scollon mener dog ikke at misforståelser nødvendigvis er et 

spørgsmål om manglende sprogkundskaber, som Verstraete-Hansens undersøgelse Hvad skal vi med 

sprog? (2008) viste, men om den grundlæggende tvetydighed der ligger i sproget ((Scollon R.; 

Scollon S. W. 2001, s. 110).  

 

 

Synet på kommunikation har ændret sig gennem tiderne. Fra at være noget der udelukkende foregik 

fra afsender til modtager, til i dag at være en variabel størrelse, hvor både afsender og modtager 

påvirker hinanden. En grundregel har altid været at det er afsender der skal tage højde for 

modtagers kontekst, f.eks. ved at sælger henvender sig til en kunde på dennes sprog. Undersøgelsen 

Hvad skal vi med sprog? (2008) indikerer at den holdning har ændret sig, og mange virksomheder 

kommunikerer udelukkende på engelsk, uden hensyntagen til kundens sprog. De begrunder det med 

at engelsk er virksomhedens koncernsprog. Men hvad er koncernsprog, og hvorfor vælger 

virksomheder at arbejde på et fremmedsprog? Det er hvad næste kapitel handler om.  

 

 



 

4. KONCERNSPROG 

 

En søgning i www.denstoredanske.dk (encyklopædi) på 'koncernsprog' gav ingen resultater, heller 

ikke virksomhedssprog gav nogen resultater. I Dansk Sprognævns online-retskrivningsordbog er 

hverken koncernsprog eller virksomhedssprog at finde. På www.sproget.dk, som er Dansk 

Sprognævns hjemmeside var der teksteksempler med både koncernsprog (6) og virksomhedssprog 

(1), men ingen ordforklaring. Kan det være en indikation af at der ikke er særlig stor fokus på 

virksomhedernes brug af fremmedsprog som officielt sprog? 

 

Koncernsproget er en virksomheds officielle sprog, og det er ikke nødvendigvis det lokale sprog. 

Det kan være en dansk virksomhed med engelsk som koncernsprog. Der er typisk tale om 

virksomheder som handler globalt. Koncernsproget er det sprog virksomheden kommunikerer på 

internt og i nogle virksomheders tilfælde også eksternt. Der synes dog at være en vis variation af i 

hvor høj grad den enkelte virksomhed er gennemsyret af koncernsproget.  

Hanne Tange (2008) forklarer sprogvalget med at virksomhederne rekrutterer internationalt, og at 

”virksomhederne udfører sprogtunge aktiviteter som softwareudvikling og kommunikation på det 

sprog, der giver adgang til den størst mulige kundekreds” (Tange, H. 2008, s. 8). Hun mener også, 

at danskernes imødekommenhed over for engelsk er medvirkende til at de fleste har taget godt imod 

sprogskiftet, resten, dem som ikke bryder sig så meget om det, mener hun forbliver tavse. Hun fandt 

dog også (2008, s. 10), at en konsekvens af koncernsproget kunne være at danske medarbejdere 

ikke søgte hjælp hos den mest kompetente, hvis denne ikke var dansk-talende, men i stedet gik til 

en dansk kollega, som kunne gøre det næsten lige så godt. Det er dog stik imod hensigten med at 

have et fælles koncernsprog, da en fordel med det fælles sprog burde være, at man i højere grad kan 

dele information og lære af andres erfaringer.  

Ud fra et økonomisk synspunkt synes der, at være god ræson i at hele organisationen taler det 

samme sprog. Det er en selvfølge at alle forstår hinanden, og at der ikke skal bruges penge på 

oversættelse.  

Ledelsesmæssigt må der gøres nogle overvejelser ved valget af et fremmedsprog som koncernsprog. 

 

Valget kan inddeles i tre forskellige tilgange:  

 

 

 



 

 

 Etnocentrisk medarbejdervalg – ledere fra hjemlandet leder de udenlandske afdelinger. Det 

letter kommunikationen mellem datterselskaber og moderselskabet, fordi de taler det samme 

sprog og har den samme kulturelle baggrund. Et problem kan være kommunikationen mellem 

lederen og medarbejderne i datterselskabet. Denne tilgang ses dog som gammeldags og 

diskriminerende. 

 Polycentrisk medarbejdervalg – ledere kommer fra datterselskabernes lokalområde. Tanken er, 

at lokale ledere bedre kan kommunikere med de lokale medarbejdere. Der kan være problem 

med kommunikationen mellem datter- og moderselskabet.  

 Geocentrisk medarbejdervalg – den bedste vælges til jobbet, uden hensyntagen til sprog, kultur 

eller nationalitet. Dette er den mest moderne tilgang, men der vil stadig være de samme 

sprogproblemer som ved de ovenstående valg.  

(Beamer, L. 2008, s. 60-61) 

 

Det fælles koncernsprog gør, at datterselskaberne i forskellige dele af verden kan kommunikere på 

tværs af landegrænserne, og at moderselskabet og datterselskaberne kan kommunikere. Det er dog 

typisk at koncernsproget kun benyttes på ledelsesniveau. Kommunikationen med medarbejdere, 

som ikke er på ledelsesniveau, i de forskellige lande, foregår typisk på det lokale sprog (Beamer, L. 

2008, s. 62). Hvilket kunne argumentere for det polycentriske medarbejdervalg. Det er et spørgsmål 

om hvad ledelsen prioriterer. God forståelse mellem hovedkontor og den lokale afdeling, eller god 

forståelse i den lokale afdeling. Sprogkurser kan være med til at løse et eventuelt sprogproblem, 

men det er ikke altid et spørgsmål om at forstå ordene der bliver sagt, men i højere grad om at forstå 

det der ikke bliver sagt. Selv om virksomhederne ser det at have engelsk som koncernsprog som en 

potentiel økonomisk fordel, i og med at virksomheden bliver synlig på det globale marked, og at de 

sparer penge ved ikke at lave oversættelser, viser undersøgelser, fra The National Centre for 

Languages (CILT) Talking world class (2005) og Dansk Industris Mere end sprog (2008), det 

modsatte. Udviklingen går dog mod at virksomhederne i større og større omfang kun fokuserer på 

et sprog, engelsk, og Verstraete-Hansen kunne da også konkludere af Hvad skal vi med sprog? 

(2008, s. 27), at der er større fokus på andre kompetencer end sprog. Sprog er så at sige en 

sidegevinst.  

En anden problematik, der kan være ved at have engelsk som koncernsprog, er at det kan udvande 

kommunikationen. Det kan betyde at folk simpelthen lader være med at sige noget, men Tange 

fandt at ”det kan være vanskeligt at dokumentere” (Tange, H. 2008, s. 11) at folk undlader at 

indlede en samtale.  



 

Koncernsproget er virksomhedens officielle sprog, som den kommunikerer på internt, og i et vist 

omfang også eksternt. Det varierer dog i hvor høj grad virksomhederne er gennemsyret af 

koncernsproget. Det betyder at mange medarbejderes hverdag foregår på lokalsproget.  

Typiske årsager til at vælge engelsk som koncernsprog er, at virksomheden rekrutterer internationalt 

og at arbejdet bliver udført i forskellige dele af verden. Det kan være med til at nedbringe 

omkostningerne, men der er også undersøgelser der viser at virksomhederne mister ordre ved 

udelukkende at fokusere på et sprog. Der er altså ikke udelukkende fordele ved at have et 

fremmedsprog som koncernsprog.  

 

 

At arbejde på et fremmedsprog kan også medføre visse konsekvenser, så som sprogbarrierer. Når 

man siger sprog, er man også nødt til at sige kultur. Derfor har jeg medtaget noget om både kultur- 

og sprogbarrierer. Hvad sprogbarrierer er og hvilke konsekvenser de kan medføre bliver behandlet i 

næste kapitel.  

 

 



 

5. SPROGBARRIERER 

 

Når man ser på kultur- og sprogbarrierer, kan man inddele dem i verbale barrierer (sprog og kultur) 

og non-verbale barriere (opførsel og kultur). 

 

5.1 verbale barrierer 

En sprogbarriere opstår når der er nedbrud i kommunikationen, eller når man ikke kan 

kommunikere optimalt fordi parterne ikke taler det samme sprog, eller at de kommunikerendes 

sprogbeherskelse ikke er på samme niveau. Det kan også være at der sker misforståelser når 

mennesker, fra forskellige kultur- og sprogområder og med forskellige modersmål, kommunikerer 

på et tredje sprog. Hvis ingen af parterne taler den andens sprog vil man anvende det fremmedsprog 

man har til fælles. Det vil i de fleste tilfælde være engelsk, da det er det mest anvendte 

fremmedsprog. Det løser imidlertid ikke altid problemet, for selv om begge parter taler det samme 

fremmedsprog, er der forskel på den betydning de hver især lægger i ordene. Konsulent hos DI, 

Mette Fjord Sørensen mener ”at problemerne kan opstå, når folk fra to ikke-engelsktalende lande 

taler sammen på f.eks. engelsk. Her kan der være grobund for misforståelser.” (Wessel, L. 2008). Et 

eksempel på at virksomhederne støder på barrierer er at finde i Mere end sprog (Dansk Industri 

2008, s. 15). Her angav flest af virksomhederne, som var stødt på barrierer, Kina som et 

problemland, men overraskende mange oplevede også problemer i europæiske lande, så som 

Frankrig og Tyskland (se bilag 3). Det er ikke svært at forestille sig, at man kan støde på barrierer i 

et høj-kontekstland som Kina, hvor de ikke taler så godt engelsk som folk typisk gør i Europa. 

Derudover er Kina et eksempel på et land, som er kulturelt væsentligt anderledes end de europæiske 

lande. Men det er måske i højere grad overraskende for virksomhederne når de støder på barrierer i 

europæiske lande, hvor virksomhederne ikke forventer, at der er de store kulturelle forskelle. Vi 

danskere er vel ikke meget anderledes end vore naboer, men når man tager til Sverige eller 

Tyskland, vil man opdage at der er vigtige forskelle. Derfor er det ikke nødvendigvis den nemme 

løsning for virksomheder at skifte fra flersprogethed til etsprogethed. Det er dog ikke kun det 

kulturelle aspekt der kan volde problemer. Det kan også være ting så som udtale og intonation. Hvis 

ord og fraser ikke bliver udtalt eller benyttet som lytteren forventer, kan det være svært at forstå 

hvad der bliver sagt (Beamer, L. 2008, s. 53). Brugen af engelsk som lingua franca (ELF) er i dag så 

stor, at der er flere ELF-brugere end der er modersmålstalende af engelsk. Kun 7% af verdens 

befolkning har engelsk som modersmål (CILT 2005, s. 5). Derfor vil langt de fleste tilfælde af brug 



 

af engelsk ske mellem folk, der ikke har engelsk som modersmål. Mette Fjord Sørensen mener dog 

også at ”man godt [kan] kommunikere på et tredje sprog, men hvis man ikke kender til landets 

kultur og traditioner, så kan man komme til at træde folk over tæerne” (Wessel, L. 2008).  

Det er altså ikke kun hvad man rent faktisk siger der er af betydning, men også de konnotationer der 

ligger implicit i ord og fraser.  

 

5.2 non-verbale barrierer 

Hvis man ser bort fra sproget og ser på den non-verbale opførsel, så er psykologien universel 

(Gordon, R. A. et al. 2006, s. 93-94). Det er måden hvorpå den bliver udtrykt, der relaterer til den 

bestemte kultur den eksisterer i (Ibid, s. 94). Måske er det det folk tænker på, når de siger at kultur 

er sprog. Det er ikke så nemt som bare at sætte et lighedstegn mellem de to. De overlapper, men er i 

høj grad også adskilte, og er medvirkende til misforståelser.  

Det er vigtigt at overholde de kulturelle regler når man interagerer med andre. For at gøre det må 

man være bekendt med kultur og gerne sprog i forskellige dele af verden. Man kan inddele verdens 

lande i to typer kulturniveauer. Høj-kontekstlande og lav-kontekstlande:  

Høj-kontekstlande er f.eks. Kina, Japan og Korea. I disse lande er betydning indforstået og relaterer 

til personlige forhold og situationer, ikke hvad der bliver sagt. Det er såkaldte vi-kulturer (Hargie, 

O. 2006, s. 62).  

Lav-kontekstlande er typisk vestlige lande så som USA, Storbritannien osv. Hovedvægten er på 

åben, direkte kommunikation med eksplicit betydning. Det er såkaldte jeg-kulturer (Ibid, s. 62). 

Hvor der i høj-kontekstlandene er fokus på gruppen, er individet det vigtigste i lav-kontekstlandene.  

I et land som Kina siger man det vigtigste til sidst, hvorimod i vesten siger man det vigtigste først 

(Ibid, s. 62). Det er et eksempel på hvordan kultur kan være en barriere for den interpersonelle 

forståelse. Inden for ens egen kultur har man en forudindtaget forståelse af hvordan ting bliver sagt. 

Hvis man forventer at få den vigtigste information først, men den bliver givet til sidst, så går man 

måske glip af den.  

 

Sprogbarrierer er medvirkende til at kommunikation fejler. Det kan være forårsaget af sprog eller af 

kultur. Hvis sprogkendskabet ikke er højt nok hos den ene af parterne, eller den andens kultur 

skinner igennem i en sådan grad at kommunikationen fejler, er der tale om en sprog- og/eller 

kulturbarriere.  

Måske ville det fjerne nogle af barrierne hvis flere mennesker havde kendskab til flere sprog. Det 

kan være at flersprogethed er nøglen til at nedbryde barrierne.  



 

I næste afsnit vil det blive belyst hvorfor man bedre kan begå sig på sit modersmål. Det er kernen i 

hvad problemet kan være ved at danske virksomheder har engelsk som koncernsprog. Først 

beskrives det hvad modersmål og flersprogethed er og derefter hvad der menes med andetsprog og 

fremmedsprog. Emnerne modersmål og flersprogethed vil blive behandlet ud fra henholdsvis 

forskernes, statens og EU's perspektiver.  

 



 

6. MODERSMÅLSPROG OG FLERSPROGETHED 

 

En søgning på 'modersmål' på www.denstoredanske.dk giver ”førstesprog, det sprog, et menneske 

tilegner sig i den tidlige barndom som det første i sit liv, sædvanligvis i sine forældres hjem.” (Den 

store danske). Modersmålet er altså det sprog man tænker og drømmer på, hvorimod flersprogethed 

er det at have kendskab til andre sprog end ens modersmål. Man kan have kendskab til et sprog på 

meget forskellige niveauer, så hvad vil det reelt sige at kunne et sprog? Er det nok bare at kunne 

læse det, eller skal man også kunne tale det? Europarådet har med Common European Framework 

of Reference for languages (Europarådet 2000) lavet en standard der er baseret på den klassiske 

inddeling i 'begynder', 'øvet' og 'ekspert'. I Europarådets terminologi: 'basis', 'selvstændig' og 

'uafhængig' bruger (se bilag 4). Hvor sprogkyndig man skal være afhænger af hvad man skal bruge 

sproget til. Er det til ferien sydpå er det nok at være bruger på niveau A2 eller B1, men hvis det skal 

bruges i en arbejdssituation er det nødvendigt at være på et højere niveau. Som 

universitetsstuderende er det måske nyttigt at kunne læse forskellige fremmedsprog, for at kunne 

følge undervisningen, og ikke kun nøjes med den forskning der bliver udgivet på dansk og engelsk. 

I den situation er det ikke nødvendigt at kunne tale, eller på anden måde kunne formulere sig på det 

pågældende sprog. Hvis man derimod, i en arbejdssituation, skal tale med en kunde, vil det være 

nødvendigt at kunne formulere sig på et højere niveau. Man skal så at sige have et funktionsdygtigt 

sprogkendskab. I det at være flersproget ligger også at man ikke er lige dygtig til de forskellige 

sprog. Et sprog, ud over ens modersmål, taler man måske som andetsprog og er flydende i, mens 

man taler andre sprog som fremmedsprog. 

 

6.1 Fremmedsprog og andetsprog 

Hvad er fremmedsprog og hvad er andetsprog? Der er mange ligheder mellem de to. Begge er 

essentielt fremmedsprog, men hvis man tager som eksempel de tyrkiske indvandrere i Danmark, så 

har de typisk tyrkisk som modersmål og dansk som andetsprog. Det vil sige, at andetsproget er et 

sprog som brugeren har kendskab til på eller nær førstesprogsniveau. Det er det sprog de bruger i 

skolen, med vennerne og på anden måde i det offentlige rum. Et fremmedsprog vil man aldrig blive 

helt så dygtig til som andetsproget. Hvis niveauet for fremmedsproget når op på funktionelt niveau, 

som det bliver betegnet i EU (Europa-Kommissionen 2008), bliver det til andetsprog.  

Anne Holmen mener, at læring af sprog er en kompleks og langvarig proces, som ikke kan overstås 

i løbet af en afgrænset periode. Børn lærer hurtigt hverdagssproget, som er forbundet med leg og 



 

daglige gøremål, hvorimod det tager længere tid at lære skolesproget, sprog til læring (Holmen, A. 

2007, s. 14), men at lære og forstå på fremmedsproget er en anden sag. Der kan drages en parallel 

mellem det Holmen siger om børns sproglæring og medarbejdere i de internationale virksomheder. 

De kan sagtens bruge sproget på ferien og til småsamtaler, men når det kommer til den detaljerede 

forhandlingssituation eller komplekse formuleringer er det en anden sag.  

Phillipson (2009b, s. 97) mener at man, i hvert fald i Europa, kan tale om engelsk, ikke som et 

fremmedsprog, men som et andetsprog fordi det både bliver brugt i formelle og uformelle 

situationer.  

 

6.2 Fra forskernes perspektiv 

I starten af 1800-tallet blev tanken om lighed mellem kultur og sprog dyrket af lingvister, specielt af 

den tysktalende J. G. Herder som ”var den første til at formulere...” (Risager, K. 2010, s. 115) ideen 

om at kultur og sprog var tæt forbundne. Overbevisningen om dette har bølget frem og tilbage, og 

hælder for øjeblikket mod at sprog ikke er kulturbærende. Risager (2010) opdeler synet på sprog i 

den nationalromantiske tradition og den strukturalistiske tradition: 

I den nationalromantiske tradition er sprog, kultur, historie og mentalitet bundet stærkt sammen. Et 

eksempel på denne opfattelse er måden hvorpå der undervises i fremmedsprog. Undervisningen 

tager typisk udgangspunkt i det pågældende sprogområdes kultur, politik og historie. For eksempel 

lærer man i engelskundervisningen om Storbritannien og Amerika. Tanken er, at man lærer sproget 

gennem sprogområdets kultur og historie. ”I den nationalromantiske idé om uadskillelighed mellem 

sprog og kultur er det underforstået, at sproget tales som modersmål. Det er kun for den, der har 

lært sproget i barndommen, at det overhovedet giver mening at postulere en tæt sammenhæng 

mellem modersmålet og modersmålskulturen.” (Risager, K. 2010, s. 121). Med det siger Risager, at 

der for den modersmålstalende er sammenhæng mellem kultur og sprog, men for den 

fremmedsprogs- eller andetsprogstalende er der tale om et redskabssprog, som måske kan sidestilles 

med et lingua franca, som ikke er kulturbærende.  

I den strukturalistiske tradition skal man se det enkelte sprogelements relation til andre elementer 

for at forstå dets værdi (Den store danske a). Sproget er kulturneutralt. Scollon og Scollon mener 

ikke at sprog er kulturbærende. De baserer deres argument på at befolkninger med samme 

modersmål som f.eks. briter, amerikanere og australiere, ”argumenterer stærkt for at deres kultur er 

markant anderledes end andre engelsktalende i andre engelsktalende lande” (Scollon R.; Scollon S. 

W. 2001, s. 150, egen oversættelse).  

Når argumentet for at sprog er kulturbærende er, at man ikke altid kan sige de samme ting på 



 

forskellige sprog, f.eks. forskellen i opfattelsen af farver eller tid, (jf. Sapir-Whorf-hypotesen1) 

bliver sproget set fra den semantiske side. Risager argumenterer for at man skal se sproget, ikke fra 

den semantiske side, men fra ”den identitetsmæssige dimemsion” (Risager, K. 2010, s. 124). Man 

kan ikke sige ting på samme måde på forskellige sprog, da konteksten for sproget er forskellig fra 

land til land, måske endda fra region til region. Man kan forestille sig, at der er forskel på den 

sproglige kontekst i et land som Tyrkiet, med halvøen, Anatolien i nord, i relativ velstand og frisind, 

påvirket af den europæiske kontinentale kultur, og et stort område i syd, med højt fattigdomsniveau, 

stærkt forankret i den mellemøstlige kultur. I forhold til de to yderligt liggende opfattelser, 

nationalromantisk og strukturalistisk, har Risager en integrativ opfattelse af sproget (Risager, K. 

2003, s. 20). Hun mener, at ”sproget altid [er] kulturligt på en eller anden måde” (Ibid, s. 20). For 

at definere sprogkultur, må man først dekonstruere sprog- og kulturbegreberne. Til det bruger hun 

en sociolingvistisk tilgang (Ibid, s. 20). Med sprogkultur mener Risager: ”Sprogkulturen er kulturen 

i sproget, og kultur forstår jeg her som betydning eller mening.”( Risager, K. 2010, s. 489). Ens 

sprogresurser (modersmål) udvikler sig igennem livet og påvirkes af ens livserfaringer og 

livsforløb. Hvis man emigrerer, tager man sin sprogkultur med sig og vil, i starten, bruge 

modersmålets sprogkultur i det nye lands sprog. Det vil sige, at man bruger det nye sprogs udtryk 

men modersmålets indhold. Det vil ændre sig over tid, da man udvikler sit sprog igennem hele livet 

og bliver påvirket af det samfund man er i. Risager siger, at et sprog aldrig kan være kulturneutralt, 

det vil altid blive påvirket af den kulturelle kontekst det befinder sig i (Risager, K. 2003, s. 23). Det 

vil sige, at f.eks. den danske koloni i Argentina vil have en sprogkultur som er en blanding mellem 

det danske og det argentinske. Sproget påvirkes af den kultur det befinder sig i, og er ikke bundet af 

den kultur det stammer fra. Man kan sige, at det er sprogbrugeren og dennes kulturbaggrund der 

påvirker sproget og ikke omvendt (Ibid, s. 23).  

 

6.3 De danske politikeres perspektiv 

Stat, industri og forskere danner en treenighed der påvirker hinanden. Staten og industrien påvirker 

universitetsuddannelserne, da det er industrien der bliver produceret BA'ere og kandidater til. Et 

eksempel på det er regeringens øgede fokus på de naturvidenskabelige fag, både i folkeskolen og 

gymnasierne, hvilket nu har resulteret i en større søgning til de naturvidenskabelige uddannelser 

                                                 
1
 Edward Sapir og Benjamin Lee Whorf var to amerikanske sprogforskere som i 1930'erne forskede i indianersprog. De 

mente at sproget er afgørende for hvordan vi tænker. Også kaldet sproglig relativisme. (Gregersen, F. 1996, ss. 20-24). Selvom 

hypotesen ikke accepteres i dag, kan manglen på kilder der beviser at mennesket forstår verden bedre gennem modersmålet måske 

tilskrives Sapir-Whorf-hypotesen. 



 

(Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling 2011). I den forbindelse er det underviserne på 

uddannelserne der er forskere, og hvad de forsker i bliver til en vis grad påvirket af den politiske 

diskurs og hvad industrien har behov for, ikke dermed sagt at det bliver dikteret hvad der skal 

forskes i. Det går også den anden vej, at forskerne vælger et område, som derved bliver interessant 

og toneangivende for politikerne og industrien. Et spørgsmål kan dog være om politikerne mest er 

styret af hvad forskningen siger, eller af politik? Et eksempel på det kunne være den måde 

indvandrerbørn med modersmål, der ikke er europæiske eller skandinaviske, ikke har samme 

muligheder for at få modersmålsundervisning, som børn med europæiske eller skandinaviske 

modersmål har. Danmark er forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning til børn fra EU-lande, 

men ikke til børn fra ikke-EU-lande. Denne forskelsbehandling sker på trods af at der i litteraturen 

er beviselige fordele ved at give modersmålsundervisning (Holmen, A. 2008). Dette er også 

formuleret af Undervisningsministeriet før 2001, men er fjernet i efterfølgende formuleringer (Ibid, 

2008).  

I og med at Danmark er med i EU, skal landet følge EU's lovgivning. Når EU har en målsætning 

om at borgerne skal lære flere sprog er det også Danmarks målsætning. Phillipson (2009a) mener 

dog, at Danmark kun i meget ringe grad lever op til EU's målsætninger inden for sprogområdet og 

at regeringen er inaktiv når det kommer til at implementere EU-forslag og rapportering til EU om 

hvad der sker på fremmedsprogsundervisningsområdet. Det råder Danmark nu bod på ved at 

Videnskabsministeren og Undervisningsministeren i januar 2011 nedsatte en arbejdsgruppe der 

skulle ”give inspiration til regeringens strategi for uddannelse i fremmedsprog” 

(Videnskabsministeriet 2011). Rapporten Sprog er nøglen til verden blev udgivet i juni 2011 og 

indeholder 42 anbefalinger til hvordan satsningen på fremmedsprog skal se ud i fremtiden. Med de 

sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og sprog til tiden (2008), har der været en del debat 

om hvorvidt Danmark skal have en sprogpolitik. Debatten er dog hovedsagligt gået på om dansk er 

et truet sprog (fra engelsk), om dansk er udsat for domænetab2 og om vigtigheden af at danskerne 

bliver bedre til engelsk, for at være konkurrencedygtige på det globale marked. Først for nyligt har 

tonen fra Videnskabsministeriet ændret sig, og man siger nu at ”engelsk er ikke nok” 

(Videnskabsministeriet 2011). Noget som sprogforskere og industrien har sagt længe. Frank 

Østergaard, formand for fransklæreforeningen tilskriver den nye gymnasiereform årsagen til at 

færre gymnasieelever tager andre sprog end engelsk (Palmgren, U. G. 22. juni 2009). Foreningen 'Ja 

til sprog' som består af bl.a. Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i DI, Kirsten Refsing og 

                                                 
2 Domænetab forekommer når et fagområde ikke udvikler sig sprogligt på det lokale sprog. For eksempel når 

forskning i Danmark foregår på engelsk, og det danske ordforråd dermed ikke bliver udviklet inden for det område. 
Der vil dermed være fagspecifikke termer, som ikke kan nævnes på dansk.  



 

Bodil Due fra henholdsvis Københavns universitet og Aarhus universitet og Frank Østergaard, er 

enige om at det er mange års nedprioritering af andre fremmedsprog end engelsk der er årsag til at 

landet nu er i en sørgelig forfatning når det kommer til fremmedsprogskompetencer ud over 

engelsk. Bodil Due mener at nedprioritering af de sproglige uddannelser i høj grad har med 

økonomi at gøre (Palmgren, U. G. 22. juni 2009). Hun mener også at industrien har været 

medvirkende til nedprioriteringen af fremmedsprogene i og med at f.eks. DI jublede over at de 

naturvidenskabelige fag blev opprioriteret  i den nye gymnasiereform. Ifølge Videnskabsministeriet 

er søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser steget med 24% i forhold til sidste år, hvilket er 

en udvikling der er i overensstemmelse med statens førte politik (Ministeriet for videnskab, 

teknologi og udvikling 2011).  

 

6.3.1 engelsk er ikke nok 

Hvordan kan politikerne fremme kendskabet til fremmedsprog? Det kan de først og fremmest ved at 

gøre det til en politisk prioritet, og dernæst ved at sørge for at folkeskoleeleverne bliver undervist i 

flere fremmedsprog ud over engelsk. Det er folkeskoleeleverne der starter fødekæden til 

gymnasierne og videre til universiteterne (Videnskabsministeriet 2011). Til debatmødet ”Qué? - har 

vi råd til at lade være? d. 28. april på CBS, hvor Videnskabssminister, Charlotte Sahl-Madsen, 

Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef hos DI og flere repræsentanter fra universiteterne var til 

stede, blev det nævnt flere gange at fremmedsprogsundervisningen ikke er tidssvarende (Hejlsø, 

2011). De unge kan ikke se hvad de skal bruge sprog til. Derfor var der forslag fra podiet om at 

sprog på uddannelserne skulle have en mere praktisk karakter. Det skal være et redskabsfag, og 

undervisningen skal ikke have samme gammeldags kulturbårne indhold. Det er ikke nødvendigt at 

lære f.eks. engelsk ved at lære om britisk og amerikansk kultur og historie. Man kan undervise i 

noget fagrelevant og lære fremmedsprog samtidig. Der blev talt om at fremtidens uddannelser 

måske skulle være en kombination af en praktisk linje og en sproglinje. Det kunne f.eks. være en 

ingeniørstuderende der også lærte tysk. Også i Storbritannien har man forstået at 'engelsk ikke er 

nok'. Dette blev udtrykt i rapporten Talking world class (2005) fra CILT, der dokumenterede at 

britiske virksomheder mister ordre i handlen med udlandet, pga. manglende sprogkompetencer.  

 

6.4 det europæiske perspektiv 

EU har fra sin oprindelse værdsat medlemslandenes forskellighed, og vist det ved at gøre brug af 

alle medlemslandenes officielle sprog. Det betyder, at man som borger i EU kan henvende sig til 



 

EU på hvilket som helst af de officielle sprog og få svar på samme sprog. 

Siden indførelsen af det fælles marked i 1993 har flersprogethed været vigtig for EU og borgerne, 

da det kan fremme beskæftigelsen på tværs af grænserne. På topmødet i Barcelona, 2002, blev 

målsætningen om at alle borgere i EU skal kunne deres modersmål plus to andre europæiske sprog 

besluttet. Det betyder at alle borgere skal kunne tale deres modersmål plus to andre sprog, og det 

ene bør være på andetsprogsniveau. Formålet med dette er ikke kun at gøre EU-borgerne mere 

attraktive som arbejdskraft og at styrke konkurrenceevnen, men også at ”skabe venligere samfund, 

hvor forskellige samfundsgrupper og enkeltpersoner er i dialog med hinanden” (Europa-

Kommissionen 2010).  

EU er et eksempel på en organisation, der arbejder ud fra et flersprogligt princip. Karl-Johan 

Lönnroth, generaldirektør for Europa-Kommissionens generaldirektorat for oversættelse, sagde i en 

tale givet d 6. oktober 2005 ved Kommunikations- og Sprogforum, at det, at EU arbejder 

flersprogligt gør institutionerne ”mere effektive, da alle, der arbejder i dem, og alle, de har med at 

gøre, forstår hvad der foregår.” (Lönnroth, K. 2005, s. 5). I samme tale sagde han, at virksomheder 

med kendskab til andre sprog og kulturer vil have en fordel over for deres konkurrenter (Ibid, s. 6). 

Et eksempel på det er at finde i Talking world class (2005) hvori det blev konkluderet at det skader 

erhvervslivet at briterne typisk kun kan tale et sprog – engelsk (CILT 2005, s.12-13). CILT fandt, at 

modsat den britiske etsprogede tilgang til international handel er ”kravet (i andre lande) ikke kun at 

lære engelsk, men ethvert sprog der kan være nyttigt på et specifikt marked” (CILT 2005, s. 4, egen 

oversættelse). Man kan altså sige, at ved at lære flere sprog vil man få større forståelse for andre 

kulturer og der igennem også ens egen.  

Flere har foreslået at man i EU-regi, i stedet for at bruge enorme summer til oversættelse og 

tolkning, udelukkende skal bruge engelsk internt, og nogle endda eksternt, da det alligevel ofte er 

det arbejdssprog der bliver brugt (Lönnroth, K. 2005). Dette ville dog ikke være muligt eftersom det 

er hver EU-borgers ret at kommunikere med EU på sit modersmål, så længe det er et af de officielle 

sprog. Lönnroth mener, at uden sprogtjenesterne ville EU ikke fungere og miste sin legitimitet. 

Sprogene er centrale i den politiske beslutningsproces (Ibid, s. 10). Phillipson (2009b, s. 87) ser 

ELF som en trussel. F.eks. i EU, der ellers dyrker sproglig diversitet og i teorien fungerer 

flersprogligt, men i virkeligheden hovedsagligt arbejder på engelsk. 

Hovedårsagen til at EU fokuserer på flersprogethed, er for at øge arbejdsmobiliteten. Hvis man ikke 

kan finde arbejde i hjemlandet og man taler et af de andre europæiske sprog på funktionelt niveau, 

kan man flytte til det pågældende sprogområde for at finde arbejde. 



 

 

Sprog kan ifølge Risager, ses fra to synsvinkler. Den nationalromantiske og den strukturalistiske. I 

den første lærer man sproget gennem kultur og historie, og sproget er kulturbærende. I den sidste 

koncentrerer man sig om sprogets enkelte elementer. Sproget er kulturneutralt. Hvor Scollon og 

Scollon ikke mener at sprog er kulturbærende, mener Risager at det kun er relevant at tale om det 

kulturbærende element i sprog for modersmålstalende. Hun mener dog altid vil være kulturligt. 

Regeringen har efter mange års fokus på 'mere engelsk' nu ændret fokus til 'flere sprog'. 

Sprogundervisningen skal være mere tidssvarende og mindre bundet op på kultur og historie.  

EU har fokus på flersprogethed og arbejder med 'modersmål + 2' mod at gøre europæerne mere 

sprogkyndige. På den ene side mener EU at flersprogethed vil føre folk tættere sammen, på den 

anden side er arbejdssproget i EU i stigende omfang engelsk.  

Når man arbejder på et fremmedsprog som ikke er modersmål for nogen af dem man kommunikerer 

med, bruger man sproget som lingua franca. Det er emnet for det sidste kapitel, før jeg går videre til 

at behandle interviewmaterialet.  

 

7. LINGUA FRANCA 

 

7.1 Hvad betyder lingua franca? 

Historisk set har mange sprog indtaget pladsen som lingua franca. Det oprindelige lingua franca 

mener man er et sprog der blev brugt i sydeuropa på den Iberiske halvø i det 15.-19. århundrede 

(Jenkins, J. 2007). Det var en italiensk dialekt iblandet en række andre sprog så som spansk, fransk, 

portugisisk, arabisk, tyrkisk, græsk og persisk. Det blev brugt som handelssprog mellem de 

forskellige handelsmænd, og var altså ikke modersmål for nogen befolkningsgruppe. Det særlige 

ved et lingua franca er netop at det ikke er et modersmål. Der er dog en vis uenighed blandt 

sprogforskere om hvorvidt engelsk reelt er et lingua franca, eller måske nærmere hvornår det er et 

lingua franca. Netop fordi det er modersmål for bl.a. briter og amerikanere, er der uenighed om om 

det kan fungere som lingua franca i teknisk forstand. Det førnævnte lingua franca fra den Iberiske 

halvø havde ingen modersmålstalende. Det har engelsk. Altså opfylder det i bund og grund ikke det 

første kriterium for at være et lingua franca. Derfor bliver det både betegnet som internationalt 

sprog og  forretningssprog, som begge er engelsk som fremmedsprog. Phillipson (2009a) mener, det 

er forkert at kalde et sprog der har modersmålstalende for lingua franca da termen indikerer at 



 

sproget er løsnet fra et kulturelt tilhørsforhold. Det tilhører ingen og dermed alle. Det er imidlertid 

ikke tilfældet med engelsk, som er modersmål for ca. 7% af verdens befolkning. Hvis man ser på 

Risagers forskning om modersmål, siger hun at sprog ikke nødvendigvis er kulturbærende, men at 

det altid er kulturligt. Det vil sige, at man altid vil overføre sin egen kultur til det sprog man taler. 

Det værende modersmålet eller et fremmedsprog, deriblandt også engelsk. Det betyder, at det 

måske er irrelevant at argumentere for eller imod ELF. Nogle kan godt gå med til at engelsk kan 

være lingua franca når der ikke er modersmålstalende til stede, men i det øjeblik der er 

modersmålstalende til stede, er det ikke længere lingua franca, men f.eks. 'engelsk som 

internationalt sprog'. Problemet ved at definere et sprog med modersmålstalende som et lingua 

franca, er at brugerne af lingua francaet formodes at være ligeværdige. Det er ikke tilfældet når en 

modersmålstalende og en ikke-modersmålstalende kommunikerer. Da vil den modersmålstalende 

altid kunne formulere sig bedre og dermed have overtaget. Forskellen mellem engelsk som lingua 

franca (ELF) og engelsk som fremmedsprog ligger i sprogets oprindelse. Det 'engelsk som 

fremmedsprog' der bliver undervist i og lært rundt om i verden er britisk engelsk (BrE) eller 

amerikansk engelsk (AmE), med den kulturhistorie og efterstræben efter BrE eller AmE udtale der 

følger med. Et lingua franca er ikke kulturbærende fordi det ikke er modersmål for nogen 

befolkningsgruppe, og når engelsk undervises som fremmedsprog bliver der netop lagt vægt på at 

lyde og tale som en modersmålstalende, og på at forstå den iboende kultur. Det er der god fornuft i 

hvis man skal tale med en amerikaner eller brite, da en mærkelig accent og fremmede idiomer kan 

skabe så meget støj, at det kan overdøve budskabet. Hvorimod det ikke betyder noget at deres eget 

modersmål skinner igennem, når to ikke-modersmålstalende taler engelsk sammen. De er på 

nogenlunde lige fod, og får deres budskab igennem så godt som muligt. House (2008, s. 74) siger, at 

der ikke er tegn på at ikke-modersmålstalende har nedbrud i kommunikationen og ikke kan 

formulere sig ordenligt, det såkaldte reduced personality syndrome. Hun hævder også at ”på 

nuværende tidspunkt er der ikke bevis for formodningen om, at der er sammenhæng mellem et 

specifikt sprog ...og det at tænke og begrebsliggøre” (House, J. 2008; s. 77-78, egen oversættelse). 

Hanne Tange derimod, beskriver i artiklen ”Den tavse organisation” (2008) hvordan det stigende 

krav om at skulle bruge engelsk i hverdagen på arbejdet, er årsag til at uformel samtale på 

arbejdspladserne forstummer, eller at de studerende på de videregående uddannelser ikke deltager 

aktivt i undervisningen, fordi de er nervøse over at skulle formulere sig på et sprog de ikke føler sig 

helt trykke ved.  

 



 

7.2 Hvornår bruges lingua franca? 

Lingua franca bliver typisk brugt til specifikke formål, så som i handelssituationer og Meierkord 

forklarer (Meierkord, C. 2002, s. 109), at for brugere af et lingua franca er der ofte kun få eller 

ingen følelser forbundet med sproget. Lingua franca er som sagt et hjælpesprog som folk, der ikke 

taler det samme sprog, kan bruge til at kommunikere på. Løst defineret kan man sige at eksempler 

på tidligere lingua franca har været fransk og latin, eller i Danmark før guldalderen, tysk. I dag 

findes der flere lingua franca rundt om i verden, så som spansk, kinesisk og arabisk, men engelsk 

bliver af mange, anset som det globale lingua franca (Phillipson, R. 2009a).  

Spørgsmålet er hvilken slags engelsk der er tale om, for engelsk udenfor Storbritannien og USA er i 

dag i rivende udvikling. Man kan i dag f.eks. tale om indisk engelsk eller afrikansk engelsk. Disse 

former har udviklet sig fra det oprindelige sprog til nu at være separate, hele sprog. Det er naturligt 

at sprog udvikler sig alt efter hvem der bruger det og i hvilken kontekst det bliver brugt. Det 

engelske sprog udvikler sig i forskellige retninger når det bruges af ikke-modersmålstalende og 

House (2008) mener ikke at de modersmålstalende af engelsk kan kræve ejerskab af disse nye 

former for engelsk. Man kan derfor ikke kun tale om én type engelsk, men om flere typer af 

engelsk. Når brugerne af engelsk ikke længere stræber efter at lyde og tale som en 

modersmålstalende, argumenteres der for at det dermed er blevet løsnet fra sin kulturelle baggrund 

og er blevet et kulturløst sprog, et lingua franca. Dette er der dog stor uenighed om og det kommer i 

høj grad an på fortolkningen af engelsk som fremmedsprog eller som lingua franca. Hvis det bliver 

set som fremmedsprog er det kulturbunden, hvorimod det er kulturløst hvis det bliver set som et 

lingua franca. Phillipson (2009b, s. 86) argumenterer for et rent engelsk som modersmål og engelsk 

som fremmedsprog for alle der ikke taler det som førstesprog. Det vil sige at brugerne skal 

overholde de grammatiske regler og talemåder der er for BrE og AmE, hvorimod ELF lever sit eget 

liv og udvikler sig adskilt fra det oprindelige sprog (BrE og AmE). House (2008) derimod 

argumenterer for, at ELF udvikler sig frit og bliver forenklet. Der er sprogforskere, så som House, 

der argumenterer at ELF er kulturneutralt. Det er Phillipson uenig i og ifølge ham (2009b) har 

engelsk i Europa ikke udviklet sig som engelsk i de tidligere britiske kolonier så som Indien og 

Filippinerne. Det har altså bibeholdt sin oprindelige form og ikke ændret sig til et selvstændigt 

sprog. Et andet eksempel på hvor ELF bliver brugt er, at forskere udgiver deres forskning på 

engelsk, hvilket er et krav for at blive peer-reviewed, I praksis forsker de på engelsk. Det kan måske 

påvirke den danske ordudvikling at forskningen, der hvor nye ting og dermed ord bliver opfundet, 

foregår på engelsk. House (2008, s. 78) ser ikke problematikken i at forskning bliver formidlet på 

engelsk, så længe det også formidles på andre sprog; at der gøres brug af en parallelsproglighed. 

Argumentationen fra forskere om at de ikke kender andre fagtermer end dem på engelsk, mener hun 



 

er et udtryk for dovenskab fra forskernes side.  

 

 

Lingua franca er kontaktsprog mellem f.eks. handelsfolk, der ikke taler det samme sprog. Teknisk 

set har et lingua franca ingen modersmålstalende, og der er derfor stor uenighed bland 

sprogforskere om hvorvidt engelsk reelt er et lingua franca. Det står mellem at engelsk på den ene 

side defineres som fremmedsprog, fordi det har modersmålstalende, og på den anden side, bliver 

brugt på globalt plan som kontaktsprog mellem ikke-modersmålstalende, og derfor defineres som 

lingua franca. ELF bruges i stor udstrækning i det internationale erhvervsliv, men er også udbredt 

på uddannelsesinstitutionerne og i forskningsverden, hvor forskere både forsker og udgiver deres 

forskning på engelsk. Uden for de engelsktalende lande udvikler sproget sig frit fra det oprindelige 

sprog og kan med tiden blive selvstændige former for engelsk.  

 

Efter at have gennemgået de enkelte delelementer af teorien, er det tid til at se på det empiriske 

materiale. I det følgende bliver de forskellige svar respondenterne gav i interviewene stillet overfor 

hinanden.  



 

8. INTERVIEWSPØRGSMÅL OG SVAR 

 

1. Hvorfor har virksomheden valgt at have engelsk som koncernsprog? 

Danisco, Novozymes og ISS argumenterer for at have engelsk som koncernsprog med at de er 

globale virksomheder, og det globale sprog er engelsk. Nordea, at de er en nordisk bank og 

manglede et fælles sprog at kommunikere på på tværs af grænserne. Man kan sige, at engelsk er 

nutidens lingua franca og er derfor et sprog alle er og har været i berøring med både i deres hverdag 

og i deres arbejde. Derfor er det det naturlige valg.  

Kaspar Bach Habersaat fra ISS sagde: ”...der er vel spansk og engelsk, og der har engelsk været 

mere naturligt, fordi vores ophav er her oppe i denne her del af Europa.”(interview med KBH, s. 

1). 

 

For hver af virksomhederne har engelsk været det naturlige valg fordi engelsk i dag reelt er lingua 

franca.  

 

2. Hvordan fungerer det i praksis at have engelsk som koncernsprog? 

”man kan sige at det fungerer jo på den måde at det fungerer. Det er i virkeligheden det 

vigtigste.”(interview med KBH, s. 4). 

Mundtligt 

Man kunne forestille sig at når en virksomhed siger at den har engelsk som koncernsprog, så 

foregår arbejdsdagen på engelsk. Men det er ikke tilfældet. Generelt taler medarbejderne dansk på 

hovedkontoret når de taler med en dansktalende og engelsk når de taler med en ikke-dansktalende. 

Af respondenterne var det kun (CHV) fra Novozymes, som gik meget op i at alle skulle prøve at 

tale engelsk, også på gangene, så de ikke-dansktalende ikke skulle føle sig ekskluderede. ”Der 

bliver jo talt dansk på gangen og sådan noget, og det er jeg egentlig også lidt ked af når der sidder 

nogen på kontorerne og dørene står jo åbne så de vil helt sikkert høre ting på dansk som de ikke 

forstår.” (interview med CHV, s. 2). Eller ved frokostbordet. ”Når vi går ned og spiser frokost gør 

jeg et ret stort nummer ud af at hvis der sidder en ved bordet der ikke forstår dansk, taler alle 

[engelsk]” (Ibid, s. 1). ”Vi har også en afdelingsmorgenmad hver fredag morgen, hvor vi også 

sidder ved sådan et langt bord og der gør jeg også et nummer ud af at tale engelsk med alle. For 

pludselig udvider en samtale sig og jeg synes det er dårlige manerer at tale dansk.” (Ibid, s. 2). 

Her er der altså forskel på hvor gennemsyret de forskellige virksomheder er af engelsk, men det var 

dog mit indtryk, at den store brug af engelsk i Novozymes muligvis var begrænset til CHV's 



 

afdeling. Om brugen af engelsk i hverdagen sagde CHV: ”Det er i hvert fald noget jeg som 

afdelingsleder selv understreger...det er den adfærd jeg gerne vil have.” (Ibid, s. 2). Hvilket kan 

betyde at det ikke er noget andre afdelingsledere lægger vægt på.  

Til møder afhænger sproget typisk af hvem der er til stede.  

I Danisco fortalte HvW at møder bliver afholdt på engelsk, ”fordi vi er hovedkvarter og fordi vi har 

en del ikke-danskere ansat.” (interview med HvW, s. 2), men hun mente også at i f.eks. Kina ville 

møderne foregå på Kinesisk osv. På fabrikken i Grindsted, eller på kontoret i Brabrand foregår 

møder på dansk.  

I Nordea afhænger sproget af hvem der er til stede. Lone Kaas Bræmer forklarede at ”(d)et der med 

hvad sprog vi snakker på, det talte, det giver simpelthen sig selv i forhold til hvem du sidder 

sammen med.”(interview med LKB, s. 12). Da Nordea er en nordisk bank og kommunikationen 

hovedsageligt foregår mellem nordisktalende, er sproget ”det første man spørger om, hvis man har 

et møde med flere nationaliteter sammen” (Ibid, s. 6). Nogle svenskere kan f.eks. godt forstå dansk 

og mange danskere, specielt dem der bor i København, og generelt på østkysten, forstår svensk. Der 

er ingen grund til at tale engelsk hvis man lige så godt kan tale hver sit modersmål og stadig forstå 

hinanden. Men som udgangspunkt ”taler vi engelsk fordi så er alle på lige niveau” (Ibid, s. 6). 

På skrift  

Charlotte Hummer Vad fortalte om brugen af engelsk i e-mail, at hun altid skriver på engelsk, men 

at hun mente det varierede lidt afhængig af hvem der skrev. Hun mente dog, at de fleste skrev på 

engelsk, specielt inden for forskningen, da de også har forskningscentre i USA og Kina, og hvis en 

e-mail bliver cc'et til en i USA er det upraktisk at den er på dansk.  

I Danisco skrives e-mails også på engelsk af samme årsag. Der kan sidde en engelsktalende som 

modtager af e-mailen.  

I ISS gav KBH indtryk af at noget foregik på dansk og andet foregik på engelsk. Til spørgsmål om 

hvorvidt han synes det var hensigtsmæssigt at ikke alle e-mails blev skrevet på engelsk, forklarede 

han at ”de der danske e-mails er jo bare noget der flyver imellem medarbejdere herinde, hvor man 

siger at det her er på den måde ikke noget der har så meget relevans...” (interview med KBH, s. 7-

8).  

Der synes at være lidt blandede holdninger til sproget i e-mails, men det generelle billede er at hvis 

det er relevant for alle skrives e-mailen på engelsk. Der er så hver sin ende af spektret. Dem, der 

synes at det er nemmest hvis alt skrives på engelsk, og dem, som skriver e-mails på dansk og på 

engelsk når det er relevant.  

 

Nordea adskilte sig fra de andre virksomheder ved at de reelt bruger fem forskellige sprog. Når 



 

kommunikationen foregår på tværs af grænserne, om det er mundtligt eller skriftligt, så er det på 

engelsk (se bilag 5, s. 11). Hvis der kommunikeres til f.eks. de lokale filialer foregår det på de 

lokale sprog, og information til alle skal ligge på alle fem sprog samtidigt. Det er meget anderledes 

end en virksomhed som Novozymes, som f.eks. ikke længere har en hjemmeside på dansk, men 

som udelukkende kommunikerer på engelsk. Det skal dog noteres i forbindelse med Nordea at de 

nordiske sprog ikke er kildesprog. Teksterne skrives på engelsk og oversættes derfra. Det samme er 

tilfældet i de andre virksomheder, hvis de overhovedet oversætter.  

ISS, som ikke har en intern oversættelsesfunktion, men som har outsourcet funktionen, får ifølge 

KBH ikke oversat særlig mange tekster, men skriver og udgiver alt på engelsk. En undtagelse er de 

særligt vigtige tekster, så som årsrapporten. Den skriver de på dansk og får den oversat til engelsk. 

Kaspar Bach Habersaat fortalte: ”Vi har prøvet en enkelt gang hvor vi gjorde det modsatte. At vi sad 

og skrev på engelsk og fik den oversat til dansk, for at være sikre på at der stod det samme, og jeg 

vil sige at det var virkelig ikke nogen køn oversættelse.” (interview med KBH, s. 15). Det er et godt 

eksempel, på at virksomhederne måske burde være mere opmærksomme på, at kvaliteten af det 

engelsk man som ikke-modersmålstalende producerer ikke vil være lige så god, som hvis man 

skriver på modersmålet. Jeg er i min undersøgelse stødt på masser af anekdotiske fortællinger om 

lignende erfaringer.  

Fra virksomhedernes side vil der altid være tale om en økonomisk opvejning. Nordea er et 

eksempel på en virksomhed som har gjort meget ud af den opvejning. I Nordea skal  

oversættelsesafdelingen være konkurrencedygtig med eksterne bureauer. ”løbende har vi også taget 

ind [fra eksterne bureauer] og brugt i forskellige sammenhænge for ligesom at kunne vise hvad det 

koster. Hvad det betyder, hvis man virkelig bliver afhængig af at hele volumen hele tiden skal være 

der...,”(interview med LKB, s. 20). Det er åbenlyst at Nordea adskiller sig kraftigt fra de andre 

virksomheder ved at have en meget stor kommunikationsafdeling. Den eneste anden af de fire 

virksomheder som kan komme i nærheden er Danisco, med deres tre oversættere, ellers er det ret 

begrænset hvad de andre respondentvirksomheder gør ud af oversættelse.  

 

Generelt kan man altså sige at den daglige, mundtlige kommunikation i de fire virksomheder 

foregår på dansk, på nær når man taler med en ikke-dansktalende, så tales der engelsk. Til møder 

tales der typisk engelsk hvis der er ikke-dansktalende til stede. Kommunikation på tværs af 

grænserne foregår altid på engelsk. 

I Novozymes og Danisco skrives e-mail typisk på engelsk, i ISS varierer det lidt, men er det vigtigt 

foregår det på engelsk. I Nordea skriver og taler de på engelsk på tværs af grænser og ellers på 

lokalsproget. Tekst skrives på engelsk og oversættes derefter til de relevante sprog, hvis det bliver 



 

oversat. Undtagelsen er ISS som skriver årsrapporten på dansk og får den oversat til engelsk.  

 

3. Er der nogen steder i virksomheden hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tale engelsk?  

Hvor og hvorfor? 

Generelt for de fire virksomheder er, at når der er tale om fabriksarbejderen eller i ISS's tilfælde, 

rengøringsassistenten, så er det ikke hensigtsmæssigt at kommunikere på engelsk. Der er altså 

masser af stillinger, hvor der ikke er krav om engelsk.  

I Nordea er sproget i filialerne lokalsproget og deres intranet er også på lokalsproget. ”Når 

filialcheferne og områdedirektøren mødes på tværs i Norden til nordiske ting, så snakker de engelsk 

om det her sammen, for de bliver også nødt til at have et fælles [sprog] at snakke sammen [på], men 

når de går hjem så har de noget dansk materiale med sig, eller de kan hente det og bruge det i 

deres filial, for de kan ikke stå med engelsk, (...)Det nytter ikke noget at køre det på engelsk, det er 

helt klart.” (interview med LKB, s. 6).  

I Novozymes kommunikeres der også til medarbejdere under et vist niveau på lokalsproget. Det vil 

sige at på fabrikken i Kalundborg udgives medarbejderavisen på dansk. Men det er ikke kun på 

fabrikkerne og i den type stillinger, hvor det ikke altid er praktisk at tale engelsk. I hverdagen, i de 

forskellige afdelinger, tales der også masser af dansk. Den generelle holdning er, at man taler dansk 

med danskere og engelsk med ikke-dansktalende. Undtagelsen er Novozymes, hvor CHV helst ser 

at folk ret konsekvent taler engelsk, som beskrevet ovenfor. Forskellen på sprogkravene på de to 

forskellige niveauer er at i produktionen er der ikke krav om at kunne engelsk, hvorimod det er et 

ansættelseskrav i hovedkvarteret og på lignende niveauer rundt omkring i verden. Det vil altså sige 

at ledelsen på fabrikken skal kunne arbejde på engelsk, hvorimod det ikke er et krav for dem 

længere nede i hierarkiet. Dette er gældende for alle fire virksomheder. 

 

Generelt kan man sige, at under ledelsesniveau på fabrikkerne, i landeledelserne og filialerne er det 

ikke hensigtsmæssigt at tale engelsk, og det er noget alle fire virksomheder er opmærksomme på. 

Årsagen er, at man f.eks. ikke kan byde bankkunder at kommunikere med dem på et fremmedsprog, 

eller at fabriksmedarbejdere får information om arbejdet på fremmedsprog.  

 

4. Hvilke fordele eller ulemper ser du ved at have engelsk som koncernsprog? 

Fordele 

Fælles for de fire virksomheder er, at de alle ser det at have engelsk som koncernsprog som en 

fordel, fordi det betyder at de har et fælles sprog at mødes omkring. Det betyder at man relativt 

uproblematisk kan mødes og tale på tværs af grænserne. Både Danisco og Novozymes har 



 

størstedelen af deres handel uden for Danmark. Det meste af kommunikationen foregår altså på 

tværs af grænserne. Også ISS har størstedelen af deres operation i udlandet, og har mange 

udenlandske medarbejdere på hovedkontoret. Kaspar Bach Habersaat kunne i det hele taget ikke se 

nogen ulemper og mente ikke det var muligt at operere globalt uden engelsk. I Nordea sagde LKB 

”...jeg [synes] det ville have været et problem hvis vi f.eks. havde valgt svensk og sagt at det kan vi 

nok godt alle sammen forstå.” (interview med LKB, s. 9). Rent sprogligt kan man argumentere for, 

at hvis man havde valgt svensk i Nordea, så ville svenskerne have haft en klar fordel ved at kunne 

tale deres modersmål, og alle andre ville have haft en ulempe. Ved at have engelsk som fællessprog 

har alle den samme ulempe, men det er også et fremmedsprog alle lærer i folkeskolen, og generelt 

støder på mange gange i løbet af en almindelig hverdag. Nyuddannede vil typisk have en stor 

engelskkompetence og dem som har været på arbejdsmarkedet længere, og som måske ikke er 

vokset op med den stærke påvirkning af amerikansk sprog og kultur bliver løbende bedre og bedre. 

Alle fire talte om at barren for hvor kompetente folk var hele tiden blev hævet.  

Ulemper 

”noget af det engelsk, eller nogle af de sammenhænge man indgår i, så sidder du med nogen der 

har kinesisk, nogen der har spansk som sprog og det kan være næsten umuligt at forstå når de taler 

engelsk, ikke. Men de gør det selvfølgelig [så godt som de kan], det er jo den eneste måde de kan 

snakke sammen på(...)men nogen gange kan man godt, specielt i telefonen eller endnu mere i et 

telefonmøde, så kan man i hvert fald sige, okay, hvad var det vi lige har snakket om, hvad var det 

lige der kom ud af det her. Det kan godt være virkelig svært at forstå.” (interview med HvW, s. 8).  

De fire respondenter kunne hovedsagligt se fordele, men LKB og HvW, som i øvrigt begge har en 

erhvervssproglig baggrund, mente at en ulempe er, at man aldrig vil kunne udtrykke sig lige så godt 

på et fremmedsprog som man kan på sit modersmål. Det samme gav CHV udtryk for. Hun har ikke 

en erhvervssproglig baggrund, men har både studeret og arbejdet i udlandet og er måske der 

igennem blevet sprogligt bevist. Hanne von Wowern sagde blandt andet: ”Vi har ingen overordnede 

regler for hvordan man gør det og det kan da godt give sig nogle pudsige udslag en gang 

imellem...” (interview med HvW, s. 14). Kaspar Bach Habersaat, som ikke har en erhvervssproglig 

baggrund, var ikke umiddelbart opmærksom på dette faktum. Der kan man måske se en forskel på 

holdningen blandt sproguddannede og ikke-sproguddannede. Kaspar Bach Habersaat gav ikke 

udtryk for, at have den samme sproglige bevidsthed om det uhensigtsmæssige i at arbejde på et 

fremmedsprog. Det, at det kan være problematisk at arbejde på fremmedsprog fordi man formulerer 

sig bedere på sit modersmål.  

 

De fire respondenter kunne hovedsagligt se fordelene ved at kunne kommunikere på tværs af 



 

grænserne med folk som taler et helt tredje sprog, og som det ellers ville være umuligt at 

kommunikere med. Af ulemper kan nævnes at man altid vil formulere sig bedere på modersmålet, 

men det blev ikke set som et reelt problem.  

 

5. Hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt?  

De fire respondenter svarede alle at der ikke var nogen, som sådan, der sørgede for at engelsk blev 

brugt aktivt. De af virksomhederne som har en oversættelsesafdeling og/eller sprogpolitik, Nordea, 

Danisco og Novozymes sagde, at dels blev sproget tjekket når det blev korrekturlæst eller oversat 

og dels lå der retningslinjer på intranettet om hvordan man formulerer sig i forskellige 

sammenhænge, som det forventes at medarbejderne er opmærksomme på. Her kan man se at ISS 

adskiller sig fra de andre tre virksomheder ved ikke at have en kontrolfunktion, kun ved de specielt 

vigtige tekster, som bliver oversat. Ellers bliver det meste kommunikation sendt ud uden at blive 

korrekturlæst.  

 

Den generelle holdningen var at det fungerer fordi det skal det. Dette var især tydeligt hos ISS. Der 

er ikke nogen der går og husker folk på at de skal tale eller skrive engelsk.  

 

6. Hvem håndterer koncernsproget?  

Med dette menes, om der er nogen kontrolforanstaltninger, nogen der sørger for at materiale der 

bliver sendt ud af huset er korrekt. Ikke bare om der er stavefejl, men også om det er godt sprogligt 

i forhold til målgruppen.  

Nordea og Danisco har interne oversættere, som tjekker eller oversætter det meste materiale der går 

ud af huset. Novozymes og ISS bruger eksterne bureauer til at korrekturlæse eller oversætte. For 

ISS's vedkomme, som nævnt ovenfor, er det dog hovedsagligt meget vigtige tekster, så som 

årsrapporten, der bliver korrekturlæst og oversat.  

 

7. Hvordan sikres det at medarbejderne har gode nok engelskkompetencer? 

Fælles for de fire virksomheder er at engelsk er et krav ved ansættelse. Det varierede dog om det 

ligefrem blev testet hvor dygtige folk var til engelsk.  

I Danisco var HvW i tvivl om i hvor høj grad folks engelskkundskaber blev testet ved jobsamtaler. 

Hun mente, at der var nogle tilfælde hvor det var relevant at teste, men ”man går meget mere op i 

om de kan de reelle ting de skal lave...” (Interview med HvW, s. 9). Der fokuseres altså ikke direkte 

på sprogkundskaberne. 

Generelt var holdningen i de fire virksomheder at der var en ret stor tolerance når det drejede sig om 



 

hvor kompetente folk var til at tale engelsk. Man tager dermed hensyn til dem der ikke formulerer 

sig så godt, og det er måske fordi at grundholdningen er at det skal bare fungere og når det ikke 

fungerer så finder man ud af noget.  

I Novozymes mente CHV at det afhang af hvem der ansatte, men hun ville helt klart teste det i et 

eller andet omfang. Det kunne f.eks. være at bede vedkommende om at medbringe en tekst, eller 

skrive et referat på stedet. Eller hun ville tage en modersmålstalende med ind til samtalen, som 

bedere kunne vurdere niveauet. For som CHV sagde: ”nogle gange synes jeg måske at de taler 

meget godt engelsk, men en englænder synes faktisk ikke at de taler et godt engelsk.” (interview 

med CHV, s. 9). Charlotte Hummer Vad delte det op i to kategorier: skrivende stillinger og ikke-

skrivende stillinger. I de skrivende stillinger er det typisk modersmålstalende der er ansat og til den 

type stillinger bliver deres sprogkundskaber testet meget grundigt. Det er dog ikke hvor dygtige de 

er til at tale sproget, men om de kan oversætte og formulere sig ordenligt. I den anden kategori, 

ikke-skrivende stillinger, vil det sproglige niveau stadig blive testet, men ikke lige så grundigt. 

Lone Kaas Bræmer fra Nordea mente, at generelt ville man nok teste hvis man var i tvivl. I hendes 

afdeling er de alle sammen cand.ling.merc.'er, så der testes det ikke. Det forventes at de er 

kompetente. Hun mente også, at de nyuddannede som blev ansat i f.eks. den finansielle afdeling har 

været i så stor berøring med det engelske sprog under uddannelsen, at det ikke var noget problem, 

da meget af de universitetsstuderendes litteratur i dag er på engelsk.  

Kaspar Bach Habersaat fortalte, at i ISS bliver folk ikke testet. Til spørgsmål om der så kunne sidde 

nogen som ikke var særlig gode til engelsk sagde han, at det kunne da godt være, men han troede 

det ikke, for de var ikke så mange mennesker på hovedkontoret, så ”det bliver ret hurtigt afsløret 

fordi(...)der er ikke rigtig nogen herinde som kan sidde og putte sig...” (interview med KBH, s. 9).  

I Nordea, Danisco og Novozymes tilbydes medarbejderne løbende engelskkursus. Det gør de ikke i 

ISS. Holdningen, som KBH forklarede, er 'synk eller svøm' og hvis man sank var det ifølge ham 'ud 

af vagten'.  

 

Der er altså forskel på i hvor høj grad virksomhederne tester engelskkundskaber ved ansættelse. 

Engelsk er et krav i stillingsopslaget i alle fire virksomheder, men sproget bliver mere set som et 

redskab end en reel kompetence.  

 

8. Hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på? 

Der bliver ikke lagt vægt på andre sprog end engelsk i de fire virksomheder, men i ISS sagde KBH 

at det nok ikke var tilfældigt at ”[det] er en  nordmand, som er regional CEO for den nordiske 

region? Er det tilfældigt at det er en spanier, som er regional CEO for den iberiske halvø og 



 

Latinamerika,” (interview med KBH, s. 9-10) man kan sige at ”Sprog er måske en del af det, men 

det handler lige så meget om at kunne forstå kulturen og kunne forstå hvad andre siger,...” (Ibid, s. 

9). Her er KBH altså inde på at kultur også spiller en rolle. 

I Nordea fortalte LKB at ”For 10-15 år siden[...]havde vi vel fire tyskoversættere, tre franske eller 

sådan noget lignende og en med spansk, ikke. Det er væk alt sammen, og det er ikke fordi vi har 

valgt det fra, men der er bare ikke noget. Det er forsvundet.” (Interview med LKB, s. 17).  

Den generelle holdning ud over de kommentarer som KBH og LKB havde var, at det var et rent 

tilfælde hvis medarbejderne havde andre sprogkundskaber end engelsk. Det var ikke noget der var 

fokus på. På trods af denne ret klare udmelding fra alle fire respondenter fandt jeg en jobannonce 

som kontorelev på Daniscos hjemmeside, hvor de skrev ”Du begår dig på engelsk i både skrift og 

tale, og gerne tysk i tale.” (Danisco A/S f).  

Måske er der et behov for sprog som respondenterne ikke er bevidste om.  

 

9. Er der mange udenlandske medarbejdere i virksomheden (i Danmark)? 

Der er forskel på hvor i virksomhederne de udenlandske medarbejdere sidder. I Danisco er der 

udenlandske medarbejdere i hovedkontoret, men de fleste ikke-danskere sidder i Brabrand, og har 

med forskning at gøre.  

I Novozymes arbejder de med en outsourcing-model, hvor folk typisk ansættes der hvor de er. Der 

er f.eks. ingen grund til at hente en amerikaner til Danmark når han som CHV sagde: ”...ligeså godt 

kunne sidde på vores forskningscenter i Californien som at sidde her, og der skal være en meget god 

grund til at tage dem hertil og ikke lade dem sidde der, og det samme i Kina,” (interview med CHV, 

s. 10-11). 

I Nordea er de fleste ikke-dansktalende fra de nordiske lande. Det er måske også meget nærliggende 

eftersom Nordea er en nordisk bank. 

I ISS fortalte KBH at der er mange udenlandske medarbejdere, især på ledende poster. Hans 

begrundelse var at ”det er utroværdigt at være verdens fjerdestørste virksomhed som en 

arbejdsgiver og så tro at man kan være en ren dansk ledelse.” (interview med KBH, s. 11).  

 

De fire virksomheder har forskellige løsningsmodeller, men generelt for dem alle er at udenlandske 

medarbejdere udgør en del af arbejdsstyrken.  

 

 

 



 

10. Gør det at I har engelsk som koncernsprog virksomheden mere tiltalende som arbejdsplads for 

udlændinge ? 

Der var ret stor enighed, blandt de fire respondenter, om at hvis man vil handle globalt er engelsk en 

nødvendighed, og det er derfor også et incitament for folk der kommer udefra, at der tales et sprog 

de forstår. Når det så er sagt, nævnte alle fire at det måske i sidste ende ikke så meget er det at der 

tales engelsk, men om man er villig til at rejse for at få jobbet, der står øverst på ønskelisten.  

Kaspar Bach Habersaat sagde, at det måske mere var et spørgsmål om ”man [kan] lide landet, kan 

man komme igennem en vinter, kan ens familie få noget ordenligt at lave, osv. Det er jo det der er 

det ægte relevante i den sammenhæng.” (Interview med KBH, s. 12). Han mente også at ”engelsk 

er mere en forudsætning end en konkret tiltrækningsstrategi.” (Ibid, s. 12).  

Lone Kaas Bræmer var af nogenlunde samme holdning: ”det er jo ikke sproget, men mulighederne 

på arbejdspladsen.” (interview med LKB, s.14).  

Charlotte Hummer Vad sagde, at det ikke kun var udenlandske medarbejdere der var interesserede i 

at virksomheden havde engelsk som koncernsprog. Danske medarbejdere ville også have interesse i 

at kunne skrive det på cv'et. Det kan være de stræber efter et job i udlandet, og så er det godt at 

kunne vise at man kan fungere med engelsk som arbejdssprog.  

 

Engelsk som koncernsprog er altså ikke bare en måde at tiltrække kompetent arbejdskraft til 

virksomheden på, men også et et godt incitament for danske medarbejdere med ambitioner om at 

arbejde i udlandet. Det er en nødvendighed for at handle globalt. Men i sidste ende er det ikke 

sproget der er det vigtigste, men om man fungerer godt i det miljø man færdes i. 

  

 

11. Hvis der er udenlandske medarbejdere i virksomheden: Hvordan håndteres kulturforskellene 

mellem medarbejderne, og 12. Er det nok bare at tale engelsk sammen, eller sker der misforståelser 

pga. kulturforskelle og forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads? 

Novozymes var den af de fire virksomheder som gjorde mest ud af kulturtilpasning. I Novozymes 

tilbydes nye udenlandske medarbejdere, det CHV kaldte, et 'kulturkursus' hvor der bliver skabt 

”kontakt til, måske en dansk familie,(...)hvor de (...) kan få nogle af de her danske kulturelle normer 

og værdier ind under huden på sådan en lidt hyggelig, social måde.” (interview med CHV, s. 11-

12). Derudover tilbyder de også danskkursus, men det er alt sammen på frivillig basis, så om det er 

noget der gør en forskel, kommer an på om de udenlandske medarbejdere gør brug af muligheden. 

Det må formodes at det gør en forskel, ellers ville Novozymes formodentligt ikke tilbyde det.  

Kaspar Bach Habersaat oplevede ikke kulturforskelle som et problem. Han mente at de er ”...en 



 

gruppe med mennesker der har rejst noget og(...)er relativt ens...og måske [er] mere en del af en 

international klike end så meget andet...” (interview med KBH, s. 13). Ud over det ovenfor nævnte, 

blev der hverken tænkt over eller taget hensyn til hvordan virksomheden kunne være attraktiv for 

ikke-danskere.  

 

Der er altså to opfattelser af de udenlandske medarbejdere i virksomhederne. Den ene, 

repræsenteret af Novozymes, som er bevidst om at de udenlandske medarbejdere kommer med en 

anden kultur, og den anden, repræsenteret af ISS, som mener at de er en ret homogen gruppe, som 

ikke har brug for kulturel tilpasning.  

 

 

13. I litteraturen bliver det beskrevet hvordan udenlandske medarbejdere kan føle sig udenfor fordi 

deres danske kolleger taler dansk i frokostpausen, i rygepauserne, på gangene, og det er dér meget 

af den uformelle kommunikation foregår. Hvilken påvirkning af arbejdsudbyttet tror du det har? 

Grundlæggende så respondenterne ikke dette spørgsmål som et problem, men ingen af dem kunne 

dog udelukke at man kan blive påvirket i en eller anden grad hvis man føler sig socialt udelukket 

eller hvis alle omkring en taler et sprog man ikke forstår.  

 

 

14. I hvor høj grad gør virksomheden brug af sprogmedarbejdere? 

Hvor sidder de? 

Som nævnt før, gør Danisco, Novozymes og Nordea stor brug af sprogmedarbejdere. I Danisco og 

Nordea sidder de internt i organisationen og Novozymes bruger et eksternt firma. Generelt skrives 

teksterne på engelsk og korrekturlæses eller oversættes derfra til det relevante sprog. ISS adskiller 

sig ved ikke at have sprogmedarbejdere ansat, og ved kun at gøre brug af eksternt firma i specielle 

tilfælde. Kaspar Bach Habersaat siger dog, at de måske burde gøre brug af oversætter i mere af 

deres eksterne kommunikation, men at det altid er en balancegang mellem hvad der er økonomisk 

rentabelt. 

 

 

15. Er der nogen markeder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge engelsk, men hvor det ville 

være bedre at bruge lokalsproget? Og er det noget I tager hensyn til? 

Dette er noget de fire virksomheder alle tager hensyn til.  

I Novozymes tales der engelsk internt, men der tages hensyn til den eksterne kommunikation. Det 



 

betyder at de ”I de store regioner som i Kina f.eks. og i Sydamerika og til en vis grad også 

Rusland,(...)laver materiale” (interview med CHV, s. 9) på de lokale sprog. De oversætter ikke den 

interne medarbejderkommunikation, der forudsættes det at de kan tale engelsk, men til kunderne 

oversættes der ”for der ved vi at vi vil gå glip af for meget hvis vi ikke taler deres sprog,” (Ibid s. 9) 

fortæller CHV. ”Det vi kommunikerer til kunderne i bl.a. Japan, Kina, Rusland og Sydamerika, der 

er engelsk ikke så udbredt som det er andre steder, og der må vi nok sige, at der mister vi for meget 

hvis vi ikke kommunikerer til dem på det lokale sprog.” (Ibid, s. 15). Charlotte Hummer Vad fortale 

også, at selvom japansk ikke er et af de sprog de normalt oversætter til, så var hun, da jeg 

interviewede hende, i gang med at lave en brochure på japansk til det japanske marked, for som hun 

sagde: ”det er for stort et marked til ikke at lave det til dem.” (Ibid, s. 15). 

ISS er delt op i den lokale landeledelse, f.eks. ISS Danmark, og hovedkontoret, ISS Group. I ISS 

Danmark taler de dansk, men engelsk når kommunikationen foregår mellem landeledelserne og 

hovedkontoret. Ligeledes taler f.eks. ISS Deutschland tysk til sit lokale marked osv. Det er et 

eksempel på at ISS tager hensyn til lokalsproget på deres forskellige markeder. Et af KBH's 

argumenter for hvorfor de bruger lokalsproget på de forskellige markeder var at ”det ville jo være 

mærkeligt at skrive til en dansk kommune på engelsk. Det ville jo slet ikke give mening.” (interview 

med KBH, s. 16). 

Nordea har en meget eksplicit sprogpolitik, hvori det er beskrevet hvornår man taler lokalsproget og 

hvornår man taler koncernsproget (jf. bilag 5). Det er til dels beskrevet ovenfor.  

 

Generelt kan man altså sige, at hvor det er relevant foregår kommunikation på lokalsproget, ellers 

tales der engelsk. Kontrasten er Nordea, som har en specifik sprogpolitik og ISS, som ikke har en 

sprogpolitik, men i sidste ende er resultatet det samme.  

 

16. Har virksomheden mistet ordre pga. manglende sprogkundskaber, ud over engelsk? 

Til dette spørgsmål var det kun CHV fra Novozymes der gav et fyldestgørende svar. I Nordea mente 

LKB ikke det var relevant, og i ISS svarede KBH med et rungende nej. 

Charlotte Hummer Vad fortalte at sælgere og marketingfolk i Rusland fortalte hende at de måske 

”kunne sælge mere hvis [de] f.eks. havde en hjemmeside på russisk...” (interview med CHV, s. 16). 

Men det er også et spørgsmål om økonomi. Hvad koster det at lave og at køre en hjemmeside på 

russisk, i forhold til det potentielle mersalg. Det er en opvejning alle profitinteresserede 

virksomheder må lave.  

 

17. Har virksomheden en sprogpolitik? Hvorfor/hvorfor ikke? 



 

Svarene på dette spørgsmål kan man inddele i to kategorier. De fakto-sprogpolitik og reel 

sprogpolitik. Med de fakto-sprogpolitik mener jeg at virksomheden ikke har en skreven 

sprogpolitik, men alligevel har implementeret nogle af de elementer der typisk er indeholdt i en 

sprogpolitik, så som hvilken type engelsk de bruger. Eksemplet på dette er Danisco og ISS. Her 

svarede både HvW og KBH nej til spørgsmålet, men sagde at de brugte britisk engelsk. Til 

spørgsmålet om hvorfor Danisco ikke har en sprogpolitik svarede HvW at de ”har været inde på det 

nogle gange” (interview med HvW, s. 4), men de har ”aldrig helt vidst (...) hvorfor [de] skulle have 

den.” (Ibid, s. 4). Hos ISS er det en lidt anden overvejelse der ligger til grund for, at de ikke har en 

sprogpolitik. Hvor man i Danisco ikke rigtig kunne se hvad der rent faktisk skulle stå i sådan en 

sprogpolitik, var ISS's overvejelse at de ”opfatter det som noget der ligger under radaren,” 

(interview med KBH, s. 17). Kaspar Bach Habersaat forklarede at: ”Man kan godt lave en 

sprogpolitik, men så skal man helst begynde også at have den implementeret, ikke, og der er så 

mange andre ting som vi opfatter som vigtigere at få implementeret.” (Ibid, s. 17).  

Hvis man skal sammenligne de to virksomheders holdning til det at have en sprogpolitik, så har ISS 

taget stilling til hvorfor de har valgt ikke at have en sprogpolitik, hvorimod Danisco generelt ikke 

kan se hvorfor de skulle have en sprogpolitik eller hvad der skulle stå i den. 

Nordea og Novozymes har begge en defineret sprogpolitik som blandt andet indeholder 

retningslinjer for hvordan man formulerer sig i forskellige sammenhænge og hvilken type engelsk 

de anvender. Charlotte Hummer Vad forklarede at ”der er lagt rigtig mange tanker ind i 

sprogpolitikken for at sikre at den understøtter det image vi gerne vil have hos vores stakeholders.” 

(interview med CHV, s. 18). De har valgt amerikansk-engelsk fordi de ”gerne [ville] have at man 

fik den her identitet af at være moderne, nem at komme i dialog med, sådan på forkant med tingene, 

udviklingen, og det synes vi ligesom lå i det amerikanske engelsk mere end i det britiske engelsk.” 

(Ibid, s. 18). Nordea er den af de fire virksomheder med den mest specifikke sprogpolitik. Mit 

indtryk er, at Nordea har den store oversættelsesafdeling fordi man i den danske bank de var før 

sammenlægningen (Unibank) til Nordea, havde tradition for at oversætte. Lone Kaas Bræmer 

forklarede, at der var en oversættelsesafdeling i den gamle bank de var før de fusionerede og blev til 

Nordea, men ”i både Sverige og Norge havde man ingen oversættere ansat overhovedet. Alt var 

outsourcet,” (interview med LKB, s. 19), og det samme var tilfældet i Finland. I Unibank havde de 

en integreret oversættelsesafdeling, og chefen for afdelingen var med til at sørge for at det blev 

videreført efter fusionen. Ligesom man kan se med hensyn til brugen af engelsk i Novozymes, er 

det altså enkeltindivider der gør forskellen.  

 

De fire virksomheder repræsenterer to forskellige tilgange til spørgsmålet. På den ene side er 



 

Danisco og ISS, med en de-fakto sprogpolitik, som ikke er formuleret, men de har alligevel 

foretaget nogle valg som alle forventes at overholde, og på den anden side er Novozymes og 

Nordea med en stærk holdning til hvad en sprogpolitik kan gøre for dem.  

 

Grundlæggende er der tre temaer i interviewguiden. De falder inden for de overordnede emner:  

  Engelsk som koncernsprog   

 Kultur- og sprogbarrierer 

  Sprogpolitik 

I næste kapitel vil den beskrevne teori og det indsamlede datamateriale blive analyseret. Endelig 

sluttes afhandlingen af med en konklusion.  

 

 

 

 



 

9. ANALYSE  

 

9.1 Engelsk som koncernsprog 

Ved alle valg der foretages er der fordele og ulemper. Det er også tilfældet når danske virksomheder 

vælger, at have engelsk som koncernsprog. Men hvorfor er valget faldet på engelsk, og hvilke 

fordele og ulemper ser virksomhederne ved at have engelsk som koncernsprog?  

Danisco, Novozymes og ISS argumenterede for at have engelsk som koncernsprog med, at de er 

globale virksomheder, og det globale sprog er engelsk. Nordea, at de er en nordisk bank og 

manglede et fælles sprog at kommunikere på på tværs af grænserne. Der var ikke fokus eller krav 

om kendskab til andre sprog. Det stemmer godt overens med det argument Hanne Tange (2008) 

mødte i hendes undersøgelse. Virksomhederne rekrutterer internationalt og bruger det sprog der 

giver adgang til det størst mulige marked. Man kan måske spørge om det ikke ville give adgang til 

endnu flere markeder hvis virksomhederne havde en flersproget tilgang, men HvW mente, f.eks. 

ikke, at man kunne kræve at teknikere og forskere skulle kunne en hel række forskellige sprog, når 

det ikke var deres spidskompetence. Det giver  meget god mening, især når man tænker på at sprog 

i virksomhedernes optik i højere grad er et redskab end en reel kompetence. Kaspar Bach Habersaat 

mente, at valget stod mellem engelsk og spansk, eftersom spansk også dækker et stort marked, men 

sagde, at valget i sidste ende var faldet på engelsk, fordi det er det af de to sprog vi ( i Europa) har 

størst berøring med. Det er ikke mit indtryk, at valget sker ud fra nogen form for påvirkning fra 

hverken politikere eller forskningsverden, men ud fra en betragtning om at det er det mest 

pragmatiske.  

Selvom respondenterne hovedsagligt så fordele ved det fælles koncernsprog, blev der også nævnt et 

par ulemper. Det var f.eks. at de stødte på barrierer i form af manglende sprogkompetencer, og 

HvW gjorde opmærksom på, at man forstår bedre på modersmålet, så det at arbejde på et 

fremmedsprog kan være en barriere i sig selv. Hanne Tange ( 2008) har observeret, at der foregår 

mindre uformel samtale når koncernsproget er engelsk, men siger, at det er svært at dokumentere en 

samtale der ikke har fundet sted. Det, at folk skulle være mere tilbageholdende med at sige noget 

fordi de er usikre, er ikke noget respondenterne gav udtryk for at være stødt på, men Danisco, 

Nordea og Novozymes tilbyder engelskkurser til medarbejdere der har brug for at få højnet deres 

niveau. Mere end sprog (2008) og Talking world class (2005) viste, at virksomheder mister ordre 

ved ikke at møde kunder og interessenter på deres modersmål. Af respondenterne var det dog kun 

CHV, der gav udtryk for, at det kunne have en negativ økonomisk konsekvens. Men hun lagde også 



 

vægt på at det altid var et spørgsmål om en økonomisk opvejning at bruge kundernes modersmål. 

Ifølge Talking world class (2005), der koncentrerer sig om Storbritannien, havde europæiske 

virksomheder fokus på målsprog, eller et ønske om at være flersproget. Selvom  

respondentvirksomhederne på nogle markeder brugte lokalsproget, var der dog ingen fokus på at 

kunne andre fremmedsprog end engelsk. Det var mere af nød end af lyst. En hjørnesten i 

kommunikationsteorien er, at man bør møde kunder og interessenter på deres sprog, men det er ikke 

det billede hverken respondenterne eller forskningen gav, ud over CILT (2005). Her er det 

udelukkende engelsk der er fokus på. Argumentet for den etsprogede fokusering er, at engelsk er det 

internationale handelssprog, verdens lingua franca, så at sige. Regeringen har i mange år ført en 

politik der fremmer det engelske sprog frem for andre fremmedsprog, ved at undervisning i sproget 

i folkeskolen starter tidligere og tidligere, mens undervisning i andre fremmedsprog end engelsk, så 

som tysk og fransk, ikke får den samme prioritering. Jeg tror, at det er medvirkende til at synet på 

engelsk i Danmark generelt er positivt, men at der skulle være en politisk påvirkning af 

virksomhedernes valg af sprog, er ikke noget mine respondenter gav udtryk for.  

Virksomhederne vælger altså engelsk ud fra en ren pragmatisk betragtning og ser hovedsagligt 

fordele ved det, men i hvor høj grad møder medarbejderne koncernsproget i hverdagen? 

Mit indtryk er, at nogle virksomheder med engelsk som koncernsprog kommunikerer udelukkende 

på engelsk, både internt og eksternt, mens andre bruger det i mindre grad. Fra en kundes eller 

interessents perspektiv kan det betyde at virksomhedens hjemmeside kun findes på engelsk og 

årsrapporten kun udgives på engelsk. Andre virksomheder er gennemsyret af koncernsproget i 

mindre grad. De kommunikerer f.eks. eksternt på lokalsproget. I respondentvirksomhederne var der 

stor variation af anvendelsen af koncernsproget. Det må formodes, at der er stor variation af i hvor 

stort omfang der bliver talt engelsk på den enkelte danske arbejdsplads. På trods af det globale islæt 

er det i bund og grund en dansk arbejdsplads. En arbejdsplads der i de fleste tilfælde hovedsagligt 

har danske medarbejdere. Hvor gennemsyret virksomhederne er af koncernsproget varierer altså, og 

respondenterne gav da også udtryk for, at deres hverdag foregik på dansk. Grundlæggende talte de 

dansk med dansktalende og engelsk med ikke-dansktalende. Af respondenterne var det kun CHV, 

der gjorde meget ud af at sætte det gode eksempel, ved at tale engelsk til alle, i stort set alle 

situationer, hvis der var bare en enkelt ikke-dansktalende til stede. Hun så også gerne, at der blev 

talt engelsk på gangene, for der kunne sidde  ikke-dansktalende på kontorerne, og  hun sørgede, for 

så vidt muligt, at skrive e-mails på engelsk. Det er dog mit indtryk, at denne store fokusering på at 

bruge koncernsproget aktivt var begrænset til hendes afdeling. Ifølge Beamer (2008), bliver 

koncernsproget i nogle tilfælde udelukkende brugt på direktionsgangene, mens dem i produktionen 

og administrationen fungerer på det lokale sprog. Blandt de fire respondentvirksomheder var der en 



 

smule forskel på i hvor høj grad engelsk blev brugt i hverdagen, men det stemte generelt godt 

overens med hvad anden forskning har vist. Respondenterne var enige om, at det skriftlige skulle 

foregå på engelsk. Der var engelsk kildesproget og eventuelle oversættelser tog udgangspunkt i det. 

ISS adskilte sig ved at have en lidt mere laizze faire-holdning til om man f.eks. skrev e-mails på 

engelsk, og i årsrapporten var kildesproget dansk, men blev oversat til engelsk. Mundtligt kom det 

generelt an på hvem der var til stede. Hvis det udelukkende var danskere, var alle fire virksomheder 

enige om, at så var der ikke nogen grund til at tale engelsk. Det ville føles kunstigt.  

Selvom virksomhederne måske skriver på deres hjemmeside at 'koncernsproget er engelsk' så er 

virkeligheden, som eksemplificeret i interviewene, at det lokale sprog benyttes i hverdagen. De fire 

virksomheder har altså haft hver deres model for hvordan koncernsproget blev brugt. Det skal dog 

siges, at alle fire virksomheder tog højde for kunderne og målsprogstilpassede i større eller mindre 

grad. I f.eks. ISS (group) kommunikerer de, eksternt, kun på engelsk, men i ISS (Danmark) 

kommunikerer de udelukkede på dansk. Jeg forestiller mig at det formodentligt er tilsvarende i 

andre danske virksomheder med engelsk som koncernsprog. Så selv om virksomhederne siger at de 

ikke benytter andre sprog end engelsk, så er virkeligheden en anden.  

 

Det er altså kun i teorien at hele organisationen taler det samme sprog. I virkeligheden, som 

eksemplificeret i interviewene, benyttes det lokale sprog. I hverdagen tales der hovedsagligt dansk i 

de danske afdelinger – undtagelsen er CHV's afdeling – og de lokale sprog i de andre landes lokale 

afdelinger. Koncernsproget bliver hovedsagligt brugt skriftligt og imellem de forskellige lande. Ofte 

fungerer ledelsesniveauet på engelsk. Det, at virksomheden, som et hele, i realiteten er flersproget 

er noget som virksomhederne prøver at løse ved at give medarbejderne engelskkurser. I Novozymes 

blev der også tilbudt kulturkurser til de udenlandske medarbejdere i Danmark, men ligesom der 

ikke var fokus på kendskab til andre sprogkundskaber end engelsk, var der heller ingen fokus på 

kulturforståelse for kundernes kultur eller de udenlandske afdelingers kulturer. Jeg kan forestille 

mig at et kursus i dansk kultur til f.eks. en spansk afdeling og et kursus i spansk kultur til den 

danske afdeling kunne lette kommunikationen, selvom de taler engelsk sammen. Det relaterer til det 

Risager siger om, at sprog altid er kulturligt. Det er ikke sproget, men konteksten. En spanier vil 

reflektere sin spanske kontekst i det ELF han taler, og ligeledes vil en dasker. Det er måske i højere 

grad det der er årsag til sprogbarrierer, og så den enkeltes kyndighedsniveau.  

Ved at vælge engelsk som koncernsprog er virksomhederne flyttet ud af den danske andedam og ind 

i den globale landsby. Det er et sted hvor produktion, udvikling og administration kan ligge i hver 

sin verdensdel, og stadig fungere som en enhed. I det perspektiv er det overordentlig praktisk at 

bruge det samme sprog på kryds af de forskellige lande- og sproggrænser. Det er nemlig ikke 



 

sikkert at den amerikanske forsker der har med produktudviklingen at gøre taler kinesisk eller 

indisk, for det er typisk dér produktionen foregår. I sådanne tilfælde er det praktisk at kunne 

kommunikere på engelsk. 

 

Personligt tror jeg ikke problemet ligger i hvilket sprog der tales, men hvilken kontekst sproget 

eksisterer i. Når en dansker taler engelsk vil denne bruge andre ord end en modersmålstalende vil 

bruge til at sige det samme, fordi der sker en oversættelsesproces fra det ene sprog til det andet. 

Denne er typisk ordret, hvorfor man nogle gange kan opleve nogle mærkelige sætninger, som ville 

være helt naturlige på kildesproget, men som ikke giver mening på målsproget. Måske er det derfor 

folk til stadighed siger at sprog er kulturbærende, selvom der ikke er dokumentation for, at det er 

tilfældet. Risager siger, at sprog altid er kulturligt. Det giver god mening, synes jeg. Man vil altid 

relatere til den kontekst man befinder sig i, og dette kommer til udtryk gennem sproget. Det er også 

tilfældet selvom man taler et fremmedsprog. Selvfølgelig er der nogle formuleringer som er bunden 

inden for de forskellige sprog, men betydningen vil typisk også kunne siges på modersmålet, med 

mindre der er tale om et kulturelt fænomen som kun finder sted i et specifikt land. I det tilfælde vil 

man benytte sig af det pågældende sprogs ord, altså et fremmedord. Det er den sproglige strategi 

der benyttes når kulturelle elementer ikke er sammenlignelige.  

Det var ikke mit indtryk, efter at have lavet interviewene, at virksomhederne så den samme 

problematik, i det at have et koncernsprog som er fremmedsprog for størstedelen af medarbejderne, 

for ikke at tale om kunder og samhandelspartnere, som forskerne gør, og at den meget negative 

tilgang til emnet man støder på i forskningverdenen ikke er noget virksomhederne er bevidste om.  

 

9.2 Kultur- og sprogbarrierer 

I forskningen om modersmål og om engelsk som lingua franca, er der stor fokus på at man forstår 

bedre på sit modersmål, og virksomheder der kommunikerer på engelsk til alle markeder vil derfor 

støde på både kultur- og sprogbarrierer. Hvordan optræder disse barrierer og i hvilket omfang synes 

virksomhederne det er et stort problem? 

Respondenterne gav ikke udtryk for at sprogbarrierer var et stort problem. Hanne von Wowern 

sagde at det en gang imellem kunne være svært at forstå hvad folk sagde, men man fandt altid en 

løsning. Det der sprang mest i øjnene i gennemgangen af det teoretiske materiale var, som 

Verstraete-Hansen fandt i undersøgelsen, at de danske virksomheder i højere grad mente at sprog 

var en barriere på grund af kundernes/samhandelspartnernes manglende sprogkundskaber og ikke 



 

den danske virksomheds manglende brug af fremmedsprog (Verstraete-Hansen L. 2008, s. 35). Som 

nævnt i kapitlet om kommunikation, er det afsenderen der skal sørge for at modtager forstår 

budskabet. Det ser ud til at der er ved at ske et skred i holdningen til denne grundlæggende 

kommunikationsteori. 

I ISS sagde KBH, at det måske ikke var et tilfælde at det var en spanier der var CEO for det 

spansktalende område og at det var en nordmand der var CEO for Skandinavien. Det er udtryk for 

en polycentrisk strategi og betyder at regionchefen har god forståelse for det område han har med at 

gøre til daglig. Det kan være en måde at undgå de kultur- og sprogbarrierer de ellers kunne have 

oplevet. De prioriterer altså at have god forståelse mellem ledelse og landeledelserne. Det stemmer 

godt overens med den generelle holdning KBH gav udtryk for der var i ISS. Kaspar Bach Habersaat 

mente f.eks. at dem der sad på hovedkontoret, er den samme type mennesker, del af den samme 

klike, om man vil. Der hører de førnævnte regionalchefer også til, og det er derfor klart at KBH ser 

en fordel i at have god kommunikation i landeledelserne. Desværre kom jeg i de andre interview 

ikke ind på det samme emne, og jeg ved derfor ikke hvilken strategi de andre virksomheder 

anvender.  

 

Hvad kan være medvirkende til at forhindre kultur- og sprogbarrierer? 

Fra et overordnet perspektiv er det måske ikke nødvendigvis selve sproget der har været et problem 

ved at virksomhederne har engelsk som koncernsprog, men den kultur som hver person bringer med 

sig og kommunikerer implicit gennem fremmedsproget/lingua franca'et.  I og med at de ansatte i 

virksomhederne i højere grad ikke har stort kendskab til andre sprog end engelsk, har de heller ikke 

kendskab til de forskellige sprogområders historie og kultur. Der er andre formål med at have 

kendskab til flere sprog end ens modersmål, ud over at bruge det i arbejdssammenhænge, og det er 

at skabe større interkulturel og sproglig forståelse mellem mennesker. Hvad kunne den vestlige 

verden ikke opnå ved at have større kendskab til arabisk sprog og kultur? Jeg følte mig i forbindelse 

med læsningen om 'modersmål + 2' utrolig provokeret over at man i Danmark i stor stil har droppet 

modersmålsundervisning i 3.verdenssprog. Danmark er forpligtet af EU til at give 

modersmålsundervisning i de officielle EU-sprog, men ikke i et tredjelands sprog. Det virker 

modsatrettet, når en målsætning i EU er, at man skal udnytte de sprogkompetencer borgerne har, 

også dem der taler andre sprog end de europæiske. EU skriver direkte at kendskab til flere sprog, 

uanset oprindelse, skal meriteres på en eller anden måde, men det er overhovedet ikke noget 

regeringen har øje for.  

En ulempe ved at have engelsk som koncernsprog, vil sprogforskere sige, er at en f.eks. amerikansk 



 

produktudvikler har en uretfærdig fordel ved at denne taler sit modersmål, mens manden i 

produktionen må arbejde på fremmedsprog. Dette kan give forståelsesproblemer af en meget 

økonomisk uheldig karakter, da produktet kan blive fejlproduceret. I et sådan tilfælde er det vigtigt 

at virksomheden har øje for hvilken kommunikativ strategi der skal benyttes. Der kunne f.eks. 

tilbydes engelskkursus til den ikke-engelsktalende eller man kunne gøre brug af tolk. En tolk vil 

ikke kun have kendskab til sproget og terminologien, men også til kulturen i begge sprogområder. 

Ifølge DI (2008) er kulturforskellene er en problematik der øjensynligt ikke altid bliver taget højde 

for og kan dermed f.eks. forårsage tab af ordre og store forsinkelser. 

 

Er det overhovedet relevant at tale om kultur- og sprogbarrierer, når virksomhederne ikke tager dem 

seriøst? 

Min generelle opfattelse er at respondenterne ikke synes at der er et stort problem med kultur- og 

sprogbarrierer, men at forskerne kan bevise, at der er problemer. Måske er virksomhederne ikke 

bevidste om barriererne, eller også ignorerer de dem bare.  

 

 

9.3 Sprogpolitik 

En sprogpolitik er med til at styre virksomhedens kommunikation, intern som ekstern. Der var to 

generelle holdninger blandt respondenterne til det at have en sprogpolitik. Novozymes og Nordea 

der har en sprogpolitik, og ISS og Danisco der ikke har en sprogpolitik. Hvis man skal 

sammenligne de to virksomheders holdning til det at have en sprogpolitik, så har ISS taget stilling 

til hvorfor de har valgt ikke at have en sprogpolitik, hvorimod Danisco generelt ikke kan se hvorfor 

de skulle have en sprogpolitik eller hvad der skulle stå i den. Det betød dog ikke at de ikke havde 

taget stilling til hvilken form for engelsk de ville tale.  

 

 

 



 

10. KONKLUSION 

Sprogforeningen 'ja til sprog' mener at regeringen er årsag til at danske unge har dårlige 

fremmedsprogskundskaber, fordi fremmedsprog, ud over engelsk, ikke er blevet prioriteret. Ud fra 

den betragtning er det naturligt at danske virksomheder har valgt at fokusere udelukkende på 

engelsk. Selvom det ikke er på direkte opfordring fra staten, så er det måske en reaktion på en 

underliggende holdning. Det, kombineret med en kapitalistisk tilgang kan have været medvirkende 

til at gøre danske virksomheder etsprogede og ikke flersprogede. Af det kan man konkludere at 

statens førte politik er medvirkende til at ændre fokus fra f.eks. humanistiske fag til 

naturvidenskabelige fag. Det giver et godt argument for at også virksomhedernes syn på sprog er 

påvirket af den politiske diskurs, uanset om det bliver sagt højt eller om det er den generelle tendens 

der er i samfundet, og i verden for den sags skyld. Selvom virksomhederne måske ikke selv er 

bevidste om deres bevæggrunde for at vælge engelsk som koncernsprog, eller måske tror at de har 

valgt det, som KBH sagde, fordi det er det eneste logiske valg, så ligger der måske i højere grad en 

politisk diskurs bag sprogudviklingen i samfundet end man lige tror eller kan få øje på.  

Respondentvirksomhederne var ikke selv særlig opmærksomme på at der var kultur- og 

sprogbarrierer, ikke i et omfang så de ville gøre noget seriøst ved det. Det var kun KBH der havde 

en reel kommentar til problematikken, eller var det et område respondenterne ikke bekymrede sig så 

meget om.  

Jeg synes det er værd at bemærke at uanset om respondentvirksomhederne havde en sprogpolitik 

eller ej, så havde de alle et engelsk som mål, det værende BrE eller AmE, men altså ikke en form 

for engelsk der var løsrevet fra det engelske sprogs modersmålsstandarder. Af det kan man måske 

konstatere at de bruger engelsk som fremmedsprog eller internationalt sprog og ikke som lingua 

franca. Måske er det kun sprogforskere der er bevidste om at der er en forskel, og dem der ikke har 

med sprogforskning at gøre, er ligeglade med hvordan det engelsk de taler bliver defineret. 

 

I indledningen spurgte jeg om virksomhedernes valg var baseret på en politisk eller 

forskningsmæssig diskurs? Det kan måske argumenteres at virksomhederne er påvirket af den  

politiske diskurs i det omfang at virksomhedernes sprogvalg påvirkes af de generelle strømninger 

der er i samfundet, som regeringen til dels er med til at skabe. Se f.eks. på interessen for de 

naturvidenskabelige fag. Den er kommet fordi fagene er blevet prioriteret i folkeskolen og 

gymnasiet. Men derudover agerer de kun ud fra hvad der er profitskabende, hvilket er ironisk 

eftersom undersøgelser har vist at virksomheder mister ordre ved ikke at benytte kundens sprog. 
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BILAG 1 

 

Interviewguide 

 

Intern kommunikation (IK): 

 

1. Hvor er intern kommunikationsafdelingen placeret i virksomheden? 

-HR/kommunikationsafdelingen (ekstern) 

 

2. Hvordan kommunikeres der til medarbejderne, og hvem gør det? IK/ledelsen 

-avis, intranet, mundtligt (møder) 

 

3. Er IK envejs eller tovejs? Kan medarbejderne stille spørgsmål ved ledelsens beslutninger? 

Hvordan fungerer det? 

 

4. Hvordan sikrer I jer at det kommunikerede er blevet forstået rigtigt? 

-spørgeundersøgelser? På computeren/på papir/meningsmålinger på intranettet 

 

5. Er IK-afdelingen ledelsens kommunikationsorgan, bestemmer IK-afdelingen selv, eller er det en 

blanding? 

 

6. Hvad gør IK-afdelingen (eller ledelsen) for at få medarbejderne i hele virksomheden til at føle at 

dehar andel i virksomheden? 

Ledelsen planlægger, IK-afdelingen udfører? 

 

7. Hvordan planlægges den interne kommunikation i forhold til eksterne påvirkninger? 

-Hvis der sker en ændring i organisationen, hvem bliver den kommunikeret til først, medarbejderne 

eller omverdnen? 

-Hvordan sikres det at medarbejderne ved besked før de hører om ændringen i pressen, og omvendt, 

hvordan sikres det at den interne besked til medarbejderne ikke kommer ud til pressen? 

 

Koncernsprog: 

 

8. Har Danisco en sprogpolitik? 



 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvem har skrevet sprogpolitikken? 

 

9. Hvordan fungerer det at have engelsk som koncernsprog i praksis? 

-Medarbejderne taler engelsk med hinanden/alle dokumenter bliver skrevet på engelsk/ekstern 

kommunikation foregår på engelsk/møder og kurser foregår på engelsk/samtale med udenlandske 

afdelinger og handelspartnere foregår på engelsk? 

 

10. Hvem håndterer koncernsproget? -IK-afdelingen? 

 

11. Hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt? 

 

12. Hvordan sikres det at medarbejderne har gode nok engelskkompetencer? 

-sprogkurser? 

-krav i jobannonce? 

 

13. Hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på? 

 

14. Hvilke fordele ser du ved at have engelsk som koncernsprog? 

Gør det Danisco mere tiltalende for udlændinge med høj kompetence? 

 

15. Er der mange udenlandske medarbejdere i Danisco (i Danmark)? 

Hvordan håndteres kulturforskellene? 

 

16. I hvor høj grad gør Danisco brug af sprogmedarbejdere? 

Hvor sidder de? I IK/kommunikation generelt/andre steder? 

 

Andet: 

 

17. Er der noget vigtigt jeg ikke har spurgt om? 

 

 

 



 

BILAG 2 

 

Interviewguide 

 

Koncernsprog: 

 

1. Hvorfor har virksomheden valgt at have engelsk som koncernsprog? 

-stor handel med udlandet 

-afdelinger i udlandet 

-for at tiltrække udenlandske medarbejdere, som måske har større kompetence end danske 

medarbejdere har 

 

2. Hvordan fungerer det i praksis at have engelsk som koncernsprog? 

-alle medarbejdere taler engelsk med hinanden, danske som udenlandske 

-alle dokumenter bliver skrevet på engelsk 

-intern som ekstern kommunikation foregår på engelsk 

-møder og kurser foregår på engelsk 

-samtale med udenlandske afdelinger og handelspartnere foregår på engelsk 

 

3. Er der nogen steder i virksomheden hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tale engelsk? Hvor? 

Hvorfor? 

-i produktionen 

 

4. Hvilke fordele eller ulemper ser du ved at have engelsk som koncernsprog? 

 

5. Hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt?  

Kvalitetssikring? Ledelsens signaler i forhold til koncernsproget?  

 

6. Hvem håndterer koncernsproget? -IK-afdelingen? DET JEG MENER ER OM DER ER NOGEN 

KONTROLFORANSTALTNINGER 

 

7. Hvordan sikres det at medarbejderne har gode nok engelskkompetencer? 

-sprogkurser 

-kommunikationskompetencekurser 



 

-krav ved ansættelse 

 

8. Hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på? 

 

 

9. Er der mange udenlandske medarbejdere i virksomheden (i Danmark)? 

 

10. Gør det at I har engelsk som koncernsprog virksomheden mere tiltalende som arbejdsplads for 

udlændinge ? 

 

11. Hvis der er udenlandske medarbejdere i virksomheden: Hvordan håndteres kulturforskellene 

mellem medarbejderne? 

-danskkursus for udenlandske medarbejdere 

 

12. Er det nok bare at tale engelsk sammen, eller sker der misforståelser pga. kulturforskelle og 

forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads? 

 

13. I litteraturen bliver det beskrevet hvordan udenlandske medarbejdere kan føle sig udenfor fordi 

deres danske kolleger taler dansk i frokostpausen, i rygepauserne, på gangene, og det er der meget 

af den uformelle kommunikation foregår. Hvilken påvirkning af arbejdsudbyttet tror du det har? 

-medvirkende til misforståelser 

-manglende kendskab til uformelle aftaler 

-manglende adgang og kendskab til den lokale kultur (sådan gør vi her) 

 

> 

14. I hvor høj grad gør virksomheden brug af sprogmedarbejdere? 

Hvor sidder de? 

-I IK 

-kommunikation generelt 

-andre steder? 

 

15. Er der nogen markeder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge engelsk, men hvor det ville 

være bedre at bruge lokalsproget? 

Og er det noget I tager hensyn til? 



 

 

16. Har virksomheden mistet ordre pga. manglende sprogkundskaber, ud over engelsk? 

> 

17. Har virksomheden en sprogpolitik? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvem har skrevet sprogpolitikken? 

 

18. Hvad blev der lagt vægt på i udformningen af sprogpolitikken? 

 

 

Andet: 

 

19. Er der noget vigtigt jeg ikke har spurgt om? 
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Kilde: Dansk Industri 2008 Mere end sprog, s. 15 



 

BILAG 4 
 
Den europæiske Sprogportfolio 
Kompetence-nøgle 
 
Uafhængig  
Bruger 

C2  Kan uden besvær forstå næsten alt hvad han/hun læser eller hører. Kan opsummere 
informationer og argumenter fra både mundtlige og skrevne kilder og gengive disse 
på en sammenhængende måde.  
Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, med evne til at gennemskue 
betydningsnuancer selv i komplekse sammenhænge. 

C1 Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af  længere, krævende tekster. Kan 
udtrykke sig flydende og spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge 
sproget effektivt og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle 
sammenhænge.  
Kan udtrykke sig klart og velstruktureret om komplekse emner, samt benytte 
sproglige redskaber, der sikrer sammenhæng og overblik i det han/hun vil udtrykke.  

Selvstændig 
Bruger 

B2 Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, 
herunder faglige diskussioner inden for et for han/hende kendt fagområde. Kan indgå 
i samtale med ’native speakers’ med så meget fluency og spontanitet, at samtalen ikke 
bliver anstrengende for nogen af parterne.  
Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte sin mening 
om dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper, når han/hun skal 
forholde sig til forskellige problemstillinger. 

B1 Kan forstå hovedpunkterne i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man 
støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de 
fleste situationer, som kan forudses i forbindelse med at rejse i et land, hvor sproget 
tales.  
Kan producere en enkel, sammenhængende tekst om dagligdags emner, og emner som 
har han/hendes specielle interesse. Kan redegøre for en oplevelse, en begivenhed, for 
personlige drømme og mål, samt kort fremføre begrundelser og forklaringer i 
forbindelse med et personligt projekt. 

Basis 
Bruger 

A2 Kan forstå sætninger og ofte anvendte udtryk, der omhandler vigtige, relevante 
dagligdags områder fx basale oplysninger om sig selv og sin familie, om indkøb, 
omgivelser og arbejde). Kan kommunikere om enkle og dagligdags emner, der kun 
kræver en enkel og direkte udveksling af information. Kan med enkle udtryk beskrive 
hans/hendes baggrund og nærmiljø samt udtrykke umiddelbare behov. 

A1 Kan forstå og bruge almindelige, enkle dagligdags udtryk til at få opfyldt helt 
konkrete  kommunikationsbehov. Kan præsentere sig selv eller andre, kan både stille 
og besvare spørgsmål om personlige forhold, som fx hvor han/hun bor, mennesker 
han/hun kender eller ting, som han/hun har. Kan indgå i en enkel samtale, hvis den 
anden part taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe. 

Oversættelse ved Eva Kambskard 
 
Kilde: www.coe.int  

 

 

 

 

 

 



 

BILAG 6 

 

 OM VIRKSOMHEDERNE 

 

Danisco 

 

HVORFOR ER DANSICO INTERESSANT? 

Danisco er en virksomhed de fleste danskere, tror jeg, har et forhold til. Det var dem, der i gamle 

dage, lavede alle sukkerroerne nede på Lolland om til den sukker vi puttede på havregrynene om 

morgenen. Sådan er det ikke længere. Danisco har udviklet sig til at være en stor spiller på det 

globale marked, og jeg synes det er interessant at se hvordan virksomheden rent sprogligt er fulgt 

med den udvikling.  

 

I Danisco talte jeg med Hanne von Wowern (HvW). Hun er uddannet cand.ling.merc. fra CBS og 

har arbejdet med oversættelse i en årrække. Hun har været ansat i Danisco siden 2002 og er i dag 

Online Content Manager.  

Danisco blev grundlagt i 1989 og er i dag en af verdens førende producenter af blandt andet 

fødevareingredienser til is, ost og brød, men også af enzymer til vaskepulver og bioethanol 

(Danisco A/S a). Selv om hovedkontoret ligger i København er Danisco en global virksomhed med 

80 lokaliteter i mere end 40 lande, og havde i juni 2010 ca. 6.800 medarbejdere på verdensbasis.  

Virksomheden har produktionsfaciliteter i lande så som: Kina, Indien, Frankrig, Danmark, USA og 

Brasilien, og forskning og udvikling i Australien, Singapore, Californien, Finland, Kina og 

Danmark. Deres største markedsandele er i USA og Europa, men de oplever stor vækst i Asien og 

Latinamerika (Danisco A/S b).  

For at se hvor gennemsyret virksomheden er af koncernsproget og hvilket sprog de kommunikerer 

på eksternt, klikkede jeg mig rundt på Daniscos hjemmeside. Hvis man klikker på 'investor' åbnes 

der et nyt vindue som er på dansk og indeholder mange af de samme ting som den engelsksprogede 

hjemmeside gør. Jeg undersøgte begge sider og det var ikke mit indtryk at alt det der stod på 

engelsk også stod på dansk. De to sider er altså ikke parallelle i indhold. Efterfølgende har det ikke 



 

været muligt at klikke mig frem til investorsiden på dansk igen, men den kan findes på: 

http://privatinvestor.danisco.com/). Det er måske et udtryk for internettets svingende tilregnelighed. 

Når man klikker sig rundt på Daniscos hjemmeside kan man se at ikke alting er på engelsk. For 

eksempel stødte jeg på en transskription af Daniscos investorpræsentation fra d. 18. marts 2011. 

Den var på dansk og taleren forklarede at: ”Vi har en regel, som vi altid følger, at så snart der er 

deltagere her i kredsen, som ikke er dansktalende, så taler vi engelsk, og derfor webcaster vi også 

denne her præsentation, så vil jeg slå over i engelsk.” (Danisco A/S d). 

Under beskrivelsen af Daniscos organisation skriver de at de har ”en række tværorganisatoriske 

funktioner inden for salg, innovation, logistik, finans, marketing, IT, HR osv.” (Danisco A/S e). 

Bemærk, at kommunikationsafdelingen ikke er nævnt her. De er ifølge HvW ikke en del af HR. Det 

var heller ikke muligt at finde den nævnt andre steder på hjemmesiden.  

I Daniscos vedtægter af 19. august 2010 § 2.2 kan man læse at selskabet har engelsk som 

koncernsprog (Danisco A/S g). 

 

Novozymes 

 

HVORFOR ER NOVOZYMES INTERESSANT? 

Ligesom Danisco er Novozymes en stor kemivirksomhed. Jeg synes det er interessant at se hvordan 

to virksomheder der producerer nogenlunde det samme forholder sig til det at have engelsk som 

koncernsprog.  

 

I Novozymes talte jeg med Charlotte Hummer Vad (CHV). Hun er uddannet kemiingeniør og MBA, 

har været ansat i Novozymes siden 2002 og er i dag Senior Department Manager.  

I 2000 blev Novo Nordisk delt i tre virksomheder: Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og Novo 

A/S (Novozymes A/S a). Novozymes hovedkontor er beliggende i Bagsværd. Virksomheden laver 

industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. De er, ifølge dem selv, 

verdensførende inden for bioinnovation (Novozymes A/S b). På verdensplan har de mere end 5.400 

medarbejdere.  

På hjemmesiden kan man se Novozymes TV. Der er f.eks. et indslag med Christine Feldthaus, som 

er livsstilsekspert, kendt fra bl.a. ”kender du typen” på dr1. Hendes indslag er på dansk og 



 

undertekstet på engelsk. Et af de andre indslag var med Per Falholt fra Research & Development. 

Han er ansat i virksomheden og indslaget var på engelsk. Det er et eksempel på hvordan 

virksomheden gør aktivt brug af at have engelsk som koncernsprog.  

Hvis man vælger fanebladet 'news' kan man finde nyhededshistorier fra Novozymes. Der er både 

nyheder på dansk og på engelsk, men de danske er ikke en oversættelse af de engelske eller 

omvendt. Der er altså ikke parallelsproglighed.  

  

Nordea 

 

HVORFOR ER NORDEA INTERESSANT? 

Nordea er helt anderledes end de andre virksomheder jeg interviewede. Det er en nordisk bank med 

engelsk som koncernsprog. Man skulle ikke tro at det fælles sprog for de nordiske lande er engelsk. 

De har en eksplicit defineret sprogpolitik, hvilket gør dem interessante (se bilag 5). 

 

I Nordea talte jeg med Lone Kaas Bræmer (LKB). Hun er uddannet cand.ling.merc., og er i dag 

chef for Group translation.  

I 2001 fusionerede de fire største nordiske banker: Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, 

Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge, og blev til Nordea (Nordea a 

2011). Et par år senere blev Nordea også en vigtig spiller på det baltiske marked.  

under interviewet fortalte LKB at hjemmesiden er den samme på de fem forskellige sprog. Her 

adskiller Nordea sig fra de andre tre virksomheder i og med at deres hjemmesider er på engelsk, og 

hvis der er noget på dansk, er der typisk ikke også en engelsk version. Hos Nordea er der 

parallelsproglighed, hvilket der ikke er hos de andre tre. Hjemmesiden er dog ikke 100% parallel. 

Når man f.eks. går ind og læser om bankens historie får man den kun på engelsk.  

 

ISS 

 

HVORFOR ER ISS INTERESSANT? 

ISS har et stort globalt marked, og adskiller sig fra de tre andre virksomheder, ved ikke at være en 



 

produktionsvirksomhed eller en bank. Dermed er ISS meget anderledes end de andre 

respondentvirksomheder, og undersøgelsen dækker et bredere spektre. 

 

I ISS talte jeg med Kaspar Bach Habersaat (KBH). Han er i dag kommunikationsdirektør for ISS 

Group 

 

ISS blev grundlagt i 1901 som et lille københavnsk vagtværn, Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt, 

først i 1934 gik de ind på rengøringsmarkedet med datterselskabet Det Danske Rengørings Selskab 

A/S, og tog navnet ISS i 1968 (ISS a). Siden er ISS blevet en stor spiller på det globale marked med 

500.000 medarbejdere i 2010 i hele verden (ISS a), og tilbyder i dag en lang række servicer til deres 

kunder. Virksomheden er delt op i ISS Group og landeledelserne f.eks. ISS Danmark, ISS 

Deutschland osv.  

På www.issgroup.com >about us læste jeg om hvilke ydelser ISS tilbyder, og kunne konstatere at 

det var helt umuligt for mig at afgøre hvilke servicer der er tale om.  

De skriver f.eks. at de har 24 års ”business process knowledge” (ISS b 2011) og erfaring med 

”servicing the Manufacturing & Distribution sectors” (ISS b 2011), men det fremgår ikke hvordan 

de servicerer de forskellige sektorer. De skriver videre ”Over this 24 year period, ISS Group has 

completed hundreds of Enterprise Resource Planning (ERP)” (ISS b 2011). Dette er måske sprog 

som man kan forstå hvis det er det man arbejder med til daglig, ligesom jurister kan forstå juridisk 

jargon, men det er ikke god kommunikation og er måske et tegn på at ISS ikke er særlig sprogligt 

orienteret.  
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Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordea in brief
Nordea is the largest financial service group 
in the Nordic and Baltic Sea region with a 
market capitalisation of approx. EUR 30bn, 
total assets of EUR 526bn and a Tier 1 
capital ratio of 11.2% 

Nordea has the largest distribution network for customers with approx 1,400 branches of 
which more than 270 are in five new European markets, Russia, Poland, Lithuania, Latvia 
and Estonia

Nordea has approx. 10 million customers of which 7.5 million are household customers in 
customer programmes and 0.7 million are active corporate customers

Nordea’s total shareholder return (TSR) end Q1 2010 1.0%, surpassed by 13 other banks 
in the European peer group. 

Nordea’s long term target is to double the risk-adjusted profit in seven years, with 2006 as 
the baseline. On average, this requires a 10% annual growth. With four quarters rolling, 
end Q1 the risk-adjusted profit is up 38.9% compared to baseline 2006 (1,957)
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Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas mission og vision 

Vores mission
 Gør det muligt

Vores vision
 At være en Great European bank, anerkendt for sine 

medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og 
aktionærer.



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas værdier

– Positive kundeoplevelser

– Det er mennesker, det handler om

– Ét Nordea-team

 Positive kundeoplevelser
– Vi tænker og handler med udgangspunkt i kunden
– Vi forstår kundens individuelle behov og overgår kundens forventninger
– Vi er professionelle
– Vi skaber langvarige relationer med vores kunder



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas værdier (forts.)

 Det er mennesker, det handler om
– Vi anerkender, at det er mennesker, der gør forskellen

– Vi giver mennesker mulighed for at skabe resultater og udvikle sig

– Vi fremmer initiativlyst og rettidig implementering

– Vi vurderer præstationer på en klar og retfærdig måde

– Vi arbejder sammen på tværs af organisationen

– Vi viser tillid og tager ansvar

– Vi gør regler og instruktioner klare og anvendelige



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas værdier (forts.)

 Ét Nordea-team
– Vi arbejder sammen for at skabe værdi

– Vi arbejder sammen på tværs af organisationen

– Vi viser tillid og tager ansvar

– Vi gør regler og instruktioner klare og anvendelige



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas sprogpolitik

 Det sprog, vi anvender, understøtter koncernens vision om at 
være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, 
som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. 

 Måden, vi kommunikerer på, afspejler vores værdier og 
virksomhedskultur. 
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Nordeas sprogpolitik (forts.)

 Positive kundeoplevelser: Vi kommunikerer med udgangspunkt 
i kunden.

 Det er mennesker, det handler om: Vi anvender et klart og 
enkelt sprog, så vores information er nem at læse og forstå. 

 Ét Nordea-team: Vi anvender konsekvent terminologi på tværs 
af landegrænser og forretningsområder for at sikre en klar og 
konsistent kommunikation og understøtte forståelsen på tværs 
af kulturer.   



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Nordeas sprogpolitik (forts.)

 Vores koncernsprog er engelsk (britisk engelsk). Det er det 
sprog, vi anvender i kommunikation på tværs af landegrænser. 

Den lokale kommunikation - ekstern kundekommunikation og 
intern kommunikation - kan ske på de relevante lokalsprog. 

Information kommunikeres også på de relevante lokalsprog i 
følgende tilfælde: hvis det er et lovkrav eller anses for at være af 
afgørende forretningsmæssig betydning eller af betydning for 
omdømmet eller for at sikre, at budskabet bliver forstået 
korrekt. 
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Deciding language in internal communications

No

Yes

No
Is the primary
target audience of 
the communication 
also staff within 
Nordic Banking?

English + all Nordic 
languages

Yes

No

Is the information 
proactively 
targeting all staff 
within Nordea?

Yes All Nordic languages

English only

English + language of 
market in which executed

No

Yes

Is the information 
given on a cross-
border level? 

Language of market 
in which executed

Does the information 
concern important 
operational instructions? Is the primary target audience 

sufficiently proficient in English
to understand and act upon these 
important operational instructions?

No

Yes
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Deciding language in external communications

No

Yes

No

(English) + all Nordic 
languages

Is the 
communication 
broad**  and 
executed within 
all Nordic 
countries?

Yes

English only

(English) + language of 
market in which executedIs the communication 

business essential* or 
required by law to be in 
local language

* Business- or reputation-wise important
** Targeting the public, customers in general etc 
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Fra Group Translations hjemmeside
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Fra Group Translations hjemmeside



Engelsk som koncernsprog i Nordea

Sys Bundgaard, Group Translation
10. juni 2010



Interview med Hanne von Wowern, Online Contents Manager i Dansico. 

Det var det første interview jeg foretog i mit liv. Jeg havde forberedt mig ved at læse i Interview af 

Steiner Kvale. Jeg synes interviewet gik udmærket. Jeg havde fremsendt spørgsmålene til Hanne i 

forvejen, så hun vidste hvad jeg ville spørge om. På den måde var vi begge forberedte på hvad jeg 

ville spørge om. Interviewet tog ca. en time, eller lidt mere. Jeg var måske ikke så god til at styre 

interviewet i forhold til hvor lang tid der var til hver del at interviewet (intern kommunikation og 

koncernsprog), og vi blev derfor afbrudt af betjenten,  der skulle gøre klar til  det  næste møde i 

lokalet. Jeg kunne også godt have grebet mere fat i nogle af de ting Hanne sagde og spurgt ind til 

dem, men det er nok noget af det man lærer ved at lave flere interview.

Hvorvidt mine spørgsmål var rammende, dybtegående nok og kan bruges vil tiden vise. Min plan er 

at  bruge de samme spørgsmål ved de andre interview jeg har tænkt mig at  lave,  så jeg har et 

sammenligningsgrundlag for svarene. 

Interviewet foregik på Daniscos hovedkvarter i København, og stemningen var venlig. 

I første omgang har jeg tænkt mig at transskribere alt. Altså, også talepauser og -lyde. Jeg har dog 

valgt ikke at tage alle mine egne ja,-jeg-forstår-lyde med. 

...

Betina: 7. Altså, kan man blive ansat i Danisco uden at kunne tale engelsk? 

Hanne: ja, altså, det tror jeg godt man kan øh...hvis ens... jobfunktion, kan man sige... ikke kræver 

det, men altså, jeg ved at f.eks. på vores fabrikker i Kina og fabrikker i Sydamerika, der  

taler, altså under et vist niveau, der taler man jo ikke engelsk, og har heller ikke behov for 

det. 

Betina: nej, det er klart. 

Hanne: selvom, det selvfølgelig, en del systemer i produktionen og ting der står på emballager og 

sådan noget jo ofte står på engelsk, men det står højest sandsynligt så også på deres eget  

sprog i øvrigt. Altså, man kan sige op til, op til et vist niveau behøver man ikke at have  

engelsk, men altså så snart du, du har noget kommunikation med folk, øhm, på tværs af dit 

eget site, altså din egen fabrik, eller hvad det nu måtte være, så skal du kunne noget engelsk. 

1



Betina: ja, have nogle engelskkompetencer, ja...  øhm...nu kunne jeg jo godt have tænkt mig at  

springe lidt i det, men jeg tror altså at jeg vil tage det lidt slavisk...

Hanne: ja, det må du gøre...

Hanne: jeg skulle måske lige sige til det spørgsmål vi lige har talt om... jeg fik jo slet ikke nævnt at 

der foregår rigtig meget mundtlig kommunikation på møder, altså sådan noget face to face, 

eller  afdelingsmøder...kvartalsmæssige møder hvor man så fortæller om udvikling og sådan 

noget.

Betina: og...og i huset, er det så på dansk eller på engelsk?

Hanne: I det her hus er det på engelsk fordi vi er hovedkvarter og fordi vi har en del ikke-danskere 

ansat. Jeg er sikker på at hvis det er i Kina er det på kinesisk, er det i Frankrig er det på 

fransk er det i Tyskland er det på tysk, og er vi bare ovre i...på vores fabrik i Grindsted, eller 

vores kontor i Brabrand, i Århus så er det på dansk. Og det med at det er på engelsk her er 

faktisk en ret ny beslutning øhm...for ligesom at imødekomme dem der ikke har dansk som 

sprog.

Betina: ja, altså, det er man jo næsten nødt til hvis der er udenlandske medarbejdere.

Hanne:  Det  kan man diskutere  om man er,  ikke,  for  man kunne også sige at  de udenlandske  

medarbejdere jo udgør en meget lille del og de kunne som...

Betina: Ja...ja, det er jo i virkeligheden også en del af min diskussion i, øhh...

Hanne: de kunne jo også tage sig, eller, de kunne jo også lære en lille bitte smule dansk ikke, men 

jeg er ikke i t...altså, hvordan skal jeg sige det, en af vores, en af de, en af vores direktører, 

altså i den øverste ledelse er ikke dansker, og jeg tror meget, to af dem faktisk, jeg tror 

meget det det er kommer deraf.

Betina: ja, ja ok.

Hanne: og de...jeg ved ikke om de kommer til at lære dansk, men det burde de måske, ikk'?
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Betina: nej, men der er mange af dem, de forstår sagtens dansk, og de kunne også tale det men det 

her med at få det ud over tungen det er bare svært ikk'

Hanne: omvendt siger vi at vi er en global virksomhed og så tror jeg nok at vi blev enige om at så 

kan man altså ikke tale sådan et lille åndssvagt sprog, så må man tale et globalt sprog...så 

det gør vi så.

Betina: ja, men det vender man sig vel til, eller...

Hanne: ja men altså, de der møder... det kan man da sagtens have på engelsk, ja det vender man sig 

til, det er ikke noget, jeg tror ikke der er nogen der synes det er et problem.

Betina: 2. nej,...se en ting jeg spekulerer sådan over det er når medarbejderne så sidder mellem sine 

computere, eller deres computere, om de så taler engelsk sammen...

Hanne: nej.

Betina: ...for det er jo fjollet, ikke?

Hanne: ja, fuldstændigt. Altså, hvis det er to danskere, eller, altså, de vil vel altid tale dansk.

Betina: ja, ikke.

Hanne:  jo,  jo,  men  man  kan  jo  sige,  altså  mange  sidder  jo  på  kontorer  med  to  eller  tre  

arbejdspladser, eller med flere...og hvis der så sidder en der ikke taler dansk der, ikke, så kan 

man selvfølgelig forsøge at tale engelsk så meget som muligt, men altså stadigvæk, hvis jeg 

skal sige noget til min nabo med dansk sprog...

Betina: ja, så er det ikke relevant.

Hanne: så ville det være totalt kunstigt at begynde at snakke engelsk. 
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Betina: ja, kun hvis det er noget der henvender sig til hele lokalet.

Hanne: ja, man kan sige, mange mails og mange ting vi sender rundt gør vi på engelsk fordi der 

måske er nogen kopieret ind som ikke er danske, ikke, og også hvis det skal sendes videre til 

nogen andre så  er  det  praktisk at  det  så er  på et  sprog som alle  kan forstå.  Så meget  

mailkorrespondance mellem danskere foregår sådan set på engelsk... Så man ikke pludselig 

skal til at skifte over til et andet sprog, hvis, hvis nogen ikke-dansktalende kommer ind,  

ikke.

Betina: ja, og skal forklare det igen, ja. Ja, det kan jeg godt forstå. 

Betina: 17. det er ret... det skal lige skrives her, ja, men så vil jeg gerne gå videre til koncernsprog. 

Og det første jeg tænkte på var, altså, I har ikke en sprogpolitik?

Hanne:  Nej,  vi  har  ingen  sprogpolitik,  altså,  det  eneste  der  kan  komme  i  nærheden  af  en  

sprogpolitik er at vi siger at vores koncernsprog er engelsk og vi skriver uk-engelsk, eller  

britisk-engelsk ikk', men altså du ved...jeg tror ikke engang at det står nogen steder, det kan 

jeg ikke engang huske om det gør...så vi har ikke nogen. Vi har ikke tænkt over...

Betina: og du, I har ikke tænkt over hvorfor...

Hanne: altså, vi har været inde på det nogle gange, men... det har aldrig sådan helt, den er faldet 

mellem nogle stole, eller vi har aldrig helt vidst hvad det var vi skulle, eller, eller hvorfor vi 

skulle...hvorfor vi skulle have den.

Betina: nej, altså, jeg kan godt forstå det. Ehm, for det virker rigtig uhåndgribeligt, ikk'. Hvad er det 

lige den skal sige, altså...

Hanne: jeg ved heller ikke om vi står, har følt at vi sidder og har manglet nogle regler for et eller 

andet. Altså, man kan sige at et af de problemer vi har med nu at have valgt at bruge britisk 

som den engelske, hvad kan man sige, afart som vi bruger, det er at vi har en meget stor  

amerikansk del af Danisco, og de skriver jo amerikansk, og man kan sige at internt gør det 

såmænd ikke så meget, når vi får pressemeddelelser fra dem, som er skrevet derovre så har 
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vi sådan lidt en stående diskussion, skal vi ændre det til britisk eller hvad skal vi gøre. Nogle 

gange ændre vi det, nogen gange gør vi ikke, og man kan sige at lige på det punkt, kunne det 

måske være hensigtsmæssigt at have nogle regler, men det har vi altså ikke, og det er sådan 

lige med hvad vi føler for det. Så ændrer vi z'erne til s'er og ændrer datoerne, ikk', formatet, 

men ud over det så...

Betina: ja, så er det jo nogenlunde det samme, ikk'.

Hanne: ja, det er jo ikke så mange der ved, der opdager det.

Betina: Men det er måske også mere en historisk ting med at i Danmark der er det britisk-engelsk...

Hanne: ja, det er det meget. Det er det vi lærer i skolen, ikke, og det vi er vokset op med. Det er 

ikke fordi vi har nogen speciel tilknytning til England overhovedet. Overhovedet ikke. Men 

det er, tror jeg...

Betina: nej, men altså, ude i verden er det jo også, hovedsagelig, tænker jeg, britisk-engelsk

Hanne: ja, altså, Kina og Japan, altså mange af de der lande derude de har jo også lært engelsk efter 

britisk...

Betina: ja, og jeg ved at...hvad er det, der er sådan en britisk uddannelses...der rejser ud i verden og 

udbreder engelsk og de har meget stor success, og det er nemlig britisk engelsk. 

Hanne: men så har vi jo så mange som har været udsta...som har arbejdet eller boet i USA i mange 

år og de bringer jo så noget amerikansk med hjem til der hvor de sidder, så det er sådan lidt 

et misk-mask, men altså herfra er det britisk-engelsk, helt klart. 

Betina: 2. ok. Hvordan fungerer det at have engelsk som koncernsprog i praksis?

Hanne:  jamen,  det,  som vi var  lidt  inde på,  så fungerer  det  sådan at  der hvor det  ligesom er  

nødvendigt at dem der nu deltager i et møde eller et eller andet, der taler man jo engelsk, og 

alt vores skriftlige, brochurer og nettet var på engelsk, altså, og vores presse, altså, vores  

meddelelser eksternt kommer både på dansk og på engelsk.
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Betina: nå, ok, jeg skulle lige til, altså også til den danske presse, jeg troede lige du skulle lige til at 

sige at de også fik den på engelsk. 

Hanne: nej, den danske presse, den får den danske udgave. Altså, de får begge dele, ikke.   

Betina: ja, og når man ringer til Daniscos hovednummer, altså, hertil. Er det så, bliver der så svaret 

på dansk eller på engelsk?

Hanne: Det ved jeg faktisk ikke.

Betina: nej, ok. 

Hanne: Det kan du spørge hende om der sidder derude. 

Betina: det må jeg prøve. 

Hanne: måske, mon ikke de bare siger Daniscos, så det kan ligesom være begge dele. De håndterer 

både engelsk og tysk og også lidt fransk.... 

Betina: 8. ok, så der er faktisk lidt fokus på andre sprog end engelsk?

Hanne: jamen, det er så fordi den ene af receptionisterne er tysk af fødsel, ikke, og svensk tror jeg 

også vi kan klare, for vi har en hel del svenskere.

Betina: så det er mere sådan af tilfælde...

Hanne: ja, det er et tilfælde, det er ikke noget de skal kunne, nej, 

Betina:  6.  ja,  godt,  og hvem..  jeg ved ikke,  det  er  måske et  mærkeligt  spørgsmål,  men hvem  

håndterer koncernsproget, altså, vedligeholder det og sørger for at ting...altså, håndterer det 

sig selv? 

Hanne: Hvad mener du med det?
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Betina: Ja, altså. Hvem sørger for at alting rent faktisk bliver på engelsk, og hvem sørger for at folk 

er gode nok til at tale engelsk og retter sprogfejl...

Hanne:  Jamen altså,  alt  det  kommunikation vi  laver  oppe i  min  afdeling,  og nu taler  vi  hele  

kommunikationsafdelingen, det er iboende at det er på engelsk, ikke, og så er der også en 

dansk version. Altså, ting vil jo enten være på det ene sprog eller det andet alt efter hvem der 

er forfatter på pressemeddelelsen, eller en, hvad det nu kunne være for en tekst. Vi har så tre 

oversættere ansat som står for at begge versioner findes, ikke. En dansk og en engelsk. Så 

man kan sige at der er aldrig, der er aldrig sådan at man siger husk nu at det skal også på 

engelsk. Det der måske kan være husk nu er når man siger, hov skal vi lave en dansk version 

af det her. Og så kan man sige, nå men den skal lige oversættes, og så bliver den oversat til 

dansk. Typisk er engelsk makrosproget når vi laver noget. Årsrapporten er skrevet direkte på 

engelsk og oversat til dansk, det samme med vores regnskabsmeddelelse. 

Betina: 7. Jeg tænkte lige noget. Jo. Sådan noget som sprogkurser det er HR-afdelingen der afholder 

sådan noget?

Hanne:Øhm,  det  er  meget  de  enkelte  sites,  egentlig.  Tror  jeg.  Det  kan  godt  være  de  bliver  

organiseret i HR, det ved jeg egentlig ikke rigtig, men der er tilbud om...

Betina: Det jeg tænker er at sprogkurser er vel en måde at vedligeholde koncernsproget på, ikke?

Hanne:Altså, for at  blive ansat i  vores afdeling så skal man have engelsk...så skal man kunne  

kommunikere på engelsk. Og det skal man, hvis man er ansat her på hovedkontoret så skal 

man kunne tale engelsk og det gør rigtig mange. Selvfølgelig på meget forskellige niveauer, 

og jeg ved at  der  har  kørt,  ja,  måske faktisk på hvert  semester,  eller  hvert  år  kører  et  

kursus for sekretærgruppen, eller hvad man nu skal kalde det. En gruppe af piger, er det jo  

typisk, som er personal assistants eller sidder i de der team-sekretærroller, eller hvad man 

nu kan kalde det, ikke. Og de siger da at de har stor fornøjelse af det, og der er mange ting 

de trænger til at få opfrisket. Hvor at typisk har de en gammel korrespondentuddannelse  

eller en BA-uddannelse, og det ved vi jo begge to at der kan man jo noget engelsk, men 

altså. 
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Betina: Det er det her med at få det aktivt. 

Hanne: Ja, ja. Jo, og få, altså selvom man bruger det hver dag så kan der stadig være masser af fejl, 

og det kan jeg jo, det kan man jo så høre og se i nogen ting en gang imellem at så er der da 

masser af fejl. Men man kan sige at når man har engelsk som koncernsprog så, og man er 

sådan en  multilingual virksomhed som vi jo er, så er der en meget stor tolerance for det  

engelsk man nu hører, altså, det er jo ikke perfect på nogen måder nogen steder. Ja, det er vel 

kun vores tre oversættere der taler og skriver det perfekt.

Betina: Ja, og i dag der er der jo også flere former for engelsk, man taler jo om world english.

Hanne: Ja, og du, noget af det engelsk, eller nogle af de sammenhænge man indgår i så sidder du 

med nogen der har kinesisk nogen der har spansk som sprog og det kan være næsten umuligt 

at forstå når de taler engelsk, ikke. Men de gør selvfølgelig [så godt som de kan], det er jo 

den eneste måde de kan snakke sammen på det er ved at...men nogen gange kan man godt, 

specielt  i  telefonen  eller  endnu  mere  i  et  telefonmøde,  så  kan  man  i  hvert  fald  sige,  

okay, hvad var det vi lige har snakket om, hvad var det lige der kom ud af det her. Det kan 

godt være virkelig svært at forstå.

Betina: Jeg læste en undersøgelse som DI har lavet hvor de havde faktisk fundet ud af at der kunne 

være en økonomisk fordel i at fokusere lidt på andre sprog så begge parter ikke talte et  

fremmedsprog, men at hvis man f.eks. talte med en italiener så faktisk var en der kunne tale 

italiensk med italieneren...

Hanne: Det ville også være smart, men det er sådan noget der beror lidt på tilfældigheder om der 

lige er en, ikke...

Betina: Men det kunne jo så være en del af ens sprogpolitik. Vi sørger for at...

Hanne: Men det er ikke gennemførligt i praksis, så skulle man have en til det hele som så skulle 

kunne indgå både i det finansielle og, altså, innovationsting og aktivitionsting og jeg ved 

ikke hvad. Altså, det kan man ikke rigtig forvente af nogen.

Betina:Så det er ikke til at føre ud i livet. 
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Hanne: Nej, altså, vi har ikke sådan noget med at vi...Det kan jeg så ikke lige se at det kan lade sig 

gøre her, det kan da godt være at det kan lade sig gøre andre steder. Altså, vi har ikke noget 

med at vi vil gerne have ansatte ind som har en fransk baggrund eller en spansk baggrund. 

Nej, sådan er, det er de andre kvalifikationer eller kompetencer der er det vigtige, og så  

engelsk og hvis der så er andre sprogkompetencer så er det strålende, ikke. Og så er det så et 

tilfælde om man kan bruge det i det job han eller hun får eller ikke kan.

Betina: Ja, men det er også det der bliver givet udtryk for i litteraturen, at sprog er en sidegevinst

Hanne: Ja, det er det. Hvad kan man sige, altså, engelsk er en uundværlig kompetence, ikke, men 

det er jo nok at folk de siger at ”jeg kan eneglsk”. Ej, jeg tror nok at nogle bliver testet i det, 

øh, det ved jeg ikke nok om, men det er sjældent noget man går voldsomt op i. Altså, man 

går meget mere op i om de kan de reelle ting de skal lave, ikke. Så du har ret, så er sprog en 

sidegevinst, en sidekompetence. 

Betina:  Og bare lige fordi at jeg har skrevet det: Engelsk vil simpelthen være en del af et krav i 

jobannoncen? (7)

Hanne: ja, for rigtig, rigtig mange vil det være det. 

Betina: 8. Ja, og det næste spørgsmål. Hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på?

Altså, det gør der jo så ikke, rigtigt. 

Hanne: Nej, og heller ikke på dansk. Jeg tror ikke det er et krav at man kan dansk. Eller det er det 

ikke. 

Betina: Nej, det er det vel ikke når I har engelsk som koncernsprog for ellers kan man jo ikke  

ansætte udenlandske medarbejdere. 

4. Hvilke fordele ser du ved at have engelsk som koncernsprog?

Hanne: Jamen, for os som er sådan en virksomhed hvor man kan sige, altså, jeg tror at det er over 

90 procent af det vi omsætter det foregår andre steder end i Danmark. Og vi har divisioner 

der sidder i alle mulige andre lande end Danmark, og så er der jo rigtig meget arbejde på 

9



tværs af organisationen, og så er det jo umuligt hvis man kun har, altså, hvis man har et  

sprog som ikke alle taler...altså, jeg kan slet ikke se at det ville kunne lade sig gøre hvis vi 

skulle kommunikere via tolk eller hele tiden få tingene oversat. 

Betina: Så det letter hele processen. 

Hanne: Ja, du kan ikke arbejde på tværs hvis ikke du kan tale et sprog sammen, det kan man ikke. 

Betina: 10. Nej, og det gør så også Danisco mere tiltalende for udenlandske medarbejdere? 

Hanne: ja, for udenlandske folk, ja

Betina: ja, som eventuelt har højere kvalifikationer end man ellers kan finde i Danmark. 

Hanne: ja, det gør det da. 

Betina: 9. Og har I mange udenlandske medarbejdere, altså, i Danmark, tænker jeg på?

Hanne:  ja,  det  har  vi  ovre i  Brabrand,  som er  et,  hvor  der  foregår  rigtig  meget  udvikling og  

laboratorieting. Altså, test af ting i laboratorier. Jeg kan ikke sige dig et procenttal, det kan 

jeg nok finde ud af hvis det er vigtigt. Jeg kan ikke engang give dig et slag på tasken, men 

ja, vi har, og så kan man sige er det mange? Vi har i hvert fald et antal, vi har i hvert fald 

udlændinge, må jeg hellere bare sige, for jeg kan ikke sige dig om det er mange. Når jeg lige 

tænker mig om, nu skal jeg lige se hvem jeg arbejder sammen med. Altså, i HR er der en, et 

par stykker, ikke. I vores egen afdeling er der ikke nogen. Men hvad har du fået at vide?  

Englændere har vi ikke nogen af...(KAN IKKE RIGTIG HØRE) Jeg kan ikke lige sige dig 

om det er mange eller få, det kan jeg ikke. Det er ikke mit umiddelbare indtryk at det er  

mange. 

Betina:  Og du  ved  så  heller  ikke  om det  at  engelsk  er  koncernsproget  ligesom har  været  en  

medvirkende faktor til at de har sagt;”okay, så er Danisco lige mit sted”? At hvis nu det  

havde været dansk så havde de måske sagt, ”nahj”

Hanne: Nej, jeg tror at folk der ligesom er internationale, eller, nej, man kan sige at i Danmark er 
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der to former for udlændinge du kan have som medarbejdere. Der er dem der er kommet 

hertil, og er gift med danskere, og som har boet her i mange år. og som taler og fungerer på 

dansk, og så er der dem som søger jobbet fra et eller andet sted i udlandet, og som kommer 

hertil, og som skal have de her tre-fire år før de så rejer videre, ikke. Og for dem, altså, de 

vil jo kun søge jobbet hvis det er en virksomhed som har engelsk som koncernsprog. 

Betina: Ja. Så hvis nu det var dansk som var koncernsprog så ville de ikke have søgt arbejdet. 

Hanne: Nej. Aldrig. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Ej, det er ligesom os selv, hvis vi tog ud et 

sted i Kina eller Malaysia hvis ikke man kunne tale engelsk. Det tror jeg ikke. 

Betina: Nej, men det er måske rigtig nok. 

Hanne: Altså, så skal man jo være helt. Så skal der jo været et eller andet i det job som gør at det er 

det eneste job i verden man vil have, og så er man villig til at lære det sprog. Eller man 

bliver gift med en derude, ikke. 

Betina:  Jo,  jo.  Men selv om man ikke siger,  okay,  vi  har  engelsk som koncernsprog,  så ville  

forskningen vel alligevel foregå på sådan et blandet sprog, eller...?

Hanne: Ja, det ville det jo nok, ikke. Fordi det er sjældent at det forgår i en lillebitte dansk gruppe 

alene.  Altså,  de  der  grupper,  altså,  vores,  hvad  kan  man  sige.  Vi  kalder  det  

applikationsgrupper, og det er sådan noget hvor de tester ting, eller prøver ting i laboratorier. 

De er...der har vi så en brødgruppe, en mejerigruppe, vi har en kødgruppe, vi har forskellige 

andre ting. De er typisk sammensat af folk der sidder i forskellige divisioner og derfor sidder 

i forskellige lande. Så der er altid en franskmand eller en amerikaner med, eller, ikke altid en 

kineser, men der er i hvert fald altid nogen med der ikke taler dansk, ikke. Så der kan man 

sige, at hvis man havde sagt at dansk var koncernsproget så ville de alligevel skulle tale et 

andet sprog sammen, ikke. 

Betina: Ja, men det man måske kunne sige gør forskellen ved at sige at man har engelsk som  

koncernsprog er at alt det skriftlige og alt det der er rundt om så også skal foregå på engelsk. 

Hanne: Ja. Det er det nok. 

11



Jeg sad lige og tænkte på det der ord 'koncernsprog' og 'corporate language' det er ikke lige 

sådan et ord jeg sådan hører ret tit. Jeg tror bare at det bliver taget for givet, ikke, at vi taler 

engelsk. 

Betina: Ja, det er et værktøj. 

Hanne: ja. 

(Vi blev afbrudt da en anden skulle bruge lokalet og rykkede ud i et fælles område.)

Betina:  14. Ja, mit sidste spørgsmål var i hvor høj grad I gør brug af sprogmedarbejdere, og der  

sagde du at I har tre i din afdeling. 

Hanne: I min afdeling, ja. Og de oversætter mellem dansk og engelsk, ikke mellem andre sprog, så 

de oversætter rigtig meget for folk her i huset og for dem i Brabrand. Ehmm, ja, det er det, 

ikke.  De får  ikke opgaver  fra andre lande og sådan noget.  De læser også korrektur  og  

redigerer og sådan noget. 

Betina: altså på intranettet f.eks. og sådan noget? Eller bare på alt simpelthen.

Hanne: ja. Altså, man sender det man vil have dem til at kigge på og så læser de korrektur eller  

laver oversættelser, eller hvad de nu gør, ikke. Og så sidder der altså rigtig mange, hvad  

hedder det, folk med en erhvervssproglig uddannelse rundt omkring og de skriver jo deres 

ting selv, så et eller andet sted er de jo også en slags sprogmedarbejdere, ikke, men med  

fokus på så mange andre ting end bare sproget, ikke. For dem er det også meget et redskab. 

Betina: Så det er ikke noget der sådan er fokus på at 'husk nu at få tjekket det igennem, så det er 

rigtigt det der kommer ud'?

Hanne: Jo altså, der er der kommer op til tjek hos oversætterne, ehm, brochurer, guidelines, hvad 

ved  jeg.  Altså,  noget  man  gerne  vil  have  er  i  orden,  ikke.  Plus  alt  hvad  vi  som  

kommunikationsafdeling selv står for, ikke. Det har altid været igennem dem. Vi har så også 

i Brabrand, sidder der faktisk en, hvad hedder sådan en, en engelsk pige, en indfødt som 
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laver  meget  af  deres  marketingsmateriale.  Jeg  tror  egentlig  at  hun  er  journalist  af  

uddannelse,  men  hun  skriver  deres  ting  på  engelsk  så  i  og  for  sig  er  hun  jo  også  

sprogkommunikationsmedarbejder derovre. Hende har vi brugt en lille smule nogle gange til 

at tjekke noget korrektur også, men ikke så meget. 

Betina: Og det gør ikke nogen stor forskel at det så er en native speaker?

Hanne: Lad os sige det sådan at  hun har arbejdet meget med marketingting i  mange år og vi  

arbejder sådan meget med  corporate-ting og det er der altså lidt forskel på. Der er nogle  

konventioner når man skriver corporate, der er en måde vi gør, som vi formulerer os på hvor 

du  ikke  altid  kan  bruge  dit  marketingssprog.  Hun  er  smadder  god  til  de  der  

marketingsbrochurer, men man kan sige de gange vi har fået noget læst korrektur af hende 

på det vi nu kalder corporate information, der har det, der har hun så ikke været klar over 

vores konventioner, altså, hvordan vi skriver ting, hvordan vi nævner os. Siger vi 'We' eller 

siger vi 'Danisco', eller hvad. Altså, det er bare noget jeg siger nu, det er ikke noget du skal 

begynde at pille ud...Men jeg vil sige at den lære man måske nok kan drage af det er at  

native speakers er glimrende på rigtig mange måder, men, hvordan skal jeg sige det her,  

altså, det har jeg også været ude for med en englænder vi havde i afdelingen, da de ikke har 

en  sproglig  uddannelse,  så  har  de  ikke  den  samme  fokus  på  rent  sproglige  ting  som  

oversætterne har. 

Betina: Nej. De taler det jo naturligt og ved ikke hvorfor det skal være sådan. 

Hanne: Ja, og så tænker man ikke altid på at hvis man formulerer noget her, kan det så forstås på en 

anden måde og altså, der er, de har nogle forskellige fokusser, eller hvad det nu hedder. Og 

jeg kan huske at vi nogen gange spurgte denne her native brit vi havde i afdelingen for nogle 

år siden, spurgte ham, hvad synes du ville være bedst at skrive her, og hans svar var altid 

bare 'jamen, det lyder skide godt begge dele' og der var ikke en tagen stilling til, hvor vi som 

har lært sprog har lært et eller andet med at der er nogle nuanceforskelle på om du bruger det 

eller det verbum eller om du bruger det eller det substantiv, og det var han 'nå, men det var 

da lige meget' ikke. Fordi han slet ikke tænkte i de baner, ikke. Så der oplevede vi faktisk at 

det var fint at have en indfødt, og man kunne glimrende spørge ham 'hvad hedder f.eks. en 

ispind, eller hvordan ville en englænder sige sådan her?' Så kom han med nogle ord som vi 

aldrig ville have kunnet slået op. Men det der med at rådgive om vores corporate-ting, det 

13



duede bare ikke. Der må vi bare lade være at bruge dem til. Så sådan er det. 

Betina: Jamen, det kan jeg godt se. 

21. og mit allersidste spørgsmål. Er der noget vigtigt jeg har glemt at spørge om?

Hanne: Det kommer jo an på hvad du skal bruge det til, ikke. 

Betina: I forbindelse med koncernsprog. 

Hanne: Nej, det synes jeg måske ikke. Altså, man kan sige at vi har jo sådan lidt en ad-hoc tilgang 

til det, så ikke en særlig struktureret tilgang til det med sprog. Det er lidt et  given et eller 

andet sted at vi taler og skriver engelsk og folk gør det på hver deres måde. Vi har ingen 

overordnede regler for hvordan man gør det og det kan da godt give sig nogle pudsige  

udslag en gang imellem...

Betina: Men ikke noget hvor man kan sige at det ikke er godt, eller ikke er hensigtsmæssigt...

Hanne: Nej. Og kommunikationen er så det vigtige hvor sproget så lidt kommer i anden række,  

ikke.  Kan  det  forstås,  så  er  det  godt,  ikke.  Får  man  sagt  det  man  gerne  vil,  kommer  

budskabet frem. Så man kan sige at måden hvorpå er måske mindre vigtig. Det er ligesom 

det man kan uddrage af det uden at jeg tror at nogen har sat sig ned og sagt at det er sådan 

det skal være. Hvor man kan sige at de meddelelser vi sender ud på vegne af vores ledelse, 

fondsbørsmeddelelser,  årsrapporten,  og  sådan  noget,  der  skal  både  budskabet  og  det  

sproglige være super i orden, ikke. 

Betina: Ja, det er klart, for det er jo pinligt og...

Hanne: Det er pinligt og meget beklageligt hvis det ikke er i orden, ikke. Vi udsendte en, det vi  

kalder vores sustainability-rapport sidste år, hvor den kom så kun på nettet, nej, den kom sgu 

også på tryk og den var blevet sendt til tryk, hvor der på allerførste, hvor der på første opslag 

var en kongruensfejl i overskriften. Vi var fuldstændig lamslåede alle sammen over at det  

var blevet overset,  ikke, men det var det altså og det måtte til trykkeriet,  trykken måtte  

stoppe, og det påtog vi os selv at betale for det for nogen andre sagde at det er lige meget, 

det tager vi med og vi sagde at det gør vi bare ikke. 
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Betina: Men det er mere en stolthed, ikke?

Hanne: Jamen, det kan man da, et eller andet sted er det jo det samme som at skrive et forkert tal, 

føler vi, ikke. Det kan man simpelthen ikke. Og det tror jeg kun du kan se som, når du har en 

sproglig uddannelse og du er vandt til at arbejde med sprog, kan se at det der er simpelthen 

så horribelt. Altså, det var i stil med at sige 'I is', ikke. Det var sådan noget

Betina: Og det ville man jo heller aldrig acceptere på dansk. 

Hanne: Nej, det ville man nemlig ikke. At det så kostede et eller andet kolossalt beløb det taler vi så 

ikke højt om. 

Betina: jamen, jeg tror at det var det.
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Interview med Kaspar Bach Habersaat fra ISS Chef for kommunikationsafdelingen

Varighed: 38 minutter. 

Kaspar: Var du til det der foredrag (NAVN PÅ FORDRAG) for der er meget af det [du spørger om] 

vi ikke har.

Betina: Nej, det var min vejleder Margrethe Mondahl som var med til at stå for foredraget, og hun 

sagde, at der havde I i hvert fald snakket meget om koncernsprog.

Kaspar: Ja, men det er jo også rigtigt, og man kan jo sige at engelsk er jo også vores koncernsprog, 

men  det  jo  nok  også  bare  vigtigt  at  sige  at  det  er  jo  ikke  fordi  at  vi  har  520.000  

medarbejdere som taler engelsk. Sådan er det jo slet ikke. Men der er jo ikke...og det er jo 

heller ikke nødvendigt. Men der er jo et behov for at alle i det her, vi er jo bygget op med at 

der er et hovedkontor med 104 medarbejdere og så er der en masse lande, 53 lande med 

nogle rigtig (gode ledelser???landeledelser???) og i det samarbejde mellem landeledelser 

og regioner og hovedkontor, der er koncernsproget engelsk, og de materialer vi laver herfra 

er jo også på engelsk,  og  den  kommunikation  der  er  på  tværs  af  grænsen  er  også  på  

engelsk, men vi ved jo samtidig også at hvis, når den spanske organisation virkelig skal  

have  noget  ud  og  leve  på  et  niveau  der  er  lavere  end,  eller  undskyld,  den  spanske,  

latinamerikanske...den Iberiske halvø og Latinamerika, når de skal have noget der skal leve 

på et niveau, der ligger ud over landeledelsen, så er der lidt en tendens til at de oversætter 

det. Og det er der jo også ... helt banalt i Danmark. Der oversætter man jo også sådan de 

mest fundamentale ting som vi har. 

Betina: Men det som jeg jo sådan er interesseret i at finde ud at det er jo også, altså, hvordan  

fungerer det så når der står på hjemmesiden ”Vores koncernsprog er engelsk”. 

Kaspar: Ja, det gør der jo ikke. 

Betina: Altså, jeg har faktisk fundet en pdf-fil...

Kaspar: ok, men det er et jobopslag, så, ikke?
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Betina: Nej, nej, nej. Det var en, øhh, det er Articles of association, hvor der står hvad ISS' mål er 

og hvor mange medarbejdere der er på globalt basis og sådan, ikk', og så står der ”Vores 

koncernsprog er engelsk” Men det står så både på dansk og på engelsk. 

Kaspar: Nå. 

Betina: Ja. Men jeg kiggede også på hjemmesiden igennem, og kunne ikke finde noget sted hvor 

der stod at koncernsproget var engelsk. Ikke på hjemmesiden i hvert fald. Nej. 

Men, ja, men altså, det er jo det jeg skal bruge de her spørgsmål til.

Kaspar: Ja, men altså helt grundlæggende kan man sige at vores koncernsprog er engelsk, og så vidt 

jeg ved er det også UK og ikke US. Men når det så er sagt, så handler det sådan set også 

bare mere om at folk gør det. Vi er jo en, altså, det er jo vigtigt at forstå at vi er jo en meget 

stor virksomhed, men vi er en (lavenergivirksomhed ???), og den er sådan relativt trimmet, 

forstået på den måde at der er ikke, vi laver ikke politikker for hvad som helst, og vi har 

ikke den meget store stabsfunktioner, hvis man tager kommunikation og ser på globalt  

basis, der er to. Hvis man tager Chr Hansen (et andet firma), så er de syv. Chr. Hansen er en 

lille bolche-butik i forhold til det her. Så helt uden...øh, det fortæller egentlig mere om os 

end det gør, end alle andre, men der er ikke særlig mange, og derfor er det at få, hvad skal 

man sige, det at få alting, sådan helt perfekt, eller gjort 100 procent, det er ikke vores måde 

at  gøre  det  på.  Der  er  lidt  mere  en  80-20-tilgang  og  så  er  der  måske  også  på  

hovedkontorsplan samtidig sådan en perfektionstankegang, ikk'. 

Betina: Jeg syntes nu egentlig på hjemmesiden at der var en del politikker, altså, sådan noget med 

ansvarlighed og sådan, retningslinjer for hvordan man gør ting. 

Kaspar: Ja,  det  har  vi  også,  men  vi  har  ikke,  du  ved,  vi  har  ikke  sprogpolitikker  og  tomme  

politikker. Det eksisterer ikke. 

Betina: Nej. Men kan vi gå efter listen, det er bare så jeg kan sammenligne de forskellige... Godt. 

1. hvorfor har virksomheden valgt at have engelsk som koncernsprog? (4.03)

Kaspar: Det har vi jo fordi vi er store, og vi er internationale, og man kan sige at der er vel spansk 

og engelsk, og der har engelsk været mere naturligt, fordi vores ophav er her oppe i denne 

2



her del af Europa. Og de fleste, altså, nu ved jeg ikke lige om spansk er større end engelsk 

for tiden,...

Betina: Jeg tror det kommer an på hvor man er.

Kaspar: ...men i det meste af vores forretning er det i hvert fald engelsk. Og så kan man sige at  

engelsk er også i højere grad det der er forretningssprog. 

Betina: Ja, men altså,  I taler jo kun engelsk over grænserne, ikke? I taler ikke engelsk her i det  

danske hovedsæde, f.eks., vel? Til møder, og til...

Kaspar: Du vil ikke gøre det i ISS Danmark, der finder du det ikke, men hvis du kigger her, så  

afhænger det af hvem der deltager. Vi har jo engelsksprogede folk som kun taler engelsk, vi 

har også en masse der er tosprogede og taler et gebrokkent dansk, hvad hedder det, men du 

vil finde masser af møder som foregår på engelsk. 

Betina: Ja. Men det kommer jo så an på hvem der deltager.

Kaspar: Det er om hvem der deltager, ja. 

Betina: og hvis det kun er danskere så vil det ikke foregå på engelsk. 

Kaspar: Nej. 

Betina: Sådan er det nogen steder, nemlig. 

...har I også gjort det for at tiltrække udenlandske medarbejdere, eller er det for nemhedens 

skyld? (5.20)

Kaspar: Nej, man kan sige at det er jo en forudsætning for at kunne operere. Hvis man gerne vil  

have en...lad os sige...vi har lige fået en ny HR-chef, Danial Brennan, han er Canadier. Hvis 

man gerne vil have ham til Danmark. Det er et relativt stort HR-job han har, og hvis man 

gerne vil kunne rekruttere de bedste så er man også nødt til også at kunne operere på andre 

sprog. Så jeg vil ikke sige, det handler ikke bare om... det er mere en forudsætning for at 

kunne få de her folk til, men vi ser det ikke som sådan et specielt attraktivt gode, om man 
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så skal sige...og så kan man sige, det der mere er syretesten, det er ens mail, hvad er det de 

foregår på, og det er jo en blanding af mange forskellige sprog (fnis) nej, det er en blanding 

af primært to forskellig sprog...

Betina: dansk og engelsk. 

Kaspar: ...og der er jo...dybest set er det jo et problem med de mange mails der foregår på dansk  

fordi det ekskluderer en meget hvis lige pludselig de bliver sendt ud til en meget større  

gruppe...

Betina: ja, hvis man lige cc'er det til en eller anden. Ja.  

Og hvornår, ved du hvad årstal I fik engelsk som koncernsprog?

Kaspar: Aner det ikke. 

Betina: Det ved du ikke. Nej. Men, øh det er jo sådan lidt svært at svare på, men 

2. Hvordan fungerer det i praksis at have engelsk som koncernsprog, I taler det bare 

til møder når der er nogen der er engelsktalende eller ikke dansktalende? (6.44)

Kaspar: Jamen, det fungerer jo fint, man kan sige at det fungerer jo på den måde at det fungerer. Det 

er i virkeligheden det vigtigste. Det er at man rent faktisk kan tale med hinanden selvom vi 

operere  på  mange  forskellige  sprog,  i  mange  forskellige  lande,  og  mange  forskellige  

tidszoner og andet godt. Så fungerer det jo som et enkelt fællessprog, og du ved det er jo 

ikke...uanset hvor det er i verden så er der masser der kommer ud som måske er engelsk 

med lidt lokalt kolorit. Med lidt fransk kolorit, eller lidt asiatisk kolorit. Men sagen er jo at 

de forstår hinanden og, og er nogenlunde samme sted på det tidspunkt som de har aftalt, og 

det er jo sådan set det der er det vigtige. Så det grundlæggende er sådan set bare at det  

fungerer. Og det behøver ikke at være stor kunst, men det skal fungere og det skal gøre at vi 

relativt smidigt kan operere sammen. Og det er i virkeligheden det vigtigste. 

Betina: Ja. 

3.  Er  der  nogen  steder  i  virksomheden  hvor  det  ikke  er  hensigtsmæssigt  at  tale 

engelsk? (7.48)

4



Kasper: Jamen, der er jo store dele hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt.  Der kan jo sige at  

begrænsningen i det er jo at vi ikke kan nå ud til de mange forskellige blue-collar workers 

der  er.  Og  i  nogen  lande  kan  vi  måske  egentlig  ikke  engang  nå  særlig  langt  ned  i  

organisationen, enten fordi folk synes det er bøvlet, eller fordi de reelt ikke har, altså, de 

måske  rent  faktisk ikke  kan læse.  ...  men det  er  så  omvendt  også en proces,  med en  

virksomhed der er vokset vanvittigt meget hen over en række år. Og hvis du ser, jeg føler 

mig ret overbevist om at hvis du ser på de mennesker der kommer til, som ikke er fulgt  

med fra de tidligere virksomheder, så er det folk med en anden kompetence, fordi at der 

bygger man jo op. Man gør det dels på toppen. Vi er begyndt herinde at have flere og flere 

reelt...de kan ikke dansk, og derfor operere man på engelsk, og det samme sker jo i de  

forskellige landeorganisationer, man har dygtigere og dygtigere folk hvor engelsk bliver en 

naturlig del af at det skal man også kunne for at agere i virksomheden.

Betina: Ja, men når I nu, altså, alt materialet er jo på engelsk, ikke? Hvordan sikrer I jer så at alt 

materialet der jo så er på engelsk så også bliver forstået af alle de her blue-collar arbejdere 

f.eks.? (9.00)

Kaspar: Det er jo op til de enkelte landeorganisationer at gøre det. Og der kan man sige, at der er jo 

sådan set...så nogen steder oversætte man det, men der er bare et ekstra element i det og det 

er at hvis du tager fra top til bund – det lyder grimt – men hvis du tager den, så er det jo 

ikke nødvendigt. Fordi du står og gør rent eller sidder i receptionen her ude, behøver du 

måske ikke at kende ISS ways og vores value chain, vores ISS value chain, som vi kalder 

den, ikke. Det er noget andet du skal forstå. Det du skal vide, det er hvorfor er det du gør, 

altså, hvad skal du gøre, hvad er dit job, hvordan gør du det bedst og hvordan passer det her 

ind i den store sammenhæng. 

Betina: Så generelle HR-informationer og ting som medarbejderne de skal have at vide, det får de 

på deres lokale sprog. 

Kaspar: Ja, og mange gange mange steder også af deres lokale leder, så det er jo ikke bare et  

spørgsmål  om at  kunne  engelsk  eller  ikke  at  kunne  engelsk.  Hvis  du  bare  tager  ISS  

Danmark, så vil du have en meget stor...en den af dem er nydanskere. En del af dem har, 

der er ikke nogen der har dårlige sprogkundskaber, men der er en nogen hvor det at lære 

dansk er en del af at kunne varetage et arbejde, og hvor man så lærer dem det først. Du ved 
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formentligt at, er det ikke en tredjedel, nej, hvad er det, en ottendedel af alle danskere som 

er funktionelle analfabeter, jeg kan ikke huske det. Men der er en ret stor andel af danskere 

der er funktionelle analfabeter. Mit bedste bud er at vi har en lidt større andel end hvad vi 

har generelt i vores branche. Så det er ikke bare et spørgsmål om at kunne læse engelsk, det 

kan grundlæggende også være et spørgsmål om overhovedet at kunne læse, eller det kan 

være et spørgsmål om overhovedet at kunne dansk. Så på den måde...

Betina: Men det jeg tænker på er om I oversætter det til dansk når det skal ud i det der sidste led, 

der hedder medarbejderne på gulvet? - eller på det lokale sprog. (11.08)

Kaspar: Det som de skal vide og kunne, eller vi mener at de skal...det kommer ud på deres lokale 

sprog.

Betina: Og hvis I har en medarbejderavis eller noget, så ville den også komme ud på dansk.

Kaspar: Lige præcis. 

Betina: Okay. 

4. Hvilke fordele eller ulemper ser du ved at have engelsk som koncernsprog? (11.32)

Kaspar: jamen, den store fordel er jo bare at det fungerer. Og ulemper, jeg synes ikke på den måde 

man kan sige at der er nogen ulemper ved det. Jeg mener i virkeligheden bare at det er en 

forudsætning for overhovedet at kunne operere i flere lande, og måske særligt i forhold til 

at have, altså, hvad kan man sige, hvis man tager den kinesiske organi...eller måske starter 

vi et helt andet sted. Det der er vores mål det er, vi vil jo gerne være, først vil vi gerne være 

størst og bedst og foretrukken osv. Og det er jo givet i vores industri globalt mener vi ikke 

at vi kan gøre ved at sidde her og have alle mulige ideer om hvordan vi skal gøre hele  

balladen og lave f.eks. intern kommunikation herfra. Der er man nødt til at gøre det lokalt. 

Og det er fordi at markederne er meget forskellige, forudsætningerne for at operere på de 

forskellige markeder er meget forskelle.

Betina: Så I udstikker ikke nogen interne kommunikationsdirektiver herfra? (12.24)

Kaspar: Nej, i det hele taget udstikker vi ikke mange direktiver. (Noget vil vi gerne være fælles  
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om???) som koncepter og vi  har  nogle  fælles segmenter vi  gerne vi  ramme og vi får  

strømlinet flere og flere processer, men det handler i virkeligheden om at få spredt  best  

practice så man ikke skal opfinde den dybe tallerken igen og igen, Og der kan man sige, i 

den del  af  det,  der  er  ikke,  sådan set  forudsætning for at  vi  overhovedet  kan operere  

sammen, men når man kommer ned i de underliggende niveauer er der måske ikke det store 

behov for have det på den måde for der agerer man lokalt og skal takle sit marked lokalt og 

det vil sige at forudsætningen, ja det er jo nok lidt en forudsætning, det er jo at man også 

har lokale ledelser som ikke er alle mulige danskere eller englændere som rejser rundt for 

at lede og dirigere de forskellige virksomheder eller operationer lokalt, men hvis du er i  

Kina så er det kinesere som faktisk kender det kinesiske marked, og den kultur som er på 

en kinesisk arbejdsplads. På samme måde hele verden rundt, der er måske, jeg tror vi er,  

der er en håndfuld som er englændere i Hong Kong f.eks. eller en dansker i England, et lidt 

pudsigt fænomen men sådan er det, Men det er på alle måder undtagelsen der bekræfter  

reglen, det er lokale ledelser vi har rundt omkring. Der kan man sige, hvis vi ikke havde 

engelsk kunne vi ikke operere på den måde.   

Betina: Nej, altså, så skulle man jo have en masse der talte forskellige sprog ihvertfald, ikke, så 

man kunne kommunikere med de forskelle verdensdele. 

Kaspar: Det har vi ikke. 

Betina: Nej. 

5. Hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt? (14.05) Det er måske noget 

der løser sig selv, eller hvad?

Kaspar: Ja, det bliver jo brugt. Det er jo ved at når det bliver nødvendigt så ?????(14.16). Men vi 

har ikke noget med at man skal tale engelsk i kantinen, eller...

Betina: Og I har heller ikke sådan en HR-afdeling der kommer og siger at nu skal I skrive engelsk. 

Men du sagde selv med e-mailsne engang imellem at hvis nu det hele bare var på engelsk 

så løste det måske lidt problemer, fordi nogle er på dansk og så er der nogen der ikke  

forstår det, og...

Kaspar: men de der danske mails er jo bare noget der flyver imellem medarbejdere herinde, hvor 
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man siger at det her er på den måde ikke noget der har så meget relevans...

Betina: Jo, men der er jo alligevel meget der foregår på gangene, ikke

Kaspar: jo, men det har vi ikke. 

Betina: Nej. Der er ikke sådan en politik der siger at alt skriftligt skal være på engelsk. 

6. Hvem håndterer koncernsproget? (15.00) Jeg ved godt at det måske er et lidt underligt 

spørgsmål, men altså, hvem, altså er der nogen kontrolinstallationer eller foranstaltninger 

som... (KASPAR RYSTER PÅ HOVEDET) det er der ikke, det kører bare.

Kapsar: Det er der ikke nogen der gør. Men det eneste sted hvor vi har det er på de helt særligt  

vigtige dokumenter såsom årsrapporten osv. hvor der bare er et tjek på at det rent faktisk er 

engelsk det der står, og der er rigtig stavning og konsekvent om det er UK eller US engelsk. 

Betina: Okay. 

7. Hvordan sikres det at medarbejderne har gode nok engelskkundskaber? (15.35)

Kaspar: Ved rekrutering. 

Betina: Så det står decideret i jobannoncen?

Kaspar: Der står at engelsk er koncernsprog.

Betina: Men i tester ikke, eller, interviewet foregår ikke på engelsk, eller... (KASPAR RYSTER PÅ 

HOVEDET)...okay, så I kan faktisk have nogle siddende hvor deres kompetence ikke er  

helt så høj som...

Kaspar: jaja, det kan vi sagtens.

Betina: ja,  og  har  I  så  nogen  sprogkurser  I  sender  folk  på?  (KASPAR  RYSTER  PÅ  

HOVEDET)...så der er egentlig grundlag for ret fejlet kommunikation. (16.12)

Kaspar: Det synes jeg ikke man kan sige, altså, de fleste...For det første er det jo de færreste der 
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tager et job hvis de reelt ikke kan engelsk...og det bliver ret hurtigt afsløret fordi vi er jo 

ikke,  der  er  ikke rigtig  nogen herinde som kan sidde og putte  sig...det  kommer rigtig  

hurtigt...

Betina: Nej, okay. I er sådan mere sociale?

Kaspar: ...nej, næ, der skal bare leveres. Jeg tror ikke rigtig der er nogen der kan sidde i længere tid 

uden reelt at kunne skrive. 

Betina: Ja. Jeg ved ikke, det er måske også et lidt tarveligt spørgsmål, men hvis man ikke tjekker 

sådan nogen ting, så er der jo sådan lidt grundlag for at der ryge nogen igennem som ikke 

er så dygtige til engelsk som de måske burde være, og som får lavet nogle aftaler, måske, 

hvor der har været misforståelser mellem danskeren og den i den anden ende af telefonen  

eller hvad det nu måtte være, ikke. (16.49)

Kaspar: Altså, det kan man jo ikke afvise, men jeg vil bare sige at det viser sig jo ret hurtigt når 

man, når der ikke er nogen der kan putte sig. Og på den måde er der også en hvis, vi er en 

relativt konsekvent virksomhed, så hvis folk rent faktisk ikke kan fungere på engelsk, så 

ryger folk altså også rigtig hurtigt ud. Hvis ikke man kan varetage sit job så sidder man her 

ikke så længe. Så på den måde løser det sig. 

Betina: Okay. 

8. Bliver der lagt vægt på andre sprogkompetencer? Tysk, spansk, fransk? (17.40)

Kaspar: åhh, det gør der jo nok, på nogle niveauer, man kan sige... er det tilfældigt at det er en  

nordmand som er regional CEO for den nordiske region? Jeg ved det ikke. Sprog er måske 

en del af  det, men det handler lige så meget om at kunne forstå kulturen og kunne forstå 

hvad andre siger, eller hvad man nu skal sige...

Betina: Ja, fordi kultur er jo iboende i sproget, ikke? (18.16)

Kaspar: jo,  og helt  banalt  også  bare  at  kunne tale  med folk nede på et  lavere niveau...Er  det  

tilfældigt at det er en spanier som er regional CEO for Liberia og Latinamerika, nej, det er 

det nok heller ikke, så på den måde er der noget som gør at man kan sige at...naa, der er 
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også sådan lidt parallelle forløb eller spor...

Betina: Men han er vel ansat derude, så han er vel lokal, eller hvad? (18.44)

Kaspar: Nej, han er ansat her...

Betina: Nå, her.

Kaspar: ...Han arbejder halvdelen af tiden, ihvertfald fra Spanien, ikke, og fra Sydamerika.

Betina: Så der er faktisk gjort noget for at lette kontakten...

Kaspar: ja. 

Betina: men det kunne måske lige så godt have været en dansker (19.05)

Kaspar: Jamen, det kunne det. Det er det jo i Holland. Ehh, Holland, Belgien. Det er det faktisk i 

resten af Europa. Der er to danskere, og Østeuropa, så der er tre danskere...men, hvad kan 

man sige, det er ikke på den måde et forsøg på at kompensere for et eller andet, eller  

for...men du ved. Der er nogle steder hvor det bare giver god mening...

Betina: I Asien måske også, ikke? (19.35)

Kaspar: ...jo,  der har vi  nu en som kan rigtig  mange sprog,  men jeg tror ikke han kan nogen  

asiatiske. 

Betina: Nå, Jeg tænkte at kultur er meget vigtigt i Asien.

Kaspar: Ja. Nej. Jeg tror at der skal man nok se lidt mere sådan at en virksomhed jo er bærer af  

nogle værdier og de mennesker vi har i vores virksomhed de er bærer af de værdier...og har 

sådan en kulturel sensitivitet, men de behøver ikke at være asiater for at være i Asien.  

Sådan noget er der ikke. 

Betina: Nej, så det det er halvt tilfælde og halvt sådan planlagt.
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Kaspar: Ja. 

Betina: 9. Er der mange udenlandske medarbejdere i virksomheden i Danmark? (20.14)

Kaspar: Ja her...

Betina: Ja, her på hovedkontoret.

Kaspar: Ja, det er der, og det er der især på ledende poster. Jeg tror at vi er den virksomhed som har 

den mest internationale ledelse. Hvis man ser på vores bestyrelse, så består den, jeg tror  

totredjedele er udlændinge. Det finder man ikke i særlig mange andre danske virksomheder. 

Hvis du ser på vores ledelse, den sådan lidt bredere ledelse, så er halvdelen udlændinge, og 

det er en gruppe som har været i voldsom vækst, og det tror jeg sådan set vil fortsætte over 

tid. Det bliver færre og færre danskere, i hvert fald procentuelt. Så kan man sige på de  

underliggende lag, der er man sådan set stadig mange udlændinge, men der er sådan måske 

en større gruppe af danskere, ikke, men hvis man ser på ledelsen, og den måde...hvis man 

siger at man bygger virksomheden op fra oven, så har du et kæmpe indtog af udenlandske...

Betina: Hvorfor tror du det er sådan? (21.20)

Kaspar: Det  er  fordi  det  er  utroværdigt  at  være  verdens  fjerdestørste  virksomhed  som  en  

arbejdsgiver og så tro at man kan være en ren dansk ledelse. Det er jo ikke der man får den 

bedste  kompetence.  Der  findes  jo  ikke.  Hvis  du  skal  ud  og  have  en  HR-chef  til  en  

virksomhed i vores stilling [måske mener han: en stilling i vores virksomhed, eller  en  

virksomhed af vores størrelse]. Så findes de jo ikke i Danmark. 

Betina: Nej, så, der er jo ligesom et noget større område udenfor. Det er klart. Men I er så også 

hovedkontor for hele ISS koncernen, og så Danmarks regionalkontor, eller hvad?

Kaspar: Nej, Der hvor du er nu, det er det globale hovedkontor.

Betina: Det er det globale. Okay. 
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Kaspar: ISS Danmark er en selvstændig forretning som ligger ude i Nordvest, eller det ligger rundt 

omkring i hele Danmark. 

Betina: Okay, og der styrer de så det der foregår i Danmark, og her der styrer I hvad der foregår i 

hele verden. 

Kaspar: Ja, det kan man sådan set godt sige. 

Betina: Okay. 

10.  Gør  det  at  I  har  engelsk  som  koncernsprog  virksomheden  mere  tiltalende  som 

arbejdsplads for udlændinge? (22.14)

Kaspar: Det må det jo nødvendigvis gøre, men jeg tror sådan set at hvis du skal se på hvad det er for 

nogle mennesker der bliver ansat her inde...så kan man sige at dem der flytter hertil, der er 

det ikke. Altså, engelsk er jo ikke (det er en hygiejne faktor????JEG FORSTÅR IKKE) Du 

kan jo ikke. Hvis vi alle sammen kun talte dansk, så kunne du jo ikke hyre en udlænding. 

...så det er ligesom bare helt fundamentalt. Der tror jeg at de af vores kolleger der er flyttet 

hertil ... der er barrieren og det der gør at man vil være her, ikke, vil være...nogle helt andre 

helt andre. Kan man lide landet, kan man komme igennem en vinter, kan ens familie få  

noget ordenligt at lave, osv. Det er jo det der er det ægte relevante i den sammenhæng. Og 

så kan man sige, vi har faktisk også relativt mange medarbejdere som måske bor i Finland 

og arbejder her tre dage og resten hjemme, er på det lokale kontor osv. Der er mange  

forskellige medarbejdere som er  her på forskellige vilkår,  og det  tror jeg sådan set  er  

meget...[fint]

Betina: Ja, det er jo også en strategi at løse det på

Kaspar: Ja, og der kan man sige for overhovedet at kunne operere på den måde og sige. Vi har en i 

England der ved voldsomt meget om det her, kunne vi ikke lige bruge hans ressourcer i et 

år til en konkret opgave som han ved noget om. Der kan man sige, at der er engelsk jo bare 

en  forudsætning  for  at  de  kan  være  her  overhovedet.  Jeg  tror  mere  at  engelsk  er  en  

forudsætning end en konkret tiltrækningsstrategi. 

Betina: Okay. 
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11.  Hvis  der  er  udenlandske  medarbejdere  i  virksomheden,  hvordan  håndteres  

kulturforskellene mellem medarbejderne? (23.56)

Kaspar: Jeg tror at hvis du gik rundt, så ville du se at folk er ret ens. Der kan man sige at der handler 

det måske mere om at, hvad kan man sige, internationalt set er en ...hvad skal man sige, en 

gruppe med mennesker der har rejst noget og altså, vi er relativt ens... og måske mere en 

del af en international klikke end så meget andet.. på den måde vi ikke så mangfoldige.

Betina: Ok. Så det er måske ikke så meget et spørgsmål om kultur, men et spørgsmål om at man 

tilhører den samme mennesketyper.

Kaspar: Ja. 

Betina: Altså, f.eks. jeg så for nogle år siden hvor man har fundet ud af at f.eks. danske unge har  

mere til fældes med spanske unge end danske unge har med danske gamle og spanske unge 

har med gamle spanske. Det er måske mere det, ikke? (24.45)...

Kaspar: Jeg tror at det er nok der omkring. 

Betina: Det  er  erhvervsfolk  og  det  er...  så  det  er  ikke  et  spørgsmål  om  kultur,  men  om  

forretningskultur. 

Kaspar: Ja, det tror jeg du har ret i, ja, ja. 

Betina: Okay. 

12. Er det nok bare at tale engelsk sammen, eller sker der misforståelser pga. kulturforskelle 

og forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads? (25.11)

Kaspar: (lang tænkepause) Det gør der jo nok. Altså, man kan sige, det er jo...jeg tror det er 14 dage 

siden vi fik en mail fra en...vi havde et samarbejde med vores folk i Singapore, og man kan 

sige at det var pudsigt at læse den singaporeanske landechefs måde at skrive med vores  

CFO her. Altså, hvor man kan sige at det var, det var i hvert fald meget uhøjtideligt, og 

nogen vil sige nærmest pjanket, hvor man tænker...Men der kan man sige at det er jo også, 

hvad skal man sige...altså, det fører jo ikke til misforståelser, det handler jo grundliggende 

om at der er sådan en, folk er forskellige, der er forskellige kulturer og sådan er det jo. Det 
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væsentlige er jo at folk gør det de skal. Og det er det som folk bliver målt og vejet på og det 

er det der gør at man er...at man grundlæggende har sit job...

Betina: (26.16) Ja. Men det som jeg tænker på det er at man siger f.eks. noget med ens danske  

kulturbaggrund og man mener det på en bestemt måde, men modtageren forstår det på en 

anden måde, fordi på deres sprog ville det betyde noget andet. Det har I ikke så meget af? 

F.eks. den vægt man ligger på ordene, konnotationen der ligger bag ordene. 

Kaspar: Jo, det er der helt sikkert. Det kan du helt sikkert finde eksempler på, men jeg synes ikke 

det er noget der præger på en måde hvor man siger, uha, der døde alle linjerne mellem 

Danmark og Frankrig.

Betina: Nej, ok. 

13.  I  litteraturen  bliver  det  beskrevet  hvordan  udenlandske  medarbejdere  kan  føle  sig 

udenfor fordi deres danske kolleger taler dansk i frokostpausen, i rygepauserne, på gangene, 

og  det  er  dér  meget  af  den  uformelle  kommunikation  foregår.  Hvilken  påvirkning  af 

arbejdsudbyttet tror du det har? (27.10)

Kaspar: hmm. Altså, det er jo sådan set noget man skal spørge en af de ikke-danske om. Vi har jo 

ikke, vi oplever jo ikke problemet. Jeg tror ikke det er...altså, der er en kultur hvor man 

taler engelsk når der er andre...og det er bare sådan det er. øh...

Betina: Men  derfor  kan  der  jo  godt  blive  lavet  sådan en  lille  aftale  over  frokosten  hvor  det  

pludselig kun er danskerne der har hørt om det her. Nu gør vi sådan her. Og så er det kun de 

dansktalende der er med og er indforståede. 

Kaspar: Det eksisterer måske, men jeg tror ikke det er så (IKKE RIGTIG HØRE) ...misforstået.

Betina: Nej. Og hvis det er så lever folk bare med det. (28.25)

Kaspar: Ja, og det er jo, man kan sige, det er jo en kultur herinde hvor det er meget forretningsrettet 

og meget performancerettet og derfor er hele den del som også handler om alle mulige små 

tuskeaftaler rund omkring, den er mindre fremstående her end den er mange andre steder. 
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Så det tror  jeg måske gør en del af det. Og så er der, jeg vil sige at det er bare ilde set ikke 

at tale engelsk hvis der sidder en englænder ved siden af en, eller ved dit bord, så slår man 

over. Men altså igen, jeg vil ikke ligge hovedet på blokken, men mit bedste bud er at det 

ikke er et helt så stort problem (som man/du kan gøre det til???)

Betina: Nej, Okay. 

14. I hvor høj grad gør virksomheden brug af sprogmedarbejdere? (29.10)

Kaspar: Jamen, vi gør det på centrale publikationer, men ellers ikke...

Betina: Okay, så ikke internt i huset. Kun ting der bliver sendt ud. 

Kaspar: Kun rigtig vigtige ting der bliver sendt ud hvor vi bruger nogle oversættere, ikke. 

Betina: Og du er ikke kommet ud for at du har læst en eller anden tekst og tænkt, puha, hvem har 

læst den, eller hvem har skrevet den? 

Kaspar: jojo. Altså, man kan sige, særligt i vores funktion er det måske en lille smule...der er det så 

sådan...vi bør vel dybest set være flydende på engelsk, ikke. Og det er vi ikke. 

Betina: hmm, det kan man ikke når man ikke taler det som modersmål. 

Kaspar:  Nej, det kan man nemlig ikke. Jeg vil sige, at der hvor vi sidder med rigtig vigtige ting, der 

skæres det(??) og jeg vil sige lige præcis i en kommunikationsfunktion er det lidt som et 

skisme mellem, du ved, det fungerer, men er det reelt godt nok, for man kan sige at man har 

et publikum er meget større, man kan sige at vores måde at løse det på indtil videre har  

været at sige, der hvor det er rigtig vigtige ting, hvor vi gerne vil være rigtig sikre på at det 

lyder rigtigt på dansk og det også skal lyde rigtigt på engelsk, der får vi det oversat. Der 

laver vi en dansk version, får den klappet af, får den oversat. Og det fungerer sådan...det 

synes jeg sådan set fungerer. Vi har prøvet en enkelt gang hvor vi gjorde det modsatte. At vi 

sad og skrev på engelsk og fik den oversat til dansk, for at være sikre på at der stod det 

samme, og jeg vil sige at det var virkelig ikke nogen køn oversættelse. Og der kan man 

sige, at der har vi så nogle ting som vi opfatter som mindre vigtige som vi stadig publicerer 

internationalt, hvor man måske godt kunne overveje om man skulle bruge oversætter lige 
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præcist, fordi det er sådan en corporate kommunikation, ikke. 

Betina: Bruger I så oversættere ude i byen, eller har I her i huset? (30.56)

Kaspar: Ude i byen.

Betina: Okay. 

15. Er der nogen markeder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge engelsk, men hvor det 

ville være bedre at bruge lokalsproget? (31.06)

Kaspar: Det tror jeg sådan set det er i alle markeder.

Betina: Ja, men jeres kommunikation med dem, der bruger I kun engelsk?

Kaspar: Ja, man kan jo sige at engelsk er jo koncernsproget på den måde at det er imellem et  

hovedkontor og de landeledelser der er lokalt, der er det engelsk, og der er også nogle  

fag...nogle specialistfunktioner hvor man også ville bruge engelsk. Men når du taler om 

markederne så er vores koncernsprog jo noget helt andet. Der er det jo det lokale sprog. Og 

så tror jeg, altså, det ville jo være mærkeligt at skrive til en dansk kommune på engelsk. 

Det ville jo slet ikke give mening.

Betina: nej, nej, Det er rigtigt.

16. Er du bevidst om at virksomheden har mistet ordre pga. manglende sprogkundskaber, ud 

over engelsk? (31.51)

Kaspar: Det tror jeg simpelt hen ikke. 

Betina: Nej. 

Kaspar: Det tror jeg ikke.

Betina: Nej. Okay. 

17. Har virksomheden en sprogpolitik? (32.06)

-Det har I jo så ikke
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Kaspar: Nej, vi har en politik der hedder, vi bruger UK, ikke.

Betina: Ja. (griner). Ved du om der er en grund til at I ikke har en sprogpolitik, som er...

Kaspar: Ja, altså, det er jo, hvad kan man sige. Vi opfatter det som noget der ligger under radaren, 

ikke. Man kan godt lave en sprogpolitik, men så skal man helst begynde også at have den 

implementeret, ikke, og der er så mange andre ting som vi opfatter som vigtigere at få  

implementeret. Der er det sådan ikke fint nok... Øhm. Jeg har umiddelbart svært ved at se 

hvad der skulle ændre det sådan lige her og nu. 

Betina: Så du kan ikke sådan se nogen grund til at have en sprogpolitik? (32.44)

Kaspar: Nej, det...ikke med set-up vi har i dag. Altså, ikke med relativt få medarbejdere, der... Nej, 

det kan jeg ikke. 

Betina: Okay. Ja, det er jo så ikke relevant når I ikke har nogen sprogpolitik.

21. Åhh. Så tænker jeg, er der noget jeg har glemt at spørge om, som du har lyst til at 

sige om det at have engelsk som koncernsprog? (33.14)

Kaspar: (TÆNKEPAUSE) Jeg tror at det, jeg tror at du, altså, når man beskæftiger sig med den her 

virksomhed, så tror jeg at... jeg tror at det er vigtigt at holde sig for øje at det her er en  

meget, meget stor virksomhed, med meget, meget lave marginer, som man ligesom ligger 

og kæmper for at holde hele vejen hjem og det gør jo at det der lidt mere forfinede eller lidt 

mere proklamatoriske niveau, altså, det er ikke det vi bruger tid på. Og derfor tror jeg at 

du...der tror jeg at vi på mange måder, helt uden at vide det tror jeg at vi på mange måde 

ligner andre virksomheder, ikke, som har engelsk som koncernsprog. 

Betina: Altså, der er stor variation, faktisk. 

Kaspar: Der er stor variation i hvilket set-up man har, men af de mennesker jeg har hørt, der vil jeg 

sige...det lyder sådan set lidt ligesom os. Vi har ikke de meget, sådan, den fine indpakning 

med en politik og en fælles måde at... du ved, der er jo brugere og ikke-brugere, osv. og det 

har vi jo ikke engang. Altså, vi bruger aldrig Turnover altid revenue, osv. Så på den måde er 
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der nogle ting som er gennemgående. Vi har ikke en intern funktion som tager sig af sprog, 

men det har lige så meget at gøre med, tror jeg, at vi er en outsourcing-virksomhed. Det 

behøver vi så ikke at have, så vil vi hellere bare bruge konsulenter når vi har brug for det. 

Betina: Så I har heller ikke en kommunikationsafdeling? Det har I vel.

Kaspar: jojo, den er jeg jo i.

Betina: Ja, ikke.

Kaspar: Men det er det jeg siger, vi har ikke en sprogafdeling.

Betina: Nej, men det synes jeg jo så skulle være i forbindelse med kommunikationsafdelingen.

Kaspar: Ja. 

Betina: Men der bruger I ude i byen. 

Kaspar:  Ja, det er jo fordi vi er en outsourcing-virksomhed, så man kan sige, du behøver jo ikke at 

eje en ko for at kunne lave en burger. Og det der er ligesom...det ligger under radaren, ikke. 

Det er noget man har brug for i perioder og så er der lange perioder hvor det måske ikke er 

så nødvendigt, ikke. Der giver det bare mere mening. Øhh, øhh. Kurser osv. Der kan man 

sige, der er nok en lidt  hårdere kultur her end der er i så mange andre virksomheder, som 

[ISS] er sådan lidt, flyd eller synk, og hvis man synker, så er man altså også ude, ikke. Og 

jeg tror at hvis man så skal se på de, altså, måden som engelsk så fungerer, så tror jeg sådan 

set ikke der er den store forskel. Du har ikke set-uppet. Mit indtryk er, men det kan godt 

være at jeg tager fejl, at der er mange der ligesom laver et fint set-up med politik og meget 

andet godt, men at impact reelt er relativt lille.

Betina: Ja. Nå men, det er der også mange hvor at det ligesom bare står på hylden og så sker der 

ikke  mere  ved  det.  Men  der  er  jo  også  mange  som  giver  engelskkurser  til  deres  

medarbejdere og hvor det står i deres politik at til alle møder, uanset om der er engelsk-

talende til stede så taler vi engelsk, og alle e-mails skal foregå på engelsk, så altså, alt  

skriftlig kommunikation skal foregå på engelsk. Så der er jo forskelle. 
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Kaspar:  Men altså, hvor det reelt sker?

Betina: Ja. Jaja. 

Kaspar: ja, altså. Jeg kender bare, jeg kender en der arbejder i Novozymes, som hun siger at det står 

rigtig fint, men i realiteten er det helt anderledes. 

Betina:  Nå, okay. Jeg skal faktisk snakke med en fra Novozymes, så det bliver da spændende. Jeg 

har snakket med en fra Dansico og der, der kører det bare på engelsk. Altså, alt er på  

engelsk.

Kaspar: Hvad hedder han eller hun?

Betina: I Danisco? Hanne von Wowern.

Kaspar: Og hun var der også...?

Betina: Det var hende jeg talt med. 

Kaspar: Og hun var der også til det der oplæg?

Betina: Åhh, det ved jeg faktisk ikke...

Kaspar: Det tror jeg nok hun var.

Betina: Altså, det kan godt være. Hun er tidligere ude fra CBS af. Det kan godt være at hun har 

været  der.  Jeg  tror  at  hun  er  online  content  manager.  Hun  er  i  hvert  fald  i  

kommunikationsafdelingen der. Altså, de har interne sprogmedarbejdere og en relativt stor 

kommunikationsafdeling, var mit intryk. 

Kaspar: Kæmpe. 

Betina: Men det er måske valget mellem...det er måske valget den enkelte virksomhed tage, ikke, 
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om man vil have en stor intern kommunikationsafdeling, eller om man vil have det sådan 

ret lille så folk de står for sig selv nærmest. Men det er jo også det jeg synes er interessant, 

ikke, lige at finde ud af. For der er jo forskel, og det betyder måske ikke at det ene er bedre 

end det andet. Det er bare forskelle. Ja. 

Kaspar: Ja, præcis. 

Betina: Ja. Og det er jo det jeg er i gang med at sammenligne, hvad virksomhederne gør. Ja, men 

det var sådan set alt hvad jeg havde. Det var super godt. Tak skal du have. 

Kaspar:  Det var så lidt. 
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Lone Kaas Bræmer, chef for Group Translation,  Nordea.

Betina: 1. Hvorfor har Nordea valgt at have engelsk som koncernsprog? (00.23)

Lone: jamen, det har vi fordi vi som udgangspunkt er en nordisk bank. Det er også derfor vi  

hedder Nordea. Det er en del af navnet også, og da vi blev slået sammen tilbage i 2000, da, 

altså, var det jo helt klart at vi havde, vi var en svensk, en norsk, en dansk og en finsk bank, 

og vi havde ikke et fælles sprog som vi kunne forstå alle sammen, og det var... så skulle vi 

finde et sprog som vi kunne bruge som et tværkommunikationssprog, og det faldt jo så  

meget naturligt på engelsk. Og det der så også, altså, vi fik så med det samme at den  

beslutning blev truffet, blev der også taget stilling til, altså, blev der lavet en sprogpolitik 

og en oversættelsespolitik, eller oversættelsesretningslinjer, fordi at det var jo helt klart at 

der var nogle forskellige udfordringer i forbindelse med, jamen, hvornår kommunikerede 

man så på hvilke sprog og hvilke retningslinjer skulle der gælde for det, så det fik vi lavet 

samtidigt. 

Betina: Ja, og hvornår var det?

Lone: Det var i år 2000 at vi fusionerede. Og der fik vi lavet...jeg tror at den er tilbage fra 2001, 

vores sprogpolitik. 

Betina: Meget interessant, i øvrigt. 

Lone: ja. så. Man kan sige at det overordnede budskab er at vi kommunikerer på engelsk når det 

er  tværnationale  sammenhænge vi  kommunikerer  i,  hvad enten  det  er  mundtligt  eller  

skriftligt, men hvis det er nationalt så kommunikerer vi selvfølgelig på nationalt sprog. 

Betina: Ja. Og her i huset?

Lone: Her taler vi jo dansk sammen, vi taler dansk sammen og skriver dansk til hinanden, og ude 

i filialerne skriver de dansk hele tiden til hinanden. Så det er i det omfang at det er på tværs 

af  landegrænser  at  kommunikationen  skal  foregå,  så  er  det  engelsk,  der  så  er  vores  

koncernsprog.  Men  det  betyder  selvfølgelig  også  på  den  måde  at  engelsk  er  vores  

rapporteringssprog eksternt også, men altid...altså, en af principperne i vores sprogpolitik 
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er at det der så afgør hvornår noget skal være på andre sprog samtidig med engelsk, hvis 

man har noget som ligger på engelsk, det er så modtagerbestemt, hvis det er internt er den 

helt overordnede retningslinje at hvis det er noget der går ud til...hvis det er målrettet mod 

alle medarbejdere, det er noget strategisk vigtigt kommunikation fra ledelsen, eller vores 

f.eks. vi har et intranet med daglige nyhedshistorier på, at alt den type information som er 

målrettet  mod  alle  medarbejdere  det  skal  ligge  på  alle  fem  sprog  samtidigt,  og  det  

udkommer på alle fem sprog samtidigt. De fire nordiske sprog plus engelsk...

Betina: Hold da op. 

Lone: ...så det gør det. Og det samme gælder vores...alle vores pressemeddelelser, det er også  

samtidigt på alle sprog, og det gælder så også hvis det er , ja...men det er så to...hvis det er 

noget  som skal  ud,  og  hvor  man  kan  sige,  hvor  vurderingen  er  at  hvis  ikke  det  er  

lovgivningsmæssigt  osv.  medie,  altså,  f.eks.  pressemeddelelser  i  forhold  til  presse,  og  

sådan nogen ting.  Hvis  det  ikke  er  den vurdering der  ligger  bag,  så  kan det  være et  

spørgsmål om den målgruppe, man så, hvis det er en mindre målgruppe, at det budskab 

man skal ud med er så vigtigt for en at det bliver meget specifikt, meget nøjagtigt forstået 

sådan som man gerne vil have det forstås. Hvis ens overvejelse er at det er meget vigtigt, 

og man så laver en vurdering af hvor dygtige tror man ens modtagergruppe er til engelsk. 

Hvis vurderingen er at man er ikke sikker på at de vil forstå det helt ned i detaljer, så skal 

det oversættes, for ellers går noget af budskabet tabt. Men hvis ens vurdering er, jamen,  

den her gruppe er faktisk okay til engelsk så derfor oversætter vi det så ikke f.eks. til norsk 

eller svensk, eller hvad det nu kan være. 

Betina: Ja. Så jeres sprogpolitik er virkelig meget målsprogsorienteret (04.05)

Lone: Ja, det er den. Den relaterer sig til...den tager udgangspunkt i hvem er vores modtager, og 

hvad vil vi opnå med det. Så den ligger op til at man skal sådan set evaluere selv når man 

sidder med det. Altså, med mindre der er nogle helt klare lovgivningskrav osv., som jo  

giver sig selv, ikke, så...og med mindre f.eks., som jeg siger vores intranet hvor vi har  

daglige nyhedshistorier osv. Det skal ligge på alle sprog, ikke. Med mindre det kun er  

noget der kommer ud i et land, men hvis det kommer ud i alle fire nordiske lande så...

Betina: Ved du...er det en stor økonomisk udgift det her med at det skal være på alle fem sprog? 
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Lone: Jamen, det er det selvfølgelig. Det koster. Vi har jo...vi har en intern oversætterenhed her i 

banken. Jeg tror at vi er nogen og 30 oversættere, ikke, i de fire lande, og det er jo så os der 

oversætter, og vi har ansvaret for at sørge for at det kommer ud samtidig på alle sprogene. 

Og selvfølgelig koster det noget, og det er jo så også...der blev jo lavet dengang vi fik lavet 

vores sprogpolitik, lavede vi jo en vurdering af...altså, og derfor er et af elementerne i  

oversættelsespolitikken også at man skal sætte...den tidsfaktor der er i at man skal have  

noget oversat til de fire sprog og den omkostning der er forbundet med det, det skal hele 

tiden opvejes mod hvad får man ud af at gøre det i forhold til hvor mange...hvor meget  

mere præcist rammer man sin målgruppe. Så det er sådan en opvejning man skal lave når 

man sidder som ejer af eller anden kommunikation, at sige, hvad skal jeg med den her. 

Betina: Men i jeres lille undersøgelse af det økonomiske, fandt I så ud af om det kunne betale sig at 

oversætte til alle de her sprog?

Lone: Ja, altså, vores vurdering var at det ville vi simpelthen gøre fordi vi havde en hel klar  

forventning om at f.eks. skal man ud og nå pressen, hvis man tager det som eksempel, med 

nogle pressemeddelelser. Hvis de får det på engelsk kun, så skulle de sidde og oversætte 

det, og derfor kan vi...vil vi være helt sikker på og den helt præcise nuance vi gerne vil  

have frem i vores tekster den ville vi ikke på samme måde hvis vi bare publicerede alt på 

engelsk, fordi så er der bare nogle andre der skal sidde og lave den oversættelse. Så det var 

noget vi godt ville bruge nogle ekstra ressourcer på, at sørge for at det bliver målrettet.  

Eller vi kunne risikere at vores nyheder måske blev valgt fra hvi der var noget andet der 

var mere interessant der lå på lokalsproget. Men især det med ikke at vide hvad det var de 

skrev, fordi det går rigtig hurtigt, så faren for at, ja...

Betina: Jeg synes det er interessant fordi DI lavede for nogle år siden en undersøgelse hvor de  

faktisk fandt ud af at virksomheder mister penge, de taber ordre på kun at tale engelsk, på 

ikke at tale spansk med spanierne, fransk med franskmændene og tysk med tyskerne. At de 

kunne... og hvis der sad en der tilfældigvis kunne tale tysk, og som snakkede med det tyske 

marked, når den person gik på pension så faldt ordrene fra det marked. Så det her med at 

bruge målsprogene det har en ret stor betydning, men det er ikke noget virksomhederne  

ligesom vil tage sig af fordi engelsk er jo fint nok, så det er en ret interessant holdning I har 

her. 
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Lone: Ja.  Det  var  simpelthen  noget,  altså  jeg  vil  sige  at  både  vores  sprogpolitik  og  

oversættelsespolitik, det er jo besluttet helt oppe på vores koncerndirektionsniveau, ikke. 

Det blev besluttet dengang, at det var sådan det skulle være, ikke, og det er...Vores næste 

udfordring bliver i forhold til...og det er noget vi er ved at snakke om...i forhold til vores 

polske og baltiske markeder, fordi vi ved jo at polen er jo et ret stort marked hos os og vi 

har ret mange filialer og har jo en vækstplan i gang som betyder at det er et rigtig stort  

marked og med mange medarbejdere, så det er også et spørgsmål om hvordan vi gør det, så 

det bliver nok det næste skridt på en eller anden måde, hvordan vi får det...vi har jo et  

samarbejde og der bliver også oversat på ad hoc-basis, ikke, men de er ligesom ikke inde i 

den, altså, det er også noget om hvordan vores nyhedsstruktur er internt, hvorfor vores  

intranet....  Men vores...vi  kan  helt  klart  også se  på  vores  intranetundersøgelser,  vores  

nyheder at...i visse områder af banken, og det er også en del af vores sprogpolitik, det er 

simpelthen beskrevet i de her oversættelsesretningslinjer, at afhængigt af hvilke områder i 

banken vi snakker om, taler vi om hele vores filialnet, f.eks. hvis man publicere nyheder på 

engelsk, for dem er det ikke, altså,  de læser det ikke. Eller, der er helt klart et dyk i hvor 

meget det bliver læst, så det er ikke nærværende for dem, de tænker, det er ikke noget for 

os. Altså, vi har sådan et personaliseret intranet, som det hedder, som afhængigt af hvor  

man sidder henne så får man en forside op som ligesom, det kan være nogle jobspecifikke 

oplysninger, og så er det fælles for alle i hele koncernen her at de får nogle overordnede 

koncernnyheder, og det kan være om alt muligt. Det kan være nogle operationelle nyheder 

om at nogle systemer er nede, eller hvad ved jeg. Det kan være nogle nyheder fra vores 

koncernledelse eller fra nogle forretningsområder, alt muligt forskelligt, og de nyheder de 

kommer så, hvis du sidder i Sverige og er svensker, så kommer de så på svensk, så de  

opfatter det ikke som om det er en oversættelse, men det er det, for i virkeligheden så  

ligger det på norsk og dansk og finsk og hvis du vælger engelsk, kan du også vælge...vi har 

jo mange ansatte her som jo ikke er nordiske, så man kan også vælge at have engelsk som 

sit foretrukne sprog. Men så er der andre ting, går man ind på... arbejder man i investment 

banking eller vores market asset management-områder, alt deres, på deres område, det er 

stort set engelsk alt det de skriver. De skriver kun på engelsk og det gør de jo fordi de  

mennesker der sidder der, de er meget velbevandrede i engelsk og taler engelsk så godt. 

Deres kunder, store institutionelle investorer taler også engelsk, så for dem er det et helt  

andet issue, og derfor bliver man nødt til at se meget på hvem er ens modtagere. 
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Betina: Fleksible. Det var et dejligt langt svar. 

2. Hvordan fungerer det i praksis at have engelsk som koncernsprog? (10.15)

Lone: Jamen altså, jeg synes sådan set...jeg synes ikke det volder nogen store problemer. Det synes 

jeg ikke at det gør. Nu har vi jo haft det i ti år, ikke, og der er da sket en stor udvikling. 

Men det er da klart at det ville da være nemmere hvis man bare havde et sprog for så var 

det det og så oversatte man en gang imellem nogle ting til et fremmed sprog som ...(kunne 

ikke høre) ligesom før vi fusionerede hvor jeg sad i Unibank og Privatbanken før det, hvor 

vi ligesom havde alt på vores danske og så oversatte vi en hel masse til engelsk, og som 

oversættelsesafdeling oplever vi jo også at vores opgaver de er blevet fuldstændig ændret. 

Vi oversatte jo fra dansk til engelsk før, hvor nu oversætter vi stort set alt fra engelsk til  

dansk. Vi har selvfølgelig også noget den anden vej, men det er en helt anden type...

Betina: Har I så mange modersmålstalende?

Lone: Nej, alle er cand.ling.merc.'er, som sidder hos os. Er uddannede, ikke, og det er jo...vi har så 

en native brit som sidder i vores, i Sverige. Han bliver så brugt til nogle forskellige ting, 

men dybest set er vi, altså, alle er cand.ling.merc.'er her i Danmark, f.eks. Men jeg synes 

ikke at det er... Det som jeg vil sige er udfordringen er selvfølgelig at finde det her niveau 

med hvornår er det vigtigt at tingene også ligger på et andet sprog, og det er altså ikke  

sådan at vi siger at fordi vi har engelsk som koncernsprog så foregår alt på engelsk. Det gør 

det altså ikke. 

Betina: Nej, fordi jeg tænkte også lidt sådan i dagligdagen, og på gangene, og hvad når man er til 

møde, eller sidder i kantinen, og...

Lone: Alle taler dansk her. I Sverige taler alle svensk, osv. De taler kun engelsk hvis det er cross 

border, altså på tværs af landegrænserne. Sidder vi tre sammen fra nogle forskellige lande, 

så  spørger  man hinanden om,  okay,  hvad...  Og det  vi  oplever  meget  tit  er  at  mange  

danskere forstår sagtens svensk. Der er mange svenskere der slet ikke forstår dansk særlig 

godt, ikke. 

Betina: Ja, det er lidt sjovt at det er den vej. 
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Lone: Så man oplever lidt at nogen kan og nogen kan ikke og nogen gange er det blandet. Så er 

der nogen der taler engelsk og nogen taler så svensk, og...så det foregår meget uformelt.  

Har man et egentligt møde så, det første man spørger om, hvis man har et møde med flere 

nationaliteter sammen, som udgangspunkt så taler vi engelsk fordi så er alle på lige niveau, 

og det har jo altså også en fordel at der ikke er nogen der taler et fremmedsprog og nogen 

der taler deres eget sprog. Og det er faktisk meget naturligt. Udfordringen vil jeg sige fra 

starten var jo, for det er jo også noget der blevet bygget ind i det nu, var jo også hvilke 

sproglige kompetencer folk havde. Her ti år efter, alt hvad man rekrutterer ind, der er man 

jo  meget  opmærksom  på,  vi  har  sådan  nogle  jobbeskrivelser...  evaluering  af  ens  

sprogkompetence. At det er noget der skal med når man ansætter folk. Sidder man i et  

område hvor man ved at man har tvær-nordisk mødekontakt og skal kunne formulere sig, 

så er det et vigtigt element at man krydser af. Her skal ens english proficiency helst ligge 

på niveau, hvad det nu så end er. Og derfor sker der jo så en udskiftning gradvist, og vi har 

kørt en masse engelsk sprogtræning og sådan noget også gennem årene her, så der er jo 

sket et løft. Sidder man ude i en filial oppe i Nordfinland et eller andet sted, så er det jo 

ikke lige så relevant. Der må man jo bare sige at der er der andre kompetencer der er mere 

vigtige. Derfor er det jo f.eks. også sådan at stort set alt hvad vi...både nyhedsmæssigt men 

også er der projekter,  hvad der jo hele tiden er,  nye initiativer der bliver sat  i  gang i  

filialnettet, så er mange af dem, fordi vi arbejder nordisk ud fra et nordisk princip, så skal 

de jo implementeres i de forskellige lande. Hvad man nu arbejder med; nye filialtyper,  

nye  ...kanaler  osv.  alt  hvad der  nu kan  være af  projekter  og det  bliver  jo  oversat  alt  

sammen. Repræsentationer og alt lærer, e-learning, alt muligt altså. Hver gang vi har sådan 

et nyt projekt så er vi inde over og sidder og oversætter til alle fire sprog. Det nytter ikke 

noget at  køre det på engelsk,  det  er helt  klart.  Når filialcheferne og områdedirektøren  

mødes på tværs i Norden til nordiske ting, så snakker de engelsk om det her sammen, for 

de bliver også nødt til at have et fælles at snakke sammen om, men når de går hjem så har 

de noget dansk materiale med sig, eller de kan hente det og bruge det i deres filial, for de 

kan ikke stå med engelsk, altså det virker helt...så det er en del af den oversættelsespolitik 

vi har kan man sige, ikke, som gør at det...

Betina: og du snakkede om rekruttering lige før. Er det så sådan at...altså, bliver...hvis man er til  

jobsamtale bliver man så testet, får man en engelsktest, eller foregår noget af jobsamtalen 

på engelsk, altså, her i huset?
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Lone: Her i huset. Jeg tror det kommer meget an på hvilket område du søger job i, men det bliver 

helt klart spurgt til det. Her i vores afdeling f.eks. bliver der ikke ansat nogen som ikke er 

gode til  engelsk. Det bliver der ikke. Og gode til engelsk, det er jo et vidt begreb, altså, 

hvis man selv er oversætter ved man jo godt at der er jo ikke nogen der er perfekte, ikke. 

Det er jo de færreste der er perfekte. Men du skal have et niveau hvor du kan formulere dig 

og kan forstå det og hvor det ikke er nogen hindring for dig, ikke. 

Betina: men det er ikke nødvendigvis noget der bliver testet?

Lone: Nej, altså, det tror jeg ikke. I nogle funktioner ville det måske nok være...

Betina: f.eks. i det økonomiske, finansielle, du snakkede om lige før, hvor de hovedsagligt snakker 

engelsk.

Lone: ja i marketing og sådan nogle steder. Ja, men jeg ved ikke om de nødvendigvis tester det, 

for jeg tror at det har noget med ligesom at vurdere...hvad har folk lavet, altså, har du  

arbejdet i England som investment manager i et par år, så er det nok okay. Altså, så kan du 

nok godt finde ud af det, har du...og jeg tror at de har jo mange af sådan nogle profiler  

rundt omkring. 

Betina:  ja,  men  der  er  vel  også  nogle  der  kommer  ind  som  er  relativt  nye,  som  måske  er  

nyuddannede og ikke har mange års erfaring, eller et godt cv. 

Lone: Altså, jeg må indrømme at jeg ved faktisk ikke hvad man gør. Jeg ved ikke om man tester 

det. Jeg vil tro hvis man er usikker så vil man gøre det. Bede dem om at levere et eller  

andet som er skrevet, men jeg tror hvis jeg skal være helt ærlig så tror jeg ikke det er de 

nyuddannede som er  i  ...?(tvivl),  for  jeg  tror  at  de  fleste  i  dag,  hvis  de  har  taget  en  

økonomisk uddannelse af en eller anden art, jeg tror at det er svært at komme ind uden at 

have et rimeligt ok. Altså, vi taler ikke om at de skal sidde og oversætte, vel, men de skal 

kunne forklare sig og de skal kunne gøre sig forståelige og kunne skrive nogle ting, fordi 

ting der går ud af huset her, og bliver publiceret i større, altså, det kommer jo forbi os. Ting 

som bliver brugt, interne mødereferater, og som beslutningsgrundlag for forskellige ting,  

det kommer jo ikke forbi os fordi det er der en forventning om at det skal man selv kunne 

håndtere og man skal kunne gøre det på så forståelig en måde, og hvis det så ikke ligefrem 
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er 120 procent korrekt, så sker der ikke den store skade er. Det skelner vi meget imellem, 

og man kan sige at det som selvfølgelig er en af udfordringerne ved det, det er jo, og sådan 

tror jeg faktisk at det bliver, det må man bare indse, sprogmennesker som os, at man får et 

andet engelsk, vi har jo et andet type engelsk. Når vi sidder og oversætter og sender det ud, 

så er det jo standard Britisk English, eller hvad man nu skal kalde det, ikke, men andre ting 

er jo et mix af alt muglig forskelligt, og når vi får noget vi så skal oversætte til de fire  

lokalsprog, så korrekturlæser vi det jo altid og retter det til osv., men der er jo mange  

forståelsesmæssige  issue i det, fordi selv, nogle gange kan vi jo også bare læse det og  

tænke at det er fint nok, men når man så begynder at oversætte det så kommer der jo alle de 

der  ting,  og der sker jo noget der i  den proces ved at  vi  så skal have det ud på fire  

forskellige sprog, og der er vi ofte ude i at have nogle diskussioner med forfatterne hvor de 

ligesom siger at det havde de slet ikke, eller de havde forstået det på den måde og deres 

kollega på en helt anden måde, ikke, så det er en anden måde at arbejde med sproget på og 

det kræver også noget andet af en som oversætter, vil jeg sige, noget helt andet. Og det tror 

jeg der vil komme meget mere af. 

Betina: ja, i dag taler man jo også om internationale engelsk, separat fra britisk og amerikansk  

engelsk.

Lone: Ja, og det skal man kunne forholde sig til som oversætter også, og være dygtig til at sige, 

jamen, det er her vi har nogle issues og det er, det nytter ikke noget jeg bare sidder og siger 

det hele skal være...jeg skal ligesom kunne forstå, hvad er det der ligger i det her også ikke, 

for at kunne transformere det og rette det,  i  det  hele taget.  Og det er sådan set en af  

udfordringerne. Det er jo at du sidder med noget som er så bredt i sin forståelse og så skal 

du have det ud igennem sådan en tragt og have det ud til de mennesker så det lige præcis 

betyder sådan her, ikke. Det man får ud af det, kan man sige, er i virkeligheden at man ofte 

får en endnu mere målrettet kommunikation fordi at den faktisk er igennem et ekstra filter, 

ikke, end hvis du egentlig havde startet med bare at have skrevet noget, ikke, altså, du får 

jo nogle som meget kritisk sidder og ...og for os er det jo heller ikke nok, fordi det er fem 

sprog på en gang, at vi bare transformerer det fra dansk til engelsk, men vi har det så fra 

engelsk til, når man har norsk og dansk og svensk så er det jo ekstremt vigtigt at de tre er 

fuldstændig ens, altså, finsk er jo så forskelligt, så der er en helt masse andre issues, men 

det er jo meget tydeligt, så derfor kan man jo ikke... det man kan gøre som oversætter  

nogle gange er jo at man kan gå noget længere væk fra teksten end andre gange...
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Betina: Ja, det er jo betydningen af teksten der er det vigtige.

Lone: ...hvis man fortolker for meget i to forskellige retninger så kan man jo se det med det  

samme, det er jo klart, så derfor kræver det at man skal være endnu mere præcis i sin  

formulering når man har sådan nogle...på samme tid, ikke. Det er så mere et interessant  

sprogligt aspekt ved det her, vil jeg sige. 

Betina: Jamen, det synes jeg også er meget spændende at...

3. er der nogle steder i Nordea hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tale engelsk? (20.16)

Lone: Ja, det er der jo. Altså, jeg vil sige at vi taler...hvis du kommer, går herude, der er ikke  

nogen der taler engelsk til hinanden overhovedet i løbet af dagen, eller nede i kantinen,  

eller noget som helst. Taler du med en dansker så taler du dansk. Og i Sverige taler de... så 

det det giver sig selv. 

Betina: Men I har ikke mange ikke-dansktalende medarbejdere her i huset?

Lone: ikke, altså, jo, jeg tror i nogle afdelinger har de, og de taler så sikkert engelsk sammen.  

Hvis de har en kollega der ikke taler dansk, så giver det vel sig selv, så taler man vel  

engelsk sammen. Men det er simpelthen drevet af hvad for nogle sprogkombinationer de 

folk har der hvor de sidder ikke. Det er der ikke nogle krav om, hvad de plejer eller om 

hvordan de gør der. 

Betina: Nej, ok. 

4. hvilke fordele eller ulemper ser du ved at have engelsk som koncernsprog? (21.02)

Lone: Det har jeg så næsten været inde på i noget af det jeg har svaret på. Jeg synes at det er helt 

klart at det er et must hvis du har/er flere nationaliteter, ganske enkelt så synes jeg det ville 

have været et problem hvis vi f.eks. havde valgt svensk og sagt at det kan vi nok godt alle 

sammen forstå. Så synes jeg det er bedre med engelsk, vil jeg så sige, for der har vi alle 

sammen, trods alt... Men det er jo nødvendigt, for man skal have et fælles fundament for at 

kunne tale sammen og kommunikere og dele nogle beslutninger. Ulempen er så at uanset 

hvor dygtig du er vil du aldrig nogen sinde have den samme følelse som du vil have for dit 
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eget sprog. Og sådan er det bare. For et sprogmenneske er ulempen selvfølgelig at du laver 

sådan et pseudo-sprog, og det vil du komme til at gøre, hvor man alle sammen ved at det er 

sådan her vi...Men det tror jeg ikke der er så meget at gøre ved. Det tror jeg bare er sådan. 

Hvis man så ellers har en forståelse for hvordan man...og så er det jo sådan at det er jo 

ikke...jeg tror  at  det  er  vigtigt  at  være bevidst  om,  de  steder,  ligesom have sådan en  

pyramide hvor man siger at toppen af den, det er vigtigt at det skal altså ud på noget lokalt, 

for det er vigtigt her, og så er der ting her nede af hvor man siger at det er fint nok og jeg 

tror  at  den  overligger,  den  kan  man  løfte  gradvist  som  folk  bliver  mere  og  mere  

kompetente, og inde for nogle områder kan man måske løfte den meget og inde for nogle 

områder kan man måske slet ikke løfte den fordi der er der bare en anden virkelighed, i  

vores filialer f.eks. Det tror jeg aldrig bliver anderledes. De har lokale kunder, de har lokale 

forhold, de har lokale alt muligt, så for dem...de skal bare have alle deres ting på dansk. 

Når de åbner deres intranet om morgenen så skal de ikke spekulere over at det her er i  

virkeligheden noget engelsk som er oversat, for dem er det hele bare på dansk. Jeg tror at 

mange af dem aner ikke at det i virkeligheden er noget engelsk som er oversat, for dem er 

det hele bare dansk. Jeg tror at mange af dem aner ikke at det er...altså de får det direkte til 

dem. For dem er det den rigtige originale. 

Betina: 5. hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt? (23.11) 

Er der en form for kvalitetssikring? Nu taler i selvfølgelig dansk her, jeg tænker mere på 

hvis man skal sidde og tale engelsk til møder hvor der  måske hovedsagligt er danskere til 

stede- men sådan er det så ikke her?

Lone: Nej, jeg vil sige at sidder man f.eks. her hos os hvor vi er en nordisk organisation så taler 

man mindst, jeg ved ikke, altså, rigtig mange gange i løbet af en dag, taler du engelsk. Det 

er både med dine kolleger i de andre lande, på telefonen og jeg vil helt klart sige at der er 

jo sket en udvikling igennem, altså, det er learning by doing og practice og jeg kan da se 

folk her som er her endnu som har været her for 10 år siden som også har været igennem 

nogle engelsk-programmer. Der har folk også her...altså, markant meget bedre, altså, rigtig 

gode. Efter min mening kan de sagtens formulere sig og klare sig ganske udmærket og er 

det noget som skal printes og trykkes og ud og videre så er vi selvfølgelig inde over. Det 

har alle en meget god forståelse af.

Betina: Det er en kontrolfunktion nærmest.
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Lone: Ja, det er det. Igen, på de vigtigste ting, for det er umuligt at gøre det på alt. Det kan man 

simpelthen ikke, og nogen gange slipper der selvfølgelig også noget igennem, og så må 

man tage det. Men på langt det meste af det og på de væsentlige ting, der er vi inde over.

Betina: ja, og så er der selvfølgelig lige sprogpolitikken som også...

Lone: ...er med til at give nogle retningslinjer, ja. 

Betina: 6. hvem håndterer koncernsproget? 

Har I...ja, I har jo så en kommunikationsafdeling her som sørger for at alt er på engelsk 

hvor det skal være det...

Lone: altså, hvad mener du sådan...?

Betina: ja, altså, om der er kontrolforanstaltninger? 

Lone: altså, jeg vil sige at, vi har jo vores oversættelsespolitik og vi går ikke ud og vi går ikke ud 

og tjekker som sådan et eller andet politi, men hvis vi ser noget der er uhensigtsmæssigt så 

gør vi opmærksom på det. Her hos os er det jo kommunikationsafdelingen jeg sidder i og 

så  er  det  jo  vores,  altså  Group  Sensation,  oversættelsesafdeling  som  ejer  den  her  

sprogpolitik og det er jo en politik og oversættelsesretningslinjer på lige fod med alle vores 

andre, kreditpolitikker og hvad vi ellers har, ikke. Og de bliver jo så. en gang imellem 

diskuterer vi dem også, og der er nogen der ringer og spørger til dem 'hvordan skal vi  

forholde os i forhold til det', men det er meget op til den enkelte fordi de skal ligesom stå 

til ansvar for hvis de sender noget ud som så ikke bliver forstået som det skal eller som 

giver et dårligt image fordi det er fuld af fejl, eller hvad ved jeg, så er det deres ansvar fordi 

vi har faktisk en politik som siger at hvis der er en risiko, så skal man lave den afvejning 

og sige at, jamen, det er det er vigtigt af brandingmæssige årsager eller forståelsesmæssige, 

eller hvad det nu kan være, at det er i orden. Og så er det jo de største, vigtigste ting, altså, 

pressemeddelelser, regnskaber, hvad der er sådan af officielle ting man nu kan komme i  

tanke om de  kommer til  os.  Det  ved alle  bare,  altså,  vi  har  vores  største  ...fra  vores  

investment banking og store økonomiske rapporter og makro...altså, det kommer også via 

os. Selvom de jo også, mange af dem skriver jo også, det er jo også det at mange af dem 
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skriver jo på engelsk, så faktisk oversætter vi den anden vej. Det er sådan lidt en blanding, 

ikke, men vi læser alt igennem. Vi læser faktisk også det danske igennem som de selv har 

skrevet, inden det hele går ud. Så lige sådan et dobbelttjek. 

Betina: Og i den helt almindelige daglige arbejdsdag er det helt automatisk at man lige spørger  

hvad skal sprog skal vi snakke på? Det kører måske helt automatisk. 

Lone: Det der med hvad sprog vi snakker på, det talte, det giver simpelthen sig selv i forhold til 

hvem du sidder sammen med. Hvis du sidder kun en nationalitet, så er der aldrig nogen der 

kunne finde på at snakke engelsk. Fordi det er defineret som det sprog vi snakker når vi 

taler på tværs af nationaliteter, ikke. 

Betina: jo, men der er nogle virksomheder hvor man har valgt, at uanset så taler man engelsk til 

møder og...

Lone: jeg ved det godt, men det gør vi ikke og det tror jeg heller aldrig at vi kommer til. Det har 

aldrig været på tale at det skulle være sådan fordi det føles ikke naturligt. Og jeg vil sige at 

de som har behovet for at skulle tale engelsk til møder, de gør det jævnligt fordi de sidder i 

en nordisk funktion. Og de som så måske aldrig gør det og pludselig kommer i en situation, 

jeg ved heller ikke hvorfor de pludselig skulle komme i sådan en situation fordi de er  

ligesom et andet sted og man kan sige...så kunne det være skriftligt, at de lige pludselig  

bliver præcenteret for, og der er det jo så jeg siger at den type de skal ikke præcenteres for 

det på engelsk, for det har vi besluttet at de skal selvfølgelig have det på dansk, eller  

svensk. Det er sådan det fungerer. 

Betina: godt. Vi har været lidt inde over det. 

7. hvordan sikres det at medarbejderne har gode nok engelskkompetencer?

Har I sprogkurser eller...?

Lone:  Ja, vi har en aftale med en engelsk udbyder af, udbyder af sprogkurser på nordisk plan og 

vi har brugt nogle forskellige og vi har også været inde over her i translation. Jeg har haft 

nogle møder o.s.v. med det også, men det er vores HR-afdeling som kører det, men vi er 

inde over og diskutere det med dem. Og det har simpelthen kørt løbende siden vi indførte 

det (koncernsproget) og det er jo så op til de enkelte afdelinger selv hvem de melder til og 
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hvor langt et forløb det skal være. Der er jo alle mulige forskellige niveauer og man tester 

så folk inden for en afdeling. Vi har kørt en del, igennem en del perioder her hos os, også 

på nordisk plan, hvor vi tester folk og finder ud af at der er de her fire kapacitentgrupper, 

de tre i den, og så kører man sådan et forløb igennem. Så tager man et indgangsmål og 

hvor  de  så  befinder  sig  når  de  er  færdige,  både  sprogligt  og  skriftligt  på  forskellige  

sproglige...hvad det nu hedder, og der skulle de jo gerne have rykket sig og det har de  

selvfølgelig også, og så vurderer man om de skal en sæson til eller hvad...

Betina: og de her test er det internt?

Lone: nej, det er noget de her firmaer står for. De laver simpelthen, meget professionelt, synes jeg 

faktisk. Og det kører så ad gangen, og der er også nogle der får eneundervisning og det er 

sådan meget forskelligt...og det er selvfølgelig med det, det er jo sådan med sprog at du 

bliver jo ikke native English speaker fordi du har været på det, men du kan nå et niveau 

hvor du kan klare dig, vil jeg sige, ikke. 

Betina: Okay, og så er det vel også et krav ved ansættelse, ikke?

Lone: jo, det er det helt klart.

Betina: 9. er der mange udenlandske medarbejdere i Nordea, altså her i huset? (30.11)

Lone: Jeg ved faktisk ikke hvor mange det er, jeg tænkte lidt over det, men jeg har faktisk ikke 

undersøgt det. Udenlandske, også svenske, norske og finske og sådan. Det er blandet, det 

er det, men jeg ved faktisk ikke hvor mange det er. 

Betina: Men tror du at der er en overvægt af nordisktalende i forhold til ikke-nordisktalende?

Lone: ja,  det  tror  jeg  da  helt  klart.  Det  er  ikke  sådan  at  det  vrimler  med  englændere  og  

franskmænd og alle mulige forskellige. Det er det ikke. Vores it-organisation, de har en del 

engelsktalende som så kan stamme fra alle mulige forskellige områder, og vi har også  

noget forskellige steder, andre steder i verden. Der er en del engelsktalende, vil jeg sige. 

Betina: Så der taler de nok i højere grad engelsk i løbet af arbejdsdagen sammen. 
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Lone:  jamen, det gør de jo formentlig hvis de har en del siddende, men ikke hvis de sidder tre 

danske kolleger sammen. Det er ikke sådan, det har vi simpelthen ikke noget med. Det er 

meget op til hvordan din arbejdssituation er, ikke. 

Betina: 10.  gør  det  at  I  har  engelsk  som  koncernsprog  Nordea  mere  tiltalende  som  

arbejdsplads for udlændinge? Altså, ikke-dansktalende.(31.23)

Lone: Jeg  tror  at  det  mere  er  det  at  vi  jo  er  en  bred  virksomhed.  Der  er  jo  rigtig  mange  

muligheder, jeg tror at det er det der skaber interessen og det engelske som koncernsprog er 

jo  bare  en  del  af  det,  ikke.  Det  at  du  kan  komme  ind  og  få  den  store  nordiske  

arbejdsplads....

Betina: Det er ikke langt fra hvad andre har svaret, faktisk. Det er ikke koncernsproget der gør  

forskellen som sådan...

Lone: Nej, det er jo ikke sproget, men mulighederne på arbejdspladsen. 

Betina: 11. Når I så har folk med forskellige sprog i virksomheden fra forskellige lande, hvordan 

håndterer I så kulturforskellene mellem medarbejderne? (32.08)

Lone: altså, jeg har aldrig hørt om at det skulle have været et issue nogen steder. Vi er jo ikke en 

virksomhed hvor halvdelen er, altså, det er vi jo ikke, det er jo nok meget, men muligheden 

er bare at du kan komme ind her og det betyder sådan set ikke noget om de taler et andet 

sprog, vel, for, hvis det er engelsk vel at mærke. Fordi du vil kunne klare dig på rigtig  

mange måder, men jeg tror også at det vil være...det er jo ikke sådan at du i alle afdelinger 

her vil kunne komme ind uden at kunne et ord dansk. Det ville du ikke hvis du sidder i den 

danske regnskabsafdeling her nede og du ville jo heller ikke kunne sidde her oppe, for du 

skal jo skrive danske ting osv. så på den måde er det jo ikke. Men der er områder hvor der 

tror jeg, der er jo marketing and investment managing osv. der er der jo områder hvor du jo 

sagtens kan gøre det. Men der er jo også områder der hvor du ikke kan, for der er jo også 

danske  kunder  som ikke  er  store  institutionelle,  og  du  skal...  det  er  et  meget  bredt  

spektrum, vil jeg sige. 

Betina: okay. Det er jo nok lidt forbi så fordi I mest taler dansk sammen, men 
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12. Er det nok bare at tale engelsk sammen, eller sker der misforståelser pga. kulturforskelle 

og forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads? (33.32)  Jeg tænker 

f.eks. en tysker på en dansk arbejdsplads, der er jo forskel på hierarki, i Tyskland er de jo 

meget mere autoritære...

 

Lone: Det tror jeg, altså, det vi har opfattet efter fusionen er jo også at der er sørme også forskel 

på at være i Danmark og Sverige, Norge og Finland. Det er heller ikke helt det samme. Der 

er også store forskelle. Der er flere ting der er fælles, men der er også mange forskelle. Og 

det er ikke sproget som sådan, det har jo ikke noget med det at gøre. Det er de kulturelle 

forskelle som gør at...

Betina: men kultur ligger jo også i sprog. 

Lone: Men jeg siger at det er ikke det at du taler engelsk der gør forskellen, det er jo sådan  

hvordan du...for vores fælles sprog vil så igen være engelsk, ikke. Men der er det sådan lidt 

hvordan du agerer  inden for den ramme.  Om du,  når  du tager  til  Sverige simpelthen  

dropper morgenmad og frokost. Altså, det gør man bare ikke der, der har man tid. Der er 

mange ting. Den måde man går til et møde på, mødekultur er forskellig og sådan noget,  

ikke. Og det er sådan set lige meget hvilket sprog du snakker til sådan et møde, det er bare

 en forskellig måde at holde en diskussion på og nå en konklusion, og sådan noget, ikke.  

Men det har vi jo lært. Det er noget af det der har været det mest lærerige ved at være i en 

nordisk virksomhed. Det er, det synes jeg virkelig vi oplever meget, for vi har meget på 

tværs,  på  kryds  og  tværs,  og  nordiske  kolleger  i  telefonen  og  telefonmøder  og  

videokonferencer. Det er simpelthen en integreret del af ens hverdag at hvis man sidder i en 

nordisk funktion, altså, hvor man har pendanter i de andre lande, og det er der jo rigtig  

mange, altså, det er jo de fleste af vores områder der har det på en eller anden måde, med 

mindre du sidder i en filial. Så er din hverdag jo, og du snakker på kryds og tværs af  

landegrænser. Så snakker du dansk og så snakker du engelsk og så er det med med en  

svensker og så er det en finne, og der lærer man rigtig meget af at der er jo forskelle. 

Betina: Er der er en risiko ved at, når nationaliteterne minder rigtig meget om hinanden at man 

tænker, jamen, de er jo bare ligesom os, og så kan man komme til at træde folk rigtig godt 

over tæerne. 

15



Lone: ja, men jeg tror at vi har været igennem sådan en proces, hvor man tænkte at det var det 

samme, ikke. Finnerne var man nok lidt så man tænkte, det var meget langt væk, men i  

hvert fald det andet, vi kender hinanden og taler næsten samme sprog, ikke. Og så til at  

man pludselig opdagede at der var faktisk en del forskelle og til at man tænkte hov. Og til 

at man tænkte at nu har man virkelig lært at sætte pris på rigtig...det er faktisk rigtig godt. 

Det er noget jeg kan bruge og det kunne vi måske være bedre til osv. så man sådan har lært 

af det. Ikke. Og kan bruge det for det er faktisk ikke...så kæmpe store er forskellene heller 

ikke. Der er meget mere der er ens og fælles for os, og det er jo noget med vores kultur og 

traditioner og nordiske rødder som virkelig er ret meget fælles, som har mange fælles træk 

som ligesom er det stærke fundament i det her. 

Betina: spændende. 

13.  I  litteraturen  bliver  det  beskrevet  hvordan udenlandske medarbejdere  kan føle  sig  

udenfor fordi deres danske kolleger taler dansk i frokostpausen, i rygepauserne, på gangene 

og  det  er  dér  meget  af  den  uformelle  kommunikation  foregår.  Hvilken  påvirkning  af  

arbejdsudbyttet tror du det har? (36.48) Nu ved jeg godt at det er mest dansktalende her, 

ikke, men det her med at man ikke forstår hvad de siger...

Lone: Jamen, det tror jeg da har en kæmpe, påvirker en rigtig meget. Jeg ved som sagt ikke, det er 

svært  for  mig  at  sige for  det  er  jo  ikke sådan...på  den  måde er  vores  virksomhed jo  

anderledes, det er jo ikke sådan at vi har alle mulige nationaliteter gående på hver eneste 

etage i alle mulige afdelinger, men altså, vi havde på et tidspunkt en englænder ansat som 

ikke forstod særlig godt dansk. Vi snakkede jo så engelsk sammen, men aftalte jo så også at 

hun jo faktisk også gerne ville lære dansk så, vi havde også på et tidspunkt en finsk pige 

siddende som jo så snakkede engelsk, men som så begyndte at gå til dansk og lærte dansk, 

ikke, så, men jeg tror at det kommer meget an på hvor man selv er og hvad det er man selv 

vil når man kommer ind, om man er interesseret i at lære dansk f.eks. og vil det og gerne 

vil have, de ville så begge to gerne have at vi begyndte at tale noget mere dansk til dem og 

sådan noget, så de ikke blev siddende i deres klokke med...men selvfølgelig hvis man er på 

vej, måske er på vej et andet sted hen og kun er her midlertidigt, så er det jo en anden  

situation, men jeg synes det er svært for mig, min almindelige holdning til det vil være at 

selvfølgelig tror jeg da at det påvirker. Altså, hvis al samtale rundt omkring dig er på et  

andet sprog. 
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Betina:  og de skal nok også være mere opsøgende selv, og sige 'snak lidt med mig også'. 

14. I hvor høj grad gør Nordea brug af sprogmedarbejdere? (38.48)

Lone: Jamen, vi har jo så vores interne oversættelsesafdeling, og har mange oversættere og har en 

tradition for det. Så det gør vi. 

 

Betina: i ret høj grad. 

15. Er der nogen markeder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge engelsk, men hvor det 

ville være bedre at bruge lokalsproget? (39.05)

Lone: Det er jo noget af det vi har været inde på og snakket om. Det er jo helt klart at det er jo 

noget vi allerede har taget stilling til.

Betina: Ja, og det står der jo også i jeres politik. Jeg håber at jeg printede den ud, i hvert fald, hvis 

det var til noget lokalt så skulle det være lokalsprog og hvis ikke skulle det være engelsk. 

Den var meget fin med diagram og det hele. 

16. Har virksomheden mistet ordre pga. manglende sprogkundskaber, ud over engelsk?  

(39.34).

 

Lone: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det vi snakker om her hos os, det tror jeg altså ikke. Det er 

en lidt anden problematik vil jeg sige. Det er ikke det der er issuet her. Altså, jeg vil sige at 

hvis vi  tager f.eks. oversættere. Hvis vi tager hele det med hvilket sprog vi kommunikerer 

på her, ud fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Vi har jo kun engelskoversættere. Vi 

har jo ingen andre sprog. 

Betina: ikke noget spansk, eller...

Lone: Eller fransk eller tysk. For 10-15 år siden der var vi, der havde vi vel fire tyskoversættere, 

tre franske eller sådan noget lign. og en med spansk, ikke. Det er væk alt sammen, og det er 

ikke fordi vi har valgt det fra, men der er bare ikke noget. Det er forsvundet. 

Betina: Nej. Men I har heller ikke filialer i de lande?

Lone: Jo, men de har så deres eget. De kører jo med de lokale, ansatte så de kører jo på deres 
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lokale sprog. 

Betina: Så det ryger ud til dem på engelsk og så oversætter de det selv?

Lone: Det kommer an på. De kører jo meget deres eget, kan man sige. Er det en filial i Frankfurt 

så er det nogle tyske. Altså, man kan sige at hvis de bruger nogle...brochurer osv. det får de 

jo oversat til tysk dernede. Det har vi også været inde over på et tidspunkt, men det var 

simpelthen. Det kunne bare bedre svare sig at de gjorde det på den måde, ikke. Og det  

samme altså i Luxembourg der har de jo flere sprog. Dem laver vi så engelsk...dem laver vi 

jo så alt det nordiske for, ikke. De nordiske kunder. De har jo så også dansk-, svensk-,  

norsk- og finsktalende fordi der er jo så velhavende danskere som flytter til, hvad ved jeg, 

dernede ikke. De får så deres materiale på dansk, og på svensk og på norsk og på finsk. Så 

de får det ikke bare på engelsk dernede. Det er det samme igen, det ville slet ikke...

Betina: Men hvis man ser f.eks. på det du snakkede om med intranettet hvor man ligesom kunne 

personalisere det. I Tyskland ville de kun kunne få det på engelsk og så måtte de selv  

oversætte det. 

Lone: Ja, men der er så noget helt teknisk i at det er så ikke alle. Vores intranet har...alle filialer 

rundt omkring har ikke adgang til alle oplysninger der, så det er også derfor jeg igen siger 

at vores sprogpolitik den koncentrerer sig om det nordiske hvor vi jo har størstedelen af 

vores  forretning.  Noget  af  det  der  er  vores  primære  hjemmemarked,  ikke.  Det  er  de  

nordiske lande og der adskiller vi os jo fra en produktionsvirksomhed kan man sige, at det 

er et lidt andet set-up, så der kører de andre mere som selvstændige enheder som så løser, 

og der er så nogle områder hvor vi går ind som jeg f.eks. siger vores Luxembourg-afdeling, 

dem laver vi rigtig meget for oversættelsesmæssigt.

Betina: 18. Hvorfor valgte I at have en sprogpolitik?(42.38)

Lone: Det gjorde vi jo fordi, jeg tror at...der er ikke nogen tvivl om at vi har haft en lang tradition 

for, i den bank vi var tidligere, havde vi jo en intern oversættelsesafdeling, og det har man 

jo i Danmark, det har man ikke i de andre lande f.eks. Her hos os, da vi startede, i både 

Sverige og Norge havde man ingen oversættere ansat overhovedet. Alt var outsourcet, ikke, 

lå hos konsulenter ude i byen. Og i Finland havde man, alt var decentraliseret. Det lå ude 

omkring forskellige steder og så havde man nogle gamle traditionsmæssige, så sad der tre 
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der og to der osv. Og der blev ret hurtigt, altså, skulle der træffes en beslutning om hvad 

gjorde  vi  med  det.  Og  vi  lå  jo  med  vores  kommunikationsafdeling  med  vores  

kommunikationsdirektør,  som havde meget  fokus  på vigtigheden af  det  og blev brugt  

meget og var en meget integreret del, og det mener jeg jo ligesom også er svaret på at man 

skal være en totalt integreret del af virksomheden. Som oversætter er ens vigtigste opgave, 

det er at man ved alt om virksomheden, om strategien, hvad der sker og kan gå ind og  

sparre og deltage på andre områder også, man skal ikke kun være en oversætter der sidder, 

får tingene ind og leverer dem ud igen, for så kan man lige så godt sidde på et bureau ude i 

byen. Det er den ekstra værdi man skal give ved at være inde. 

Betina: Tror du der er en fordel ved at have interne oversættere i forhold til at have det ud i byen?

Lone: Jamen, helt klart. Efter min mening, f.eks. det med at vi kører med fem sprog samtidig med 

alle vores nyheder, ikke. Vi har jo ting som skal ud i løbet af en time, og så skal det bare 

ligge der,  publiceres med billeder  og det hele,  pressemeddelelser  som kører og bliver  

ændret til sidst. Det vil efter min mening slet ikke kunne lade sig gøre at gøre det. Alt den 

koordinering af ting. Vi bruger jo også bureauer ude i byen til at toppe op, eller hvad man 

nu skal sige. Men vi har så intern prisafregning på alt hvad vi laver, så alle vores kunder 

betaler,  altså,  det  er  jo  intern afregning,  men betaler  for  alt  hvad vi  laver  og vi  skal  

benchmarke os mod det eksterne marked. Det gør vi hele tiden og vi skal ligesom vise at vi 

kan ...

Betina: I har en eksistensberettigelse.

Lone: ja, det har vi. Alle vores omkostninger der er forbundet ved at have os skal tjenes ind ved at 

vi faktisk har kunder som vil betale det det faktisk koster at få tingene oversat, så...og det 

synes jeg faktisk er det eneste rigtige. Det er meget fornuftigt, og det gør også at vi selv er 

meget opmærksomme på hvor tilfører vi mest værdi og hvad er det der gør, altså, når vi 

laver kundeundersøgelser, hvad er det der gør at folk synes at det er godt at have os, og 

hvor kan vi blive bedre, men også hele tiden er opmærksomme på hvad foregår der der ude 

i  markedet.  Det  der  er  et  stort  problem  er  selvfølgelig  at  der  er  så  mange  dårlige  

oversætterbureauer, ikke. At sammenligne priser og kvalitet er jo. ja.  Der skal man jo  

kende lidt til det for at vide hvad ...
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Betina: og er det dit indtryk at folk her i huset er rigtig glade for at I er her? 

Lone: Ja. Vi får nogle rigtig positive tilbagemeldinger hver gang, og man kan sige at ellers ville 

de jo heller ikke. Altså, groft sagt, så vil de jo ikke betale for det hvis det var, vel. Og vi har 

jo nogen gange hvor der er nogen der siger 'gud' og 'koster det så meget' og 'hvad med 

ude...' og løbende har vi også taget ind og brugt i forskellige sammenhænge for ligesom at 

kunne vise hvad det koster. Hvad det betyder, hvis man virkelig bliver afhængig af at hele 

volumen hele tiden skal være der. Klokken et eller andet og det altid er den samme man får, 

og der er mange, altså, jeg synes der er rigtig mange ting man skal overveje ved det ikke. 

Og det er jo så, men. Så da vi fusionerede lavede vi en kæmpe stor business case, som jeg 

var ansvarlig for, med for og imod og omkostninger og alt muligt, som så var grundlaget 

for at man besluttede at man ville have  in-house, og det har vi så bygget op, ikke. Jeg  

startede så oppe i Norge og Sverige hvor vi slet ikke havde noget, og fik samlet i Finland, 

ikke. Og jeg vil sige at vi havde ikke kunnet fungere på den måde vi havde med den  

sprogpolitik hvis ikke vi havde haft det internt...Det mener jeg slet ikke ville være muligt, 

for en af udfordringerne, altså, vi er jo med til at binde det sammen. Vi ved også hvor de 

issues er, vi ved hvor det er vigtigt at vi har det her, men vi ved også hvor man må sige 

jamen, der betyder det ikke så meget. Derfor er det meget os der sidder på mange af de 

beslutninger også. 

Betina: Tror du der sidder nogen derude som skal sende deres materiale her til jeg som tænker, ej, 

det kan jeg lige så godt gøre selv, det er fint nok det jeg gør. 

Lone: Ja, det tror jeg da at der sidder med nogle ting, og så må man da bare håbe at det er de 

rigtige ting, og de træffer... Det kan man nok aldrig komme ud over. Men der er jo de  

retningslinjer der gør at hvis man ligesom gør at hvis man opdager det, kan man sige at det 

var ikke smart det der. Vi skal så også være gode nok til at sige at der er nogle områder 

hvor der siger vi at der er det sådan set okay fordi det kan godt være at det ikke lige er  

fuldstændig som det skal være, men hvem er det egentlig rettet mod, og dem der har læst 

det og har brugt det, var det okay for dem? Og er tiden og pengene i virkeligheden bedre 

brugt på noget andet, fordi det er jo et spørgsmål om omkostninger, sådan er det jo. Og 

fordi jeg tror at med alt den kommunikation der foregår er det utopisk at tro at man kan 

have det der tjek af alting.  Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.  Vi kan heller  ikke  

oversætte alting. Vi ville slet ikke kunne rumme det. Heller ikke ...selvom man kunne se 
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bort fra det økonomiske perspektiv... ville det kunne være...

Betina: der bliver vel også produceret alt for meget tekst til at ...

Lone: ja, det er det jeg siger at det bliver produceret alt for meget til at det kan lade sig gøre, og 

derfor er der også nogen områder hvor man må sige at her må det altså være...at man hele 

tiden prioriterer  de her ting og hele  tiden er bevidst  om det.  Det  tror jeg er  det aller  

vigtigste, at man har den her bevidsthed om hvem er det ens målgruppe er, og er man  

sikker på at de kan forstå det og kan de ikke så må man diskutere det, ikke. For jeg tror at 

der kommer jo flere virksomheder som, tingene er globale og man er på kryds og tværs og 

man bliver jo nødt til at forholde sig til det på en eller anden måde. 

Betina: Mit sidste spørgsmål. Er der noget jeg har glemt at spørge om? (48.38)

Lone: Jeg synes som sagt at det her kommer der mere af. Og det er derfor jeg tror at det er rigtig 

vigtigt at man fra starten gør op med sig selv og siger hvad er det jeg vil med det her. Og 

jeg tror at det er forskelligt fra virksomhed, for vores virksomhed er sådan her og du kan 

have  en  anden  virksomhed  som  er  på  en  anden  måde.  Jeg  tror  ikke  at  man  skal  

undervurdere det med at man laver noget oversættelse til noget helt specifikt, men man er 

nødt til at prioritere og sige hvorfor er det man vil gøre det og hvem er det til. Og hvad vil 

man få ud af det. Vi kan jo se her hos os at det har jo altså en betydning f.eks. at de nyheder 

vi har på vores intranet er på det lokale, vi kan se lige med det samme de få gange vi har 

været nødt til at sige at ud fra et tidsperspektiv er vi nødt til at, det er meget få, skal jeg lige 

sige, men de bliver bare ikke læst på samme måde.  

Betina: Man optager ikke i samme grad. 

Lone: Nej, folk de tænker, det er ikke noget for mig. Det står på...det er ikke for mig, det er for 

dem der oppe, eller derhenne, eller derude eller... og har du nærmest noget tilsvarende på 

dansk eller norsk, så går de ind og læser det, men de ved også godt at går de ind på nogle 

andre områder hvor det ligger på engelsk, så ved de at så er det sådan. Men de ved også at 

hvis der er problemer, så sidder vi der og jeg tror at det er vigtigt at man har en funktion i 

huset  som  kan  gå  ind  og  hjælpe  med  nogle  af  de  ting.  At  man  har  en  intern  

oversættelsesafdeling er ekstremt vigtigt, for der er jo mange ting man slet ikke tænker  
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over  når  man  starter  det  her.  Det  her  med  at  strømline  en  masse  ting  og  have  

stordriftsfordele ved at du udvikler ting et sted og så kan bruge det flere steder. Det betyder 

jo bare at du udvikler et sted, men når du så skal have det ud de steder så har du pludselig 

de sproglige dimensioner, er det så godt nok at det hele er på det her medium, sprog, som 

jo så er engelsk, eller skal det så pludselig ud på nogle...og det skal det jo meget ofte. Og 

nogen  gange  behøver  det  så  måske  ikke.  Så  jeg  tror  at  det  er  rigtig  vigtigt  at  man  

kombinerer det med at have en eller anden strategi for hvad vil man så med de andre sprog 

som så er relevante. Hvad vil man oversætte og hvad vil man ikke oversætte og hvorfor.

Betina: Ja. Men I er vel også kontrolfunktion for det engelsk der bliver skrevet ude i afdelingerne 

ikke. 

Lone:  ja. Det er vi ja. Og så skal vi være særlig opmærksomme på at det er jo noget særligt sprog 

man får,  det  her engelske koncernsprog,  fordi det  jo er  påvirket af  alle de forskellige  

nationaliteter som taler det eller skriver det og nogen er bedre end andre og nogen fortolker 

noget ind i det og andre fortolker noget andet ind i det. 

Betina:  Ja, man har jo sine egne konnotationer til sit nationale sprog. 

Lone: ja. Og derfor er det helt klart en fordel at når noget er rigtig vigtigt det så også kommer ud 

på det lokale sprog, for det er der man simpelthen får fortolket hvad er det egentlig er  

ligger,  hvad  betyder  det  her.  Og  vi  kan  jo  se  f.eks.  når  vi  laver  regnskaber  og  

kvartalsrapporter som vi gør, ikke, og de bliver jo også oversat til alle sprogene, og det er 

jo også dem der bliver brugt mest, det er jo de lokale. Det er presse og medier, de læser 

dem jo som lokale, de læser dem ikke som oversættelser. Det er rapporten her, når man 

sidder i Danmark som dansk journalist. Så kunne man jo ikke drømme om at tage den  

engelsk version. 

Betina: Nej. Modersmålet er jo det der ligger mest naturligt for en selv. 

Tusinde tak skal du have. 
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Charlotte Hummer Vad, Novozymes, Customer communications, Department manager 

Betina: 1. Hvorfor har virksomheden valgt at have engelsk som koncernsprog? (1.30)

Charlotte: Jamen, det har vi jo valgt fordi det er en global virksomhed. Vi har faktisk næsten ingen 

kunder i Danmark, så hvis vi vil kommunikere med vores kunder er vi nødt til at gøre 

det på engelsk. 

Betina: Nå jo, men der kunne man måske godt gøre brug af flere sprog. 

Charlotte: Ja ja, men det er jo for at man kan have en sammenhængende virksomhed og folk forstår 

hinanden osv. Det gør man jo også på et eller andet plan bliver der jo på det kinesiske 

kontor talt en masse kinesisk ikke, men det er jo ikke det der er koncernsproget. 

Betina: Ok. 

2. Hvordan fungerer det i praksis at have engelsk som koncernsprog? (2.15)

Charlotte: Det er jo et bredt spørgsmål, altså...

Betina: Ja,  jeg  tænker,  altså.  Taler  alle  medarbejderne  engelsk  med  hinanden,  danske  som  

udenlandske?

Charlotte: Både ja og nej. Det kommer jo lidt an på hvor man sidder. 

TELEFONEN RINGER. (lydfil 2)

Betina: 2. Hvordan fungerer det i praksis? (0.01)

Charlotte: Lidt afhængig af hvilken afdeling sidder i. Den afdeling jeg f.eks. sidder i, der har vi  

personer  ansat  i  afdelingen  her  i  Danmark  som ikke  taler  dansk,  og  der  taler  vi  

selvfølgelig engelsk med hinanden. Så alle mails jeg skriver er på engelsk, også selvom 

jeg skriver til danskere. Når vi går ned og spiser frokost gør jeg et ret stort nummer ud af 

at hvis der sidder en ved bordet der ikke forstår dansk, taler alle dansk [engelsk]. Også 

selvom man, du ved, og måske taler med en, sin sidemand som er dansker, så taler man 
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engelsk.  Så  alle  taler  engelsk.  Også  selvom  man  måske...vi  har  sådan  nogle  

ottemandsborde. Der kan jo godt sidde syv danskere og en der ikke taler dansk, men de 

syv må også hvis de taler to og to tale engelsk. Vi har også en afdelingsmorgenmad hver 

fredag morgen, hvor vi  også sidder ved sådan et langt bord og der gør jeg også et  

nummer ud af at tale engelsk med alle. For pludselig udvider en samtale sig og jeg synes 

det er dårlige manerer at tale dansk. 

Betina: Ja, men er det dig personligt, eller er det en politik virksomheden har?

Charlotte: Jeg ved ikke om man kan slå den op et eller andet sted. Det er i hvert fald noget jeg som 

afdelingsleder selv understreger, sådan synes jeg at vi skal...det er den adfærd jeg gerne 

vil have. 

Betina: Så du går foran med det gode eksempel.

Charlotte: Det er i hvert fald, eller det eksempel jeg nu synes det skal være. Men vi har faktisk for 

relativt nylig fået ind i vores vedtægter at vi har engelsk som koncernsprog. 

Betina: Ok. Jeg kiggede hjemmesiden igennem, og jeg kunne faktisk ikke rigtig finde det.

Charlotte: Ja, det står faktisk i vores vedtægter, jeg er ikke sikker på at alle vores vedtægter ligger 

på hjemmesiden, men jeg ved at det kom på her i 2010. Vi har haft det altid egentlig, 

men det har aldrig rigtig stået nogen steder. Nu står det der. Ja, så jeg vil sige at alle  

mails jeg skriver er på engelsk. Der bliver jo talt dansk på gangen og sådan noget, og det 

er jeg egentlig også lidt ked af når der sidder nogen på kontorerne og dørene står jo åbne 

så de vil helt sikkert høre ting på dansk som de ikke forstår. 

Betina: Ja, men er det helt generelt at alle skriver deres mails  på engelsk, eller svinger det  

meget?

Charlotte: Nej, jeg tror at det kommer meget an på hvem du er i dialog med, men jeg tror faktisk at 

rigtig mange skriver på engelsk. I forskningen bliver det jo typisk sendt rundt ikke, og vi 

har jo forskningscentre i Kina og i USA, så sandsynligheden for at der er nogen der skal 

læse noget du har skrevet, der ikke forstår dansk er faktisk stor, så det tror jeg faktisk at 
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de  gør.  Du  kan  også  se  vores...nu  er  vi  lige  ved  at  lave  en  ny  novozymes.com-

hjemmeside. Der har vi f.eks. droppet den danske.

Betina: Ja. Den var der i hvert fald ikke på dansk. 

Charlotte: Nej. Vi har den ikke på dansk mere. 

Betina: Det havde I tidligere? Og det er sådan i år at det er blevet gjort?

Charlotte: Nej, det kan faktisk godt være... Jeg synes, at det er et eller to år siden hvor jeg fik et 

spørgsmål om – de her sider vi har på dansk, vil du bevare dem? Hvor jeg skrev - nej. Vi 

trykker heller ikke rigtig noget af vores materiale på dansk mere. 

Betina: Heller ikke hvis I har en intern medarbejderavis?

Charlotte: Jo, det gør vi i... F.eks. har vi produktionsfaciliteter i Kalundborg hvor der sidder mange 

operatører og produktionsfolk. Jeg tror ikke der er nogen udenlandske medarbejdere der. 

Den er på dansk. 

Betina: Så der tager I højde for lokalsproget. 

Charlotte: Ja, det gør vi og der kan man så sige; Nå, har man så engelsk som firmasprog? Ja, det er 

jo det vi har, men hvis vi kommunikerer til nogen hvor vi ved at der ikke er nogen  

udenlandsktalende, så er det på dansk. 

Betina: 3. Er der nogen steder i virksomheden hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tale engelsk? 

(4.30) 

Det var jo næsten det, ikke. Altså, i produktionen hvor at I...

4. Hvilke fordele eller ulemper ser du ved at have engelsk som koncernsprog? (4.40)

Charlotte: Det er jo også et super bredt spørgsmål. Jamen, altså, af fordele, det gør jo at man har et 

sprog man kan mødes omkring, man kan forstå hinanden. Dermed ikke være sagt at alle 

udtrykker sig lige godt på engelsk. Der er selvfølgelig noget der går tabt... 
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Betina: Og det er jo nemlig det der lidt er min pointe eller måske endda min kæphest.

Charlotte: ...ja,  altså,  på  den  anden  side  kan  man  også  sige  at  jo  mere  du  har  engelsk  som  

koncernsprog jo bedre bliver alle til at udtrykke sig på engelsk, og jo mindre går tabt. 

Betina:  Ja. I litteraturen bliver det nævnt ret tit, det her med at der er en forfladigelse af engelsk 

og af ordforrådet og sprogbrug helt generelt. Hvor at man...åh, man kan ikke lige huske 

hvad det ord hedder så tager man bare det der ligger nærmest, men som måske ikke helt 

opfylder det man gerne vil sige. 

Charlotte: Korrekt. Det tror jeg også sker. Jeg tror bare at den betragtning tager ikke højde for den 

forbedring der jo løbende sker. Jo mere du skriver på engelsk, jo mere du læser på  

engelsk, som andre har skrevet, jo større ordforråd får du jo. Altså, helt praktisk når jeg 

kommunikerer med... man skal jo tænke på at når jeg skriver engelsk som dansker, så 

sender jeg det jo til mange native speakers. De svarer mig jo tilbage og det svar læser 

jeg. Og så læser jeg jo – nå okay, det var jo egentlig elegant formuleret. Det skal jeg lige 

huske. - Så jeg bliver jo bedre og bedre. Jeg skriver jo ikke kun med andre der taler  

samme forfladigede engelsk som jeg selv gør. Så ved at have det som koncernsprog ser 

jeg helt klart at det løfter hele tiden, i hvert fald alle der ikke har engelsk som første  

sprogs, engelskkompetencer. 

Betina: Ja. Men det er jo så fagsproget, kan man sige. Hvad så med hverdagssproget? Er det  

lige så udbygget så man kan stå og lidt chit-chat til konferencer og sådan?

Charlotte: hmm, hmm. Jeg tror at man skal tænke på at, i hvert fald dem der sidder, nu kan jeg 

bedst lige udtale mig om dem der sidder på hovedkontoret her, ikke. De taler jo, altså, 

sindssyg godt engelsk. Altså, det er jo ikke... Jeg tror, du kan først tale det sådan lidt  

mere sociale engelsk og efterhånden bliver dit forretningsengelsk så også bedre, ikke.  

Jeg tror ikke det er et problem i praksis det der med at det bliver forfladiget. Det tror jeg 

simpelthen ikke. Jeg synes at folk de taler og skriver faktisk et vældig godt engelsk. Der 

er også mange forskere her som skriver videnskabelige artikler som bliver, hvad hedder 

det, peer-reviewed og udgivet, og sådan noget. En anden ting man også skal tænke på er 

at alt hvad vi skriver på engelsk som bliver trykt, som vi sætter vores logo på og som 
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bliver givet ud til kunder eller andre interessenter. Det får vi jo korrekturlæst, eksternt. 

Så det betyder jo at hvis jeg har siddet og skrevet en produktbrochure. Jeg sender den til 

korrektur og får den tilbage igen. Alle de ting hvor jeg havde lavet en fejl, dem kan jeg 

jo se og jeg bliver med det samme opmærksom på nå, man skal ikke bruge det ord der, 

og det hedder ikke sådan. Så du får hele tiden sådan en løbende læring, og det hjælper jo 

til at højne den her...så, fordi jeg er meget obs på at vi skal ikke have nogen danskere til 

at sidde og skrive engelsk som vi så trykker og sender ud, vel. Så jeg tror faktisk at den 

løbende  læring  gør  at  man  højner  den  der  kvalitet.  Og  dem  der  så  skriver  

produktbrochure og sådan noget, de er ansat netop med en baggrund hvor de ikke har...

hvor dansk er optional vil jeg sige.

Det gode spørgsmål her ville have været om den engelsksprogede brochure oversættes til dansk til 

det danske marked og til tysk til det tyske marked, osv. Ellers forstiller jeg mig at ordforrådet på 

dansk går tabt, eller ikke bliver udviklet. Det er jo også det litteraturen i høj grad handler om, at det 

danske sprog bliver udhulet og der sker domænetab. 

Betina: Okay. Så de er ikke...

Charlotte: først og fremmest er de engelsktalende, vil jeg sige, og kan de dansk så er det fint, kan 

de ikke er det  ikke noget  problem. Så der er  også nogle ulemper,  altså,  det  er  for  

danskerne ved frokostbordet måske lidt irriterende at skulle tale engelsk, når de så ikke 

gør det er det en ulempe for de engelsktalende at der bliver talt om noget de ikke forstår. 

Jeg kan også se, vi havde et helt konkret eksempel hvor vi arrangerer sådan en tur op til 

vores produktionsfaciliteter oppe i Kalundborg og jeg sender denne her invitation rundt i 

afdelingen for der var mange der ikke havde set det, og det er faktisk meget sjovt at se, 

og en af de udenlandsktalende skrev tilbage at hun ville rigtig gerne med, men hun  

havde lige undersøgt det og hele rundvisningen foregik på dansk. Det er sådan et rigtig 

klassisk  eksempel  hvor  når  man  siger  til  en  organisation  -vi  har  engelsk  som  

koncernsprog – så skaber det nogle forventninger om at alt det jeg melder mig til det kan 

jeg forstå på engelsk. Når vi så ikke helt kan leve op til det så er det rigtig ærgerligt,  

fordi man bliver skuffet. 

Betina: Ja, ja, helt klart. Jamen, lad os gå videre. 

5. Hvordan sikres det at koncernsproget bliver brugt aktivt? (9.58)
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Charlotte: Altså,  kvalitetssikring,  det  var  lidt  det  vi  snakkede  om før.  Alt  det  som går  ud  af  

virksomheden,  det  får  vi  korrekturlæst.  Vi  har  også  en ret,  hvad skal  vi  sige,  klar  

opfattelse af hvad vi mener med at have engelsk som koncernsprog. Det er ikke bare et 

eller andet engelsk. Det er US english, og det er også meget bevidst fordi vi gerne vil 

have at vores brand bliver opfattet som noget moderne, noget nemt at forstå, en dialog 

alle kan... mødes omkring...

Betina: ja, økonomisk engelsk f.eks. er også hovedsagligt amerikansk sprogbrug i forhold til  

britisk sprogbrug. Så det er måske også en pointe der. 

Charlotte: ja,  præcis.  Ja,  ledelsens  signaler.  Jeg  tror  ikke  de  sender  nogle  andre  signaler  end  

egentlig resten af... men der har f.eks. været...når vi har kvartalsmeddelelser, så bliver 

der holdt nogle stormøder hvor ledelsen fortæller hvordan det går, og sådan noget, og 

det bliver selvfølgelig holdt rundt i verden, men når de bliver holdt her i Bagsværd er de 

typisk  på dansk,  og det  har  faktisk været,  jeg tror  faktisk nok at  det  har  været  et  

fagforeningskrav at alle medarbejder skal have mulighed for at forstå hvordan det går i 

virksomheden, og det har jo været lidt i modstrid med vores engelsk som koncernsprog. 

Så der har været mange, du ved, ikke-danskere som ikke har gidet at komme til de der 

møder, for de forstår ikke hvad der bliver sagt. Men jeg tror at nu hvor det officielt  

kommer ind i vores vedtægter så bliver de lavet på engelsk. 

Jeg  synes  der  er  en  problematik  ved  at  danske  medarbejdere  ikke  modtager  information  om 

virksomheden på et sprog som de forstår. CHV sagde selv tidligere at det ikke var nødvendigt for 

dem i produktionen at tale engelsk, hvordan kan man så forvente at de kan forstå information om 

deres arbejdsplads på engelsk. På den anden side er det måske heller ikke retfærdigt for den ikke-

dansktalende medarbejder som kun skal arbejde i landet i måske 3-4 år at denne ikke kan få den 

samme information om virksomheden. Løsningen må være at afholde to møder. Et på engelsk og et 

på dansk. Jeg har været inde og se på hjemmesiden, at den type møde der henvender sig til hele 

virksomheden, og som foregår på engelsk, bliver transskriberet og oversat til dansk. 

Betina: Okay, så de bliver holdt på dansk og så oversat til engelsk?

Charlotte: æhh, ja, tidligere blev de bare holdt på dansk, ikke. Men vi ville jo gerne kunne streame 

og videofilme de her præsentationer og lægge dem ud på vores intraweb og sådan noget, 
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så alle kunne høre ledelsens beretning, og sådan noget. Så jeg tror at det i stigende  

omfang, nu hvor det officielt er en del af vores koncernsprog i vores vedtægter, bliver 

lavet på engelsk, videofilmet og lagt på intrawebben. 

Betina: ok, ja. 

6. Hvem håndterer koncernsproget? (12.22) Har I en intern kommunikationsafdeling,  

eller?

Charlotte: ja, altså, vi har en intern kommunikationsafdeling. Jeg ved ikke hvor meget håndtering 

de egentlig laver, altså, vi har sådan en brand-guide, f.eks. hvor hele vores DVI [?] er 

beskrevet og deri ligger blandt andet også vores style-guide, altså, omkring sprogbrug og 

den slags ting. Men det går jo meget på...skal du skrive en tekst, eller et eller andet, så 

skal du huske at vi taler om tingene på den her måde og vi bruger den her sprogbrug og 

vi bruger de her gloser for det her osv., osv. Hvis du tænker mere sådan noget, hvem 

sikre at tingene bliver lavet på engelsk, og...

Betina: Ja, det er det jeg tænker på. 

Charlotte: Jeg tror at... ja. Jeg ved ikke rigtig hvad det er de gør. Jeg tror bare at det bliver levet 

som engelsk sprogbrug. Jeg tror ikke der er behov for så meget...

Betina: Pegen fingre og husk det nu.

Charlotte: Det tror jeg ikke rigtig der er. Der er jo andre dele af vores brand hvor der er meget  

mere, sådan, policing, ikke. Men ikke omkring sprog, tror jeg. 

Betina: Okay. 

7. Hvordan sikres det at medarbejderne har godt nok engelskkompetencer? (13.40)

Charlotte: Jamen, der har vi jo, der har vi faktisk en del engelskkurser, som medarbejderen kan  

deltage i hvis de har lyst. 

Betina: Og hvad ligger I vægt på der, er det grammatik eller er det ordforrådet, eller...?
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Charlotte: åh, det må jeg indrømme at det ved jeg faktisk ikke. Men det er sådan et kortere eller 

længere kursus. Jeg havde bland andet en medarbejder, som var grafiker, og det er sådan 

typisk en type job hvor, det er jo ikke et must at du kan engelsk, til gengæld taler du med 

rigtig  mange,  egentlig,  og  folk  beskriver  for  dig  –  jeg  vil  gerne  have  det  der,  og  

udtrykket i billedet skal være sådan. Så faktisk var det ret vigtigt at han var helt [?] god 

til engelsk, og ham sendte vi nemlig på engelskkursus for at få ham højnet lidt så han 

følte sig mere komfortabel også til at tage den har dialog med folk. 

Betina: Og det er vel også, er det et krav ved ansættelsen? 

Charlotte: ja, jeg tror faktisk ikke man du kunne... bortset fra produktionsfolkene, så tror jeg at alle, 

inklusive laboranter i laboratorierne, og sådan noget, de er nødt til at kunne engelsk. 

Betina: Ja.  Og hvordan,  altså,  skal  man komme med eksamensbevis,  eller  tester  I  det  ved  

interviewet, eller...?

Charlotte: Ja. Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg er meget forskelligt fra afdelingsleder, eller fra 

ansætter til ansætter. Jeg kan bedst udtale mig for mit eget, så det jeg gør. Hvis du skal 

ansættes i en stilling hvor du decideret skal skrive engelske tekster, der er vi jo meget 

grundige, ikke. Der vil vi jo bede dig om at skrive tekster på forhånd, eller tage noget 

med du har skrevet. For at være sikre på at det er noget du virkelig selv har skrevet vil vi 

nok også bede dig, på stedet, om at lave en, enten en oversættelse eller skrive et kort 

summary af en større artikel, eller et eller andet. Så vi virkelig kan få en fornemmelse af 

hvor god er du til at skrive. Den type medarbejdere... der vil de gøre ret meget ud af at 

teste det. Det vil give sige selv meget, for typisk er de ikke danske af nationalitet. 

Betina: Okay. Men stadigvæk, det betyder jo ikke at spaniere er sindssygt gode til engelsk. 

Charlotte: Nej, nej. Men det vil vi jo også, altså, til de her engelskskrivende stillinger har vi en  

amerikaner, en irlænder,...vi har flere amerikanere her og en dansker. 

Betina: Okay, så det er hovedsagligt modersmålstalende.

Charlotte: Ja, det er det nemlig. Det jeg så også gør, i min afdeling har jeg også nogle der ikke skal 
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sidde og skrive engelsk men de skal jo arbejde med de her, så hvis det er en meget  

engelsktalende afdeling, det jeg så gør til jobinterviewet er at jeg typisk tager en med, 

eller inviterer en ind i løbet af interviewet som ikke taler dansk. 

Betina: Okay, så man er nødt til at slå over. 

Charlotte: Så man er nødt til at slå over, for ellers bliver det så underligt at to danskere skal sidde 

og tale engelsk sammen.

Betina: Ja, det er meget kejtet. 

Charlotte: meget kejtet. Så typisk tager jeg en med og så har hun eller han en eller anden rolle, og 

så er vi bare nødt til at lave interviewet på engelsk.

Betina: ok. Så det er sådan lidt snyde...

Charlotte: Ja, eller også lader jeg dem tage en snak med dem bagefter. For jeg vil sådan set også 

godt  høre,  nogle  gange  synes  jeg  måske  at  de  taler  meget  godt  engelsk,  men  en  

englænder synes faktisk ikke at de taler et godt engelsk. Men man kan sige igen, hvis du 

blot skal være kollega og skal sende mails og samarbejde omkring nogle ting er det jo 

ikke helt afgørende at du er helt lige så god til engelsk som de andre er. Men jeg vil sige 

at som en regel, jeg prøver altid at verificere deres engelskkompetencer, på mere end 

blot at de selv siger at de er gode til at tage engelsk.

Betina: Okay, fantastisk. 

8. Hvilke andre sprogkompetencer bliver der lagt vægt på? (17.50)

Charlotte: hmm, hvad kunne det være?

Betina: Altså, det kunne f.eks. være at de havde en tysker til at snakke med det tyske, den tyske 

afdeling eller en spanier til at...

Charlotte: ingen. Vi har selvfølgelig...I de store regioner som i Kina f.eks. og i Sydamerika og til en 

vis  grad  også  Rusland,  der  laver  vi  jo  materiale,  selvom  vi  har  engelsk  som  
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koncernsprog, har vi også kinesisk og portugisisk som sprog vi oversætter til. Ikke vores 

interne medarbejderkommunikation, der forudsætter vi at de kan tale engelsk, men til  

kunderne f.eks. der oversætter vi det til andet end engelsk, for der ved vi at vi vil gå glip 

af for meget hvis vi ikke taler deres sprog, ikke.

Betina: Nej, men f.eks. her i huset der er sprog ikke en hovedkompetence, det er en sekundær 

kompetence? 

Charlotte: Ja. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig kompetence.

Betina: ja. 

9. Er der mange udenlandske medarbejdere i virksomheden her i Danmark? (19.13)

Charlotte: hmm, jeg har ikke tallet på det. Jeg tror ikke der er mange... altså, nu ved jeg ikke hvad 

du synes er  mange,  men og når du siger  udenlandsk er de så nogen der ikke taler  

dansk?...

Betina: ja. 

Charlotte: ...mit skud vil være under fem procent, og det hænger nok sammen med at vi bruger  

sådan en outsourcingsmodel rigtig meget at vi tager ikke nogen hertil, eller vi prøver  

ikke at tage nogen hertil fra udlandet, så jeg vil hellere sige at der er mange ting hér som 

ikke foregår i Danmark, men som er outsourcet til Indien og Kina osv. 

Betina: Ja, Så I søger...I har ikke sådan nogen stillingsopslag hvor I siger 'vi vil gerne have fra 

hele verden'?

Charlotte: For at sidde her? Nej, det har vi ikke. 

Betina: Okay. Men i jeres forskningsafdelinger, det har I vel også noget af i Danmark. Der 

kunne I måske godt søge globalt?

Charlotte: Ja, ja, det kunne vi godt. Men igen, lad os sige at man finder en rigtig dygtig kandidat i 

USA f.eks. Den kandidat kunne jo ligeså, eller... vil ofte ligeså godt kunne sidde på  
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vores forskningscenter i Californien som at sidde her, og der skal være en meget god 

grund til at tage dem hertil og ikke lade dem sidde der, og det samme i Kina, jo. Men der 

er  da...jeg tror ikke det er  mange udlændinge vi  ansætter  her,  hvor de kommer fra  

udlandet og starter her.

Betina: Mere hvor de er i Danmark i forvejen.

Charlotte: ja, måske. 

Betina: okay. 

10.  Gør det  at  I  har  engelsk  som koncernsprog virksomheden mere  tiltalende  som  

arbejdsplads for udlændinge? (21.09)

Charlotte: ja, det må man jo nok sige. Hvis vi ikke havde tror jeg ikke de gad komme. Det gør det 

helt sikkert, og sådan set også for danskere, tror jeg. Det tror jeg faktisk at de synes...Det 

at  du har  engelsk som koncernsprog,  det  signalere  med det  samme det  er  en mere  

international virksomhed, så jeg ved ikke om det er så meget det engelske det går på 

som det  at  engelsk  er  et  symptom på  at  du  har  et  meget  globalt  og  internationalt  

perspektiv på din forretning, og dét er tiltalende for medarbejdere, tror jeg. 

Betina: Så det er en godt ting at kunne skrive på cv'et. 

Charlotte: Det tror jeg. Der er en forskel på at, selvom du havde lavet det samme arbejde, havde 

lavet det i en international virksomhed, som har engelsk som koncernsprog, og så have 

lavet det samme arbejde inden for Danmarks rammer. Det tror jeg. 

Betina: Okay, fint.

11. Hvis der er udenlandske...nå ja, I har jo udenlandske medarbejdere i virksomheden. 

Hvordan håndteres kulturforskellene mellem medarbejderne så? (22.11)

Charlotte: ja,  altså,  dels  laver  vi  en  del  af  sådan  nogle  kulturkurser  hvor  man  hjælper  

medarbejderne med at gøre dem opmærksomme på nogle af de forskelle der er. Vi har 

sådan nogle  forskellige  klubber  som nystartede  medarbejdere  i  Danmark  kan  være  

medlem af hvor de bliver parret, eller hvor de ligesom bliver...man skaber kontakt til  
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måske en dansk familie eller et eller andet, hvor de ligesom kan få nogle af de her  

danske kulturelle normer og værdier ind under huden på sådan en lidt hyggelig, social 

måde. 

Betina: Ja, og giver I også danskkursus?

Charlotte: ja. 

Betina: Og er det her den interne kommunikationsafdeling?

Charlotte: Det ligger faktisk i vores personaleafdeling.

Betina: okay. Og det er HR. Da jeg kiggede på hjemmesiden, var det bare mit indtryk at I må 

have en ret stor intern kommunikationsafdeling, der laver mange spørgeundersøgelser, 

men det er måske HR-afdelingen?

Charlotte: Ja, det er det tit. HR. 

Betina: ja. Godt. 

12.  Er  det  nok  bare  at  tale  engelsk  sammen,  eller  sker  der  misforståelser  pga.  

kulturforskelle og forskellige opfattelser af hvordan man agerer på en arbejdsplads?  

(23.26)

Charlotte: [tænkepause] Altså, der sker, der er jo kulturforskelle, ingen tvivl om det, og når du  

bringer ikke-danskere til Danmark og skal arbejde, så er der da ting man skal vende sige 

til. Jeg tror ikke egentlig det er så meget forårsaget af engelsk. Jeg har f.eks. en irer  

ansat,  og  vi  forstår  hinanden  100% men  dermed  ikke  være  sagt  at  der  ikke  sker  

misforståelser pga. kulturforskellene for det gør der helt sikkert. Vi har en meget mere 

flad  organisation  og  en  meget  mindre  sådan  hierarkisk...meget  mindre  respekt  for  

autoriteter.  Fordi  man  er  afdelingsleder  bliver  man  ikke  automatisk  respekteret  i  

Danmark, det gør man mange andre steder, ikke.  Her skal man gøre sig fortjent til  

det...Så sådan nogle ting vil jo stadig ligge der selvom man taler et fint engelsk og  

forstår hinanden, ikke. Kina er måske et eksempel hvor der sniger sig flere sproglige  

misforståelser ind, og når man så overligger det med de kulturelle forskelle, så bliver det 
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virkelig basis for nogle misforståelser, ikke. 

Betina: Og fornærmelser nærmest. 

Charlotte: Njaa, altså, folk, man går i hvert fald bare galt af hinanden, ikke. For den der taler bedst 

engelsk i sådan en dialog, der synes jeg nu ikke, altså, det er et stort problem, og ret  

hurtigt fornemmer man, 'hov, jeg tror ikke at han eller hun egentlig forstod hvad det var 

jeg sagde',  lad os lige prøve at omformulere det eller  spørge hvad det så er de har  

forstået,  så  jeg  synes  ikke  det  er  et  stort  problem,  at  det  engelske  er  årsag  til  

kulturforskelle. 

Betina: Nej, det er mere at folk kommer forskellige steder fra. 

Charlotte: Det tror jeg, ja. Og at de simpelthen har så forskellige opfattelser af ...

Betina: Ja, men det prøver I så at gøre lidt ved med de her kurser. 

Charlotte: Ja, det gør vi. Altså, det er jo ikke...det kræver jo stadig at folk tager på dem. Det bliver 

jo tilbud, ikke. Og nogen gør det og nogen gør det ikke. 

Betina: Ja. Okay. 

13. I litteraturen bliver det beskrevet hvordan udenlandske medarbejdere kan føle sig  

udenfor fordi deres danske kolleger taler dansk i frokostpauserne, i rygepauserne, på  

gangene,  og  det  er  dér  meget  af  den  uformelle  kommunikation  foregår.  Hvilken  

påvirkning af arbejdsudbyttet tror du det har? (25.52)

Charlotte: hmm...af arbejdsudbyttet. Hvor effektive folk er?...altså, jeg tror at hvis man anstrenger 

sig for at tale engelsk i frokostpauserne så alle forstår det, til morgenmaden, og hvis man 

kommer ind på et trepersoners kontor hvor en taler engelsk og de to andre ikke gør, så 

må man tale engelsk, når man kommer derind også selvom du mødes med...

Betina: Men det er ikke alle steder hvor man gør det.

Charlotte: Nej, nej, og det kræver at man er opmærksom på det, ikke. Og har tænkt over det og 
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har...Jeg ved det sørme ikke. Det går da sikkert lidt ud over arbejdsudbyttet hvis man 

ikke føler sig helt motiveret, og det gør man måske ikke hvis man sidder og tænker 'hvad 

snakker de nu om', ikke. På den anden side kan man sige at alt det du har brug for at  

vide, det vil altid være på engelsk, så der hvor det går ud over noget det er jo der hvor du 

bare sidder tilbage og...du ved egentlig godt at det ikke er noget du har brug for at vide 

for hvis det var havde du hørt det på engelsk. Så det er mere den der, være en del af den 

der summen der foregår, ikke. 

Betina: Ja, men det er alligevel også en stor del af ens arbejdsdag, ikke. 

Charlotte: Ja, det er det, og det er også derfor jeg siger... Nogle af tingene kan man tage fat i. Det 

kan ikke undgås at jeg står ude på gangen og snakker dansk med en og der sidder en bag 

en sådan halvlukket dør og kun forstår engelsk og tænker 'gad vide hvad de står og  

snakker  om nu'.  Og en af  dem griner  og man tænker  'nå,  hvad var  det  der  var så  

morsomt?' og sådan noget. Det kan ikke undgås. Altså, så skal vi i hvert fald være helt 

anderledes omkring, hvad skal vi sige, vores intentioner og vores vilje, så skal det jo  

være meget formaliseret, ikke. Så skal det jo simpelthen være; Vi taler engelsk inden for 

denne her bygning, og alle skal gøre det uafhængigt af hvem du taler med. Der tror jeg 

bare ikke vi er nok ikke-dansktalende til at det ville give mening, for det ville begynde at 

blive kunstigt, ikke. 

Betina: Meget. 

14. I hvor høj grad gør virksomheden brug af sprogmedarbejdere? (28.26)

Charlotte: Hvad er sprogmedarbejdere?

Betina: Sprogmedarbejdere, det er f.eks. oversættere, korrekturlæsere...

Charlotte: Det gør vi næsten alt sammen eksternt. Så vi gør meget brug af dem, men de sidder ikke 

her. 

Betina: Ja,  og der sagde du også tidligere,  at  alt  der  bliver  skrevet som bliver  sendt ud til  

offentligheden,  det  bliver  korrekturlæst.  Men bliver  det  så  skrevet  på  dansk  og  så  

oversat? Nej, det gør det ikke vel?
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Charlotte: Nej, det gør det ikke. Det bliver skrevet på engelsk. 

Betina:  Og korrekturlæst. Så det er ikke en reel oversættelse...

Charlotte: Og  det  hænger  jo  nok  sammen  med  igen,  ...i  langt,  langt  de  fleste  tilfælde,  eller  

ansættelser er engelsk et must. Så derfor bliver der ikke så meget der skal oversættes fra 

bunden. 

Betina: Nej. Godt. 

15. Er der nogen markeder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge engelsk, men hvor 

det ville være bedre at bruge lokalsproget? (29.16)

Charlotte: Ja, absolut. Igen her ville jeg skelne mellem det vi kommunikere til kunderne og det vi 

taler  internt.  Det  vi  kommunikerer  til  kunderne  i  bl.a.  Japan,  Kina,  Rusland  og  

Sydamerika, der er engelsk ikke så udbredt som det er andre steder, og der må vi nok 

sige at der mister vi for meget hvis vi ikke kommunikerer til dem på det lokale sprog. Så 

det gør vi. Vi prøver at sige at vi har kun de tre sprog; portugisisk, engelsk og kinesisk. 

Men lige nu sidder jeg og laver f.eks. en stor brochure på japansk, fordi at det er der  

simpelthen bare brug for, og det er for stort et marked til ikke at lave det til dem. Og så 

gør vi det. 

Betina: Og hvad med de lokale afdelinger derude?

Charlotte: Ja,  de  taler  selvfølgelig.  Der  har  du  jo  faktisk  den  modsatte,  hvad  skal  vi  sige,  

problematik. Vi har også en del danskere ude i regionerne, ikke. Tit er det også danskere 

der får glæde af at vi får engelsk som koncernsprog for så kan de forstå hvad der bliver 

sagt,  og  de  føler  sig  udenfor  for  der  går  alle  deres  kolleger  og  taler  japansk  eller  

kinesisk, ikke. Så man skal tænke på at det kan også ligesom være en hjælp til danskere 

der er udstationerede, ikke. Og det er jo typisk i lande hvor engelsk ikke er så, hvad skal 

vi sige, indarbejdet og så godt som det her f.eks. i vesten, ikke. Så jeg tror faktisk at de 

danskere  der  er  udstationerede  oplever  der  langt  mere  stressende  end  de  ikke-

dansktalende der er her på hovedkontoret, fordi her folk faktisk utrolig godt engelsk. Og 

det er i en grad, hvor hvis man står til en præsentation og det måske kun er danskere der 
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er  i  rummet,  der  har  jeg selv stået  og præsenteret  på dansk og så  kommer  der  en  

engelsktalende ind og så i sætningen slår du jo over, og på den samme måde hvis den 

ene engelsktalende person går ud, og går på toilette, så er det lige før du bare slår  

over på dansk og så slår du tilbage igen når han eller hun kommer tilbage, ikke. Så der 

er en meget stor opmærksomhed på det synes jeg.

Betina: Ja. Okay. 

16.  Er  du  bevidst  om  at  virksomheden  har  mistet  ordre  pga.  manglende  

sprogkundskaber, ud over engelsk? (31.56)

Charlotte: hmm, jamen det har vi da sikkert. Altså, f.eks. hører jeg jo fra vores, jeg ved ikke om 

man kan sige det sådan, men fra vores sælgere og marketingfolk i Rusland, de siger jo, 

altså, også i Kina sikkert, at vi kunne sælge mere hvis vi f.eks. havde en hjemmeside på 

russisk, ikke. Det kunne vi sikkert, men spørgsmålet er om det at sætte den op, det at 

vedligeholde den, det at producere materialet på russisk, står mål med det ekstrasalg vi 

kunne have haft...

Betina: mm, alle omkostningerne ved...

Charlotte: ja. Man skal jo se på det i forhold til hvad det ville have kostet, og der er ...jeg tror, ja, 

jeg ved det ikke. Det er jo sådan en balance, ikke. Hvis det sker at sådan en kæmpe  

verdensdel som Rusland kommer op og får andre, en anden levestandard, og sådan, kan 

det jo sagtens være at vi som virksomhed vil gentænke vores, altså, sprogpolitikker,  

ikke. Det kan jo godt være at de er lidt for... altså, der ligger virkelig et potentiale der 

som vi vil gå efter, på samme måde som vi har gjort med Kina f.eks. 

Betina: Ja. Okay. 

16. Har virksomheden en sprogpolitik? (33.15)

Charlotte: ja, det vil jeg mene vi har.

Betina: Altså, en skriftlig.

Charlotte: ja, hvad for et engelsk vi skriver, og at det er engelsk og hvad for nogle regler man skal 
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holde sig til, og sådan noget. Ja. 

Betina: ja, og bliver den brugt. Fordi jeg snakkede med Kaspar Bach fra ISS her den anden dag 

og han fortalte at han kender en her i Novozymes som sagde 'ahh, det var måske ikke, 

altså, den blev måske ikke brugt i helt vildt høj grad.'... (slut:33.46)

[TELEFONEN RINGER, LYDFIL 3]

Charlotte: Jeg tror også det kommer an på hvor personen sidder, fordi der er jo nogen her der, hvad 

skal vi sige, tænker mere over sproget fordi det er en del af vores arbejde. Jeg er sikker 

på at hvis du sidder i vores supply chain eller i vores forskning, eller i finans, eller .der 

spekulerer de ikke et øjeblik, jo de skal snakke med deres kollegaer i  Indien så de  

skriver på engelsk, men ellers tænker de ikke over det. Dem der virkelig tænker over  

det, det er jo dem der skal skrive noget der skal vises til andre, både internt og eksternt. 

Og de personer, dem er jeg helt stensikker på at de tænker over det, og de ved hvor de 

kan finde den, og de går ind og slår op, og de har små prints hængende, lamineret på 

deres, ved skrivebordet hvor de kan se, hvordan siger man det ene og det andet.

Betina: Ja, men der er ikke sådan oppefra, sådan, 'husk nu vi har en sprogpolitik' og man skal 

bruge den og...

Charlotte: ...næ, altså, det er jo sådan med de fleste ting i så stor en virksomhed at der er masse 

regler du skal følge afhængigt af hvem du er. Du bliver ikke sådan regelmæssigt mindet 

om det. Det forventes, vil jeg hellere sige, at hvis du nu sidder som tekstforfatter i min 

afdeling, så når jeg ansatte dig ville jeg sige til dig 'nu skal du se, de retningslinjer og 

sprogpolitikker, messagingplatformes, alle mulige forskellige ting der er vigtige for dig 

at vide, det er dem her, så dem skal du tænke over, så er der et hav af andre regler som 

ikke er helt lige så vigtige for dig, som du ikke behøver at spekulere så meget over.'

Betina:  Okay. Men selve implementeringen af en sprogpolitik det er ikke så...det er ikke gjort 

oppefra i hvert fald. 

Charlotte: Altså, det kommer sådan an på hvordan man ser det, fordi det er jo oppefra at man siger 

'vi vil have den her sprogpolitik, her er reglerne, de skal være nemme for alle at finde', 
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og vi fortæller  folk at  'det  her  er  sådan I  skal gøre'  men man fortæller  det  jo ikke  

løbende. Man fortæller det en gang og så ligger de der og så bliver de rettet og opdateret, 

og sådan noget, men det forventes jo så at når jeg ansætter dig som tekstforfatter så har 

jeg hørt at det er sådan man skal gøre. Man bliver ikke mindet om det sådan månedligt 

eller årligt.

Betina: Okay. Fint. 

18. Ved du hvorfor I så har valgt at have en sprogpolitik? (2.37)

Charlotte: ja, det er selvfølgelig for at have konsekvens. Fordi vil ser sproget som en del af vores 

brand. Det er ikke tilfældigt hvordan vi skal tale om vores virksomhed. Vi vil gerne have 

at dem som læser om os får indtryk af at vi er nemme at komme i dialog med og...så 

derfor er der lagt meget vægt på hvordan vi fortæller om forretningen. Det må ikke  

være...man må ikke tro...eller man må ikke skulle være forsker for at kunne forstå det vi 

fortæller, og den slags ting. Så der er lagt rigtig mange tanker ind i sprogpolitikken for at 

sikre at den understøtter det image vi gerne vil have hos vores stakeholders. 

Betina: Ja. Okay. 

20. Hvad blev der lagt vægt på i udformningen af sprogpolitikken? Hvis du ved det altså 

(3.24)

Charlotte: Det er jo nogle af de ting jeg lige sagde, at den understøtter det generelle image vi har. 

Vi valgte specifikt US-english frem for British-english fordi vi ville gerne have at man 

fik den her identitet af at være moderne, nem at komme i dialog med, sådan på forkant 

med tingene, udviklingen, og det synes vi ligesom lå i det amerikanske engelsk mere 

end i  det  britiske engelsk.  Og det  tror  jeg er  meget  klogt.  Det  er  også måske lidt  

simplere engelsk, og det går sådan meget godt i...hvad skal man sige, stemmer godt  

overens med den identitet  vi  gerne vil  have,  at  vi vil  også gerne kunne forklare til  

slutbrugeren f.eks. om bioethanol, og den slags ting. Det skal ikke kun være dem der  

producerer ethanol der skal vide hvad det er. 

Betina: Okay. 

Ja, og det sidste spørgsmål. 

21. Er der noget du sidder og brænder inde med? Er der noget jeg har glemt at spørge 
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om? (4.33)

Charlotte: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det er nogle gode spørgsmål. 
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