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Abstract 

The Use of English in Danish Print Advertisements 

A study of why Danish companies choose English in their communication. The empirical data for this 

thesis is 18 print advertisements and interviews with five selected Danish advertising agencies.  

In the past decade, we have seen a continuous increase in the use of English in the world. Denmark has 

also undergone a language change as a result of several external factors, including globalization. For 

many years, English has been used at Danish educational institutes, at workplaces, and even 

implemented as part of a marketing strategy for companies and advertising agencies. Focusing on print 

advertisements, the research question of this thesis is: As English gains footing in Danish advertising, 

this thesis examines why Danish companies use English in their communication. The research question 

will be answered by way of the following sub-questions: 

 

1. In Danish print advertisements which structural moves contain English? 

2. Why do Danish companies choose to implement English loanwords in their advertisements? 

3. Are English loanwords used specifically towards certain targets groups? 

4.  

The empirical data consists of qualitative interviews with five selected advertising agencies in 

Copenhagen, and a quantitative research of 18 print advertisements in two Danish magazines, 

“Eurowoman” and “Vi Unge”.  

The theoretical frame of this thesis is code-switching which is used in Danish advertising in which 

advertisers alternate between two languages; in most cases between Danish and English. Furthermore, 

the thesis includes Carol Myers-Scotton’s theory (the Markedness Model) on marked and unmarked 

language(s) in bilingual communication. Apart from this, Kyoko Takashi’s identification (of English 

loanwords into five classifications: Lexical-gap fillers, technical terms, euphemism, special-effect-

givers, and trade names) has also been included as part of this thesis. Moreover, the thesis includes 

theories on move structures of a print advertisement proposed by Tej K. Bhatia, William C. Ritchie and 

Vijay K. Bhatia. 
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The analysis shows that English loanwords are mostly used in product names (12 out of 15 

advertisements have an English product name), the body (11 out of 14) and the slogan (5 out of 7) of an 

advertisement, and coupons/offering incentives (3 out of 3). Furthermore the analysis show that English 

in the headline depends on the target group.  

The use of English in product names and slogans is due to the fact that international brands choose not 

to fully adapt their advertisements to the culture and language of the new markets. Furthermore a 

slogan is part of a company’s corporate identity. The international brands usually translate the body of 

the advertisement to local language since the purpose of this move is to provide a description of the 

product. Despite this, the advertisements, which have been part of the quantitative research, show that 

English is used in the body of the advertisements, among others things, to quote the product name.  

Furthermore, English is used in the aforementioned structural moves because English creates more 

attention. The qualitative interviews show that companies code-switch between Danish and English due 

to one or more of the following reasons:  

1. Globalization 

2. Symbolic value/linguist fetish 

3. The English language is easier to work with 

4. Lexical- gap fillers 

5. Technical terms  

Lastly, the analysis shows that English loanwords are used more frequently when it comes to certain 

target groups in Denmark. Comparing the younger and older generation, the analysis shows that 

English is used more frequently in relation to the younger target group because it has been exposed to 

English and American language and culture at an early age. Thus it does not have difficulties in 

understanding English. The older generation sees language as part of its identity and fears losing it, 

should it be exposed to English.  Moreover, this generation has not been as much exposed to the 

English language as the younger generation, and thus it is not well-acquainted with English.  

All in all, this thesis concludes that, due to globalization, companies choose to include English 

loanwords in their advertisements. Furthermore, using English makes a company appear more modern, 

international, and on the beat. In addition, the English language can help companies execute more 

creative and exceptional advertisements. And finally, a lot of technical terms are in English, and since 

there are not any Danish equivalents, English is retained.  
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DEL 1: INTRODUKTION 

1.1 Indledning 

Igennem de sidste mange år har det engelske sprog fået en særlig plads nationalt såvel som 

internationalt, hvilket blandt andet skyldes den stigende globalisering (Hjarvard, 2008). Med 

globalisering er engelsk blevet et verdenssprog, hvor folk fra forskellige dele af verdenen er i stand til 

at kommunikere med hinanden med engelsk som fællessprog. Fra Kina til Danmark og fra Danmark til 

Indien er man i stand til at lave forretningsaftaler, skabe venskaber og familieforhold med det engelske 

sprog som kommunikationssproget. 

 I Danmark har vi længe været påvirket af engelsk og amerikansk sprog og kultur, hvor særligt de unge 

har været eksponeret for sprogene og kulturerne gennem tv, film og musik. Dette har fået forskere og 

eksperter (Pia Javard; Michael Herslund (1999), Bent Preisler (1999a)) til at diskutere, hvorvidt det 

danske sprog er truet. Blandt andet er der blevet diskuteret, om hvorvidt dansk er ved at blive overtaget 

af engelsk, og om det overhovedet er en nødvendighed. 

Udover at engelsk har en stor indflydelse på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ser vi også, at 

engelsk i høj grad bruges i markedsføringssammenhænge (T. K. Bhatia, 1992; García Vizcaíno, 2011; 

Hornikx, van Meurs, & de Boer, 2010; Kuppens, 2010; Leung, 2010; Micu & Coulter, 2010; Takashi, 

1990). Der er lavet flere udenlandske undersøgelser, der behandler emnet engelsk vs. lokalsproget i 

reklamer og jobannoncer (García Vizcaíno, 2011; Larson, 1990; Micu & Coulter, 2010; Vettorel, 

2013). Og der er taget fat omkring emnet både på mikroniveau, dvs. fremkomsten af engelske låneord 

indenfor en sætning, og makroniveau, dvs. fremkomsten af engelske låneord i reklamer generelt. I 

Danmark er emnet på makroniveau undersøgt minimalt. I 2000 lavede medieforsker, Stig Hjarvard en 

undersøgelse af fremkomsten af engelske ord i fire danske magasiner, hvis målgruppe adskiller sig fra 

hinanden. Stig Hjarvard (2005) mener, at engelsk i stigende grad bliver anvendt i 

markedsføringssammenhænge, og han konkluderer i sin undersøgelse fra år 2000 blandt andet, at i 

nogle magasiner anvendes det engelske sprog mere i dag end tidligere.  

I 2012 lancerede Danmarks største bank, Danske Bank en ny reklamekampagne med en engelsksproget 

titel. Under titlen: New Normal- New Standards ønskede Danske Bank at vise offentligheden, at den er 

villig til at forny sig, og indrette sig efter den moderne tid (M. S. Petersen, 2012). Danske Bank er ikke 

et enkeltstående eksempel på brugen af engelsk i markedsføringssammenhænge. I fjernsynet ses ofte 
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flere og flere engelsksprogede reklamer, der vises med eller uden danske undertekster. Blandt andet har 

Renault (biler), Dolce Gusto og Nespresso (kaffe) lavet engelsksprogede reklamer, hvor George 

Clooney, en amerikansk skuespiller optræder i reklamerne for de to sidstnævnte kaffeproducenter.  

Ifølge Stig Hjarvard ((2004; 2005) er virksomheders brug af engelsk et bevidst valg, og det afhænger 

sågar af hvilken målgruppe, reklamen henvender sig til. Har målgruppen en høj social status og 

uddannelse, vil virksomheden også bevidst anvende engelsk, da sproget symboliserer modernitet og 

livsstil.  

I det følgende vil jeg præsentere resultaterne af Stig Hjarvards (2005) undersøgelse fra år 2000, hvilken 

var inspirationen til emnevalget.  

1.2 Motivation for emnevalg 

Stig Hjarvard (2005) skrev en artikel under navnet ”Når medierne ændrer sproget”, som undersøger 

emnet omkring det engelske sprogs påvirkning på dansk. Han nævner, hvordan engelsk er blevet 

forvandlet til et verdenssprog, dét sprog alle anvender, når de ønsker at kommunikere med andre uden 

for deres eget fællesskab. Stig Hjarvard beskriver, hvordan engelsk i nogle sammenhænge har 

overtaget det danske sprog fuldt ud, således at vi indenfor musikindustrien og IT oplever ”domænetab” 

(ibid). Domænetab bliver defineret som: Det at modersmålet ophører med at blive brugt som 

kommunikationsmiddel inden for et bestemt område af samfundslivet og erstattes af et andet sprog 

(Den danske ordbog.). I dansk sammenhæng betyder dette, at dansk erstattes af engelsk(Den store 

danske- gyldendals åbne encyklopædi.).                                                                                 

Hjarvard (2005) mener, at brugen af engelsk i medier, hvor dansk stadig dominerer, er en sproglig 

markør af en attraktiv livsstil og identitet, og derfor er det engelske sprog med til at give en høj 

placering i forskellige sociale hierarkier. I år 2000 udarbejdede Hjarvard (2008) en større kvantitativ 

undersøgelse, hvor han undersøgte brugen af engelsk i titler for spillefilm, computerspil og i reklamer i 

udvalgte magasiner og ugeblade. Han ser en klar sammenhæng mellem moderne livsstil, fjernelse af 

dialekter, uddannelse og brugen af engelsk (ibid).   

Resultatet af hans analyser viser en klar forskel på brugen af engelsk i computerspil/titler og reklamer. I 

2001 havde 84% af computerspil en titel på engelsk, og et stort antal af spillene foregik på dansk 

(Hjarvard, 2005). Hvad angår reklameannoncer i fire ugeblade (”Familie Journalen”, ”Vi Unge”, ”Alt 

for Damerne” og ”Euroman”) har Hjarvard kunne konkludere, at ”Familie Journalen”, grundet sin 
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ældre målgruppe, igennem de sidste 30 år ikke er undergået en sproglig forandring, dvs. 

reklamesproget er dansk. ”Alt for Damerne” havde et begrænset brug af engelsk i år 1970, men siden 

1990’erne rummede mere end 50 % af reklamerne engelske udtryk. ”Vi Unge” har fulgt samme 

tendens som ”Alt for Damerne”. I 2001 var 16,5 % af reklamerne i ”Euroman” på dansk, 52% 

rummede fremmedsprog (primært engelsk) og omkring en tredjedel var udelukkende eller primært på 

engelsk. Han konkluderer altså, at disse forskelle afspejler en forskel i status, hvor engelsk bliver brugt 

som et symbol på høj status blandt unge, veluddannede personer, der er i beskæftigelse. Dansk bliver 

bevaret, når målgruppen er ældre og mindre uddannede personer, som det er tilfældet med ”Familie 

Journalens” læsere (Hjarvard, 2005).  

Stig Hjarvard bygger sine konklusioner på en indholdsanalyse uden at inddrage reklamebureauerne, 

som, i samarbejde med virksomhederne, laver reklamerne. Da Stig Hjarvards undersøgelse er af ældre 

tid, dvs. fra år 2000, ønsker jeg at lave en indholdsanalyse (blot af udvalgte reklamer i to magasiner 

grundet ressourcebegrænsninger), samt interviewe reklamebureauer, for at undersøge virksomheders 

bevægegrunde til anvendelse af engelsk i reklamer.  

På baggrund af den store sproglige påvirkning fra engelsk, og den stigende brug af engelsk i 

markedsføringssammenhænge, har jeg valgt følgende problemformulering og dertilhørende 

underspørgsmål. 

 

1.3 Problemformulering 

Hovedspørgsmål: 

I takt med at engelsk får større indpas i danske reklamer, ønskes der undersøgt, med fokus på 

trykte reklamer, hvorfor danske virksomheder vælger at anvende engelsk i deres 

kommunikation. 

For at besvare problemformuleringen har jeg valgt følgende underspørgsmål:  

1. Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord? 

2. Hvorfor vælger virksomheder at anvende det engelske sprog i deres reklamer?  

3. Bruges engelske låneord specifikt mod særlige målgrupper? 
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1.4 Afgrænsning 

Specialet afgrænses til trykte reklamer, og derfor inkluderes tv-reklamer eller online reklamer ikke. 

Dette skyldes pladsmangel.  

Af ressourcemæssige årsager har jeg valgt yderligere at afgrænse specialet ved at udvælge 

reklameannoncer i to magasiner med forskellige målgrupper. Det ene magasin er ”Vi Unge”, hvis 

målgruppe er piger i alderen 12-18 år (Aller Media, ), og det andet magasin er ”Eurowoman”, hvis 

målgruppe er veluddannede kvinder, som interesserer sig for mode, skønhed og de nyeste trends i en 

alder af 20-40 år (Egmont, ) 

Til trods for at specialet beskæftiger sig med reklamer, er hovedvægten lagt på den sproglige del af 

diskussionen om brugen af engelsk i markedsføringssammenhænge.  

1.5 Begrebsafklaring 

I det følgende afsnit vil jeg operationalisere nogle af de begreber, der anvendes i specialet, for at 

læseren får en bedre forståelse for specialets indhold.  

1.5.1 Hvad er et låneord? 

Da jeg skulle i gang med en undersøgelse af, hvornår et ord kan klassificeres som et låneord, opdagede 

jeg hurtigt, at det var et omfattende stykke arbejde. Efter nærmere studering og stadig manglende 

klarhed over hvordan begrebet skulle defineres, valgte jeg at kontakte Dansk Sprognævn (Dsn) både 

via deres spørgetelefon og e-mail. Dsns opgave er at følge sprogets udvikling, fastlægge den danske 

retskrivning, samt besvare spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug (www.dsn.dk). Seniorforsker Pia 

Javard fra Dsn udarbejdede en ordbog i 1999 ved navn ”Nye ord i dansk fra 1955 til i dag”, som i dag 

er tilgængelig på internettet.  I ”Nye ord i dansk på nettet fra 1955 til i dag” kan man slå ord op, der er 

nye i det danske sprog. Opslagsordet efterfølges af et årstal, som er det år, hvor ordet første gang blev 

opdaget. Derefter følger en beskrivelse af, hvordan ordet bruges, og hvad det betyder. Opslagsværket 

har også oplysninger om, hvorfra ordet stammer, og hvordan ordet er dannet. I ”Nye ord i dansk på 

nettet fra 1955 til i dag” står der, at et ord betragtes som nyt, når ordet har en vis udbredelse i 

almensproget. Dette forstår jeg som, at ordet bruges tilstrækkelig mange gange i det danske sprog - til 

sådan en grad at det kan anses som værende dansk. Mange af de nye ord, der får en vis udbredelse i 

almensproget, har deres oprindelse i fremmedsprog - primært det engelske sprog.  

http://www.dsn.dk/
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Længe har det danske sprog været influeret af fremmedsprog som tysk, fransk og engelsk, og særligt de 

sidste mange år har engelsk fået større indpas i det danske sprog, samfundslivet, uddannelsessystemet 

samt arbejdslivet (Hjarvard, 2008). På grund af det stigende brug af engelsk, har sprogforskere (Pia 

Javard, Niels David-Nielsen m.fl.) forsket indenfor sprogforandring og sprogudvikling, hvortil 

definitionen på et låneord også har været inkluderet. 

Som specialestuderende er det min opgave at definere og afgrænse anvendt terminologi, og samtalen 

med seniorforsker i Dsn Margrethe H. Andersen fik mig til at revurdere min definition af, hvad et 

låneord er. Låneord kan defineres som ord, der er optaget fra et fremmedsprog og som adopteres i eget 

sprog (Den danske ordbog.), dvs. fremmedord som det danske sprog har taget til sig som værende 

danske. Eksempelvis de engelske lån ”nice”, ”weekend”, ”webcam”, ”software”, ”harddisk”. Denne 

definition er meget bred, og den fik mig til at tænke over om ord som ”Facebook” også kan betegnes 

som et låneord. ”Facebook” er et fremmedord, der har en vis udbredelse i det danske sprog, og måske 

af den grund burde ordet betegnes for et låneord. Eftersom ordet ”Facebook” er et proprium (egennavn) 

bør det ikke blive karakteriseret som et låneord. Margrethe H. Andersen fra Dsn mener, at proprier 

såsom ”Facebook”, ”Twitter” og ”Maxfactor” ikke kan kategoriseres som låneord, fordi der ikke findes 

danske ækvivalenter. Hun sammenligner dette med at skulle betegne engelske (egen)navne som 

”Hardy”, ”Brian” og ”Joan” for låneord, hvilket ikke kan gøres, da disse heller ikke kan oversættes til 

dansk. På trods heraf pointerer Margrethe H. Andersen noget meget vigtigt, nemlig at der findes 

gråzoner. Hun nævner betegnelsen Google som eksempel, og hun fremhæver at Google er et proprium 

og derfor ikke kan kategoriseres som et låneord, men at verbet ”at google” kan betegnes som et 

låneord, for ”Hvad skulle man ellers kalde den handling at søge på Google?” (bilag 26 E-mail 

korrespondance med Dansk Sprognævn, 103). Selvom produktnavne også kan klassificeres som 

proprier, har jeg valgt at inkludere disse, da adskillige teoretikere (T. K. Bhatia, 1992; Takashi, 1990) 

nævner, at engelsk optræder hyppigt i produktnavne.  

På baggrund af det overnævnte har jeg valgt at definere engelske låneord, som de ord, der ikke kan slås 

op på www.nyeordidansk.dk eller i retskrivningsordbogen på www.dsn.dk. Herudover vil 

virksomhedsnavne som ”Facebook”, ”Maxfactor” og ”Twitter” ikke betragtes som låneord, hvorfor der 

i specialets indholdsanalyse ses bort herfra.   

http://www.nyeordidansk.dk/
http://www.dsn.dk/
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1.5.2 Øvrige begreber  

- Bilingvisme betyder tosprogethed, dvs. at beherske to sprog. I dette speciale vil begrebet blive anvendt 

om sprogene dansk og engelsk.  

- Ved code-switching forstås det skift, der sker mellem to eller flere sprog, dialekter eller accenter 

(Merriam webster.). Code-switching skal i specialet forstås som skiftet mellem dansk og engelsk.  

- Ved sprogmiks skal der forstås et miks af to eller flere sprog. I dette speciale bliver sprogmiks anset 

som mikset mellem dansk og engelsk.  

- Standardisering bruges om overførelse af reklamer fra et givent marked til andre markeder uden en 

sproglig og kulturel tilpasning.   

- Versionering bruges om overførelse af reklamer fra et givent marked til andre markeder, hvor 

reklamerne bliver tilpasset i form af kultur og sprog.  

- Glokalisering (glocalization) er et begreb sammensat af ordene globalisering (globalization) og 

lokalisering (localization). Begrebet bruges om en tendens til øget globalisering og stærkere behov for 

lokal indflydelse og identitet (Den danske ordbog.).  

1.6 Opgavens struktur  

I det følgende vil jeg præsentere specialets opbygning. Ib Andersen (2008) nævner i sin bog ”Den 

skinbarlige virkelighed”, at der er fire grundlæggende elementer til enhver vidensproduktion indenfor 

samfundsvidenskab. Disse fire elementer er problemformulering/spørgsmål, empiri/data, teori samt 

konklusion/svar. Gennem analyse og fortolkning skabes der en sammenhæng mellem disse (ibid). Disse 

fire grundlæggende elementer indgår også i mit speciale, og således vil dette speciale bestå af seks dele.  

 Del 1: Introduktion bestående af indledning, motivation for emnevalg, problemformulering, 

afgrænsning, begrebsafklaring samt opgavens struktur.   

 

 Del 2: Metode er dét afsnit, hvor jeg vil redegøre for den videnskabsteoretiske tilgang til 

specialet, valg af reklamer/interviewpersoner, samt opgavens metodedesign (en indholdsanalyse 

og fem interviews). Desuden vil afsnittet indeholde en diskussion om validitet og reliabilitet.    

 

 Del 3: Teori vil indeholde de teorier og modeller, som opgaven er bygget op omkring. I denne 

del vil jeg præsentere begrebet code-switching, the Markedness Model (Luna & Peracchio, 
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2005b; Myers-Scotton, 2000), Kyoko Takashis (1990) inddeling af engelske låneord, Tej K. 

Bhatia og William C. Ritchie (2006) og Vijay K. Bhatias (2004) reklameopbygning. Disse 

teorier og modeller vil være med til at understøtte empirien og dermed besvare 

problemformuleringen.  

 

 Del 4: Analyse er delt op i 3 dele, hvor hver del vil besvare et af de tre underspørgsmål, som til 

sidst sammen vil besvare specialets problemformulering.  

 

I del 4.1 vil jeg besvare underspørgsmål 1: Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord, 

hvor jeg via en indholdsanalyse vil analysere 18 udvalgte reklamer, bragt i ”Eurowoman” og 

”Vi Unge”. Reklamerne analyseres på baggrund af Tej K. Bhatia, William C. Ritchie (2006) og 

Vijay K. Bhatias (2004) trækstrukturmodel. Underspørgsmål 1 besvares ved hjælp af 

indholdsanalysen samt den kvalitative undersøgelse.  

 

Del 4.2 vil besvare specialets andet underspørgsmål: hvorfor vælger virksomheder at anvende 

det engelske sprog i deres reklamer? Udgangspunktet for denne del er interviews med fem 

danske reklamebureauer, hvoraf to også arbejder internationalt. Til besvarelsen af denne del 

bruges Kyoko Takashis (1990) inddeling af engelske låneord og Carol Myers-Scottons the 

Markedness Model (Luna & Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 2000). 

 

I del 4.3 besvares specialets sidste underspørgsmål: bruges engelske låneord specifikt mod 

særlige målgrupper? I dette afsnit vil jeg komme ind på to målgrupper, som jeg betegner ”den 

unge målgruppe” og ”den ældre målgruppe”. Til besvarelsen af dette underspørgsmål bruges de 

fem kvalitative interviews.  

 

 Del 5: Konklusion vil konkludere på undersøgelsesfeltet som helhed.  

 

 Del 6: Perspektivering vil jeg komme ind på, hvilke andre relevante undersøgelser, der kan 

laves i forbindelse med anvendelse af engelsk i reklamer.  
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Del 1 

Introduktion 

•Indledning 

•Motivation for emnevalg 

•Problemformulering  

•Afgrænsning 

•Begrebsafklaring 

•Opgavens struktur  

Del 2 

Metode 

• Videnskabsteoretiske tilgang 

• Metode (valg af reklamer og interviewpersoner) 

• Metodedesign( indholdsanalyse+interviews) 

• Validitet og reliabilitet 

Del 3 

Teori 

• Code-switching 

• Carol Myers-Scotton, the Markedness Model 

• Kyoko Takashis inddeling af engelske låneord (1990)    

• Tej K. Bhatia og William C. Ritchie (2006)  

• Vijay Bhatia (2004) 

Del 4 

Analyse 

• 1. Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord? 

• 2. Hvorfor vælger virksomheder at anvende det engelske sprog i deres 
reklamer? 

• 3. Bruges engelske låneord specifikt mod særlige målgrupper? 

Del 5 

Konklusion 

• Konklusion 

Del 6 

Perspektivering 

• Større kvantitativ indholdsanalyse 

• Forbrugernes holdning til tosprogede reklamer 

• Undersøgelse af engelske låneord i tv-reklamer 

Figur 1: Opgavens struktur 
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DEL 2: METODE 

I dette afsnit vil jeg komme ind på det videnskabsteoretiske grundlag for dette speciale herunder en 

præsentation af reklamevalg og valg af interviewpersoner. Dernæst præsenteres specialets 

metodedesign, hvor jeg blandt andet vil komme ind på de fem interviews og indholdsanalysen.  

Del 2: Metode afsluttes med en præsentation af validitet og reliabilitet. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Specialets undersøgelsesfelt er i takt med at engelsk får større indpas i danske reklamer, ønskes der 

undersøgt, med fokus på trykte reklamer, hvorfor danske virksomheder vælger at anvende engelsk i 

deres kommunikation. Dette undersøgelsesfelt er ikke en objektiv størrelse, men snarere en subjektiv 

fortolkning af det givne område, og derfor ønskes der en forståelse af de indbyrdes sammenhænge. Et 

centralt begreb inden for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, hvor forståelse af hver af de 

enkelte dele, giver en forståelse af helheden, og for at forstå helheden skal man kunne forstå de enkelte 

dele (Thisted, 2010).  Dette er også tilfældet i nærværende speciale, hvor jeg har udplukket de vigtigste 

og mest relevante pointer i hvert af de kvalitative interviews, for at forstå hvad de enkelte 

reklamebureauer mener, er årsagen til brugen af engelsk i danske reklamer. Men for at kunne forstå de 

enkelte interviews, er jeg nødt til at se dem i en større samlet helhed.  

Udgangspunktet for specialet er den forstående forskningstype, i hvilken de meningsfulde og større 

sammenhænge i undersøgelsesfeltet ønskes forstået (Thisted, 2010). Den forstående forskningstype er 

bygget op omkring kvalitative metoder, hvilket indebærer en søgen efter en dybere forståelse af 

forskningsfeltet (ibid). Nærværende speciale er opbygget efter en kvalitativ undersøgelse (interviews), 

men indeholder også en kvantitativ undersøgelse. I kvalitative undersøgelser ønsker forskeren at finde 

frem til det specielle og unikke i forskningsfeltet, og han fravælger derfor den generelle viden. Derfor 

søger han mange informationer om få undersøgelsesenheder, f.eks. ved casestudies, fokusgrupper eller 

interviews, hvor relevante personligheder, set i forhold til undersøgelsesfeltet, interviews (ibid).  

Som nævnt tidligere er den metodiske tilgang til dette speciale både kvalitativ og kvantitativ. Gennem 

min kvalitative undersøgelse, interviews, har jeg været i stand til at gå i dybden med mit 

undersøgelsesfelt, og har kunnet stille uddybende spørgsmål samt udrede eventuelle misforståelser, der 
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er opstået mellem interviewpersonerne og mig. Specialets kvalitative undersøgelse er interviews med 

fem reklame- og kommunikationsbureauer, hvoraf to også arbejder internationalt.  

I specialets kvantitative indholdsanalyse vil 18 reklameannoncer blive analyseret.  Denne kvantitative 

undersøgelse er lille, men giver et indblik i hvor i danske reklamer engelske låneord indgår. Herudover 

ønsker jeg at undersøge, hvorfor der bruges engelsk i danske reklamer, og ikke om der er en 

sammenhæng mellem antallet af engelske låneord og målgruppe. Dette skyldes, at dette emne er blevet 

undersøgt af andre teoretikere bl.a. medieforsker, Stig Hjarvard.  

2.2 Metode 

2.2.1 Valg af reklamer 

Inden jeg indsamlede empiri, havde jeg sat mig for at inkludere det nyeste data, dvs. reklamer fra to 

magasiner af nyere tid. Jeg ønskede at udvælge reklamer fra forskellige måneder/kvartaler, og eftersom 

magasiner fra alle måneder af 2013 ikke var tilgængelige på tidspunktet for indsamlingen, valgte jeg at 

arbejde med magasiner fra 2012. Her valgte jeg magasinerne Eurowoman og Vi Unge, som har to 

forskellige målgrupper. Dette skyldes, at jeg ønskede at undersøge om engelske låneord er særligt 

målgruppebestemt. Reklamerne i disse magasiner kan inddeles i tre brancher: kosmetik, 

hverdagsprodukter og beklædning; majoriteten af disse reklamer er fra internationale virksomheder.  

2.2.2 Valg af interviewpersoner  

Specialets kvalitative undersøgelse består af fem interviews. Kernen i udvælgelsen af 

interviewpersoner til kvalitativ metode er, at de udgør en relevans for undersøgelsesfeltet, enten ved at 

have den fornødne viden om feltet eller ved at være direkte aktører, dvs. direkte påvirkende (Thisted, 

2010). Specialets fem interviewpersoner er derfor udvalgt, fordi de udgør en relevans for dette speciale, 

idet interviewpersonerne, som er reklamebureauer, er med til at påvirke og/eller rådgive virksomheder 

når de skal træffe et valg i forhold til hvilke(t) sprog, deres reklamer skal skrives på.  

I starten syntes det at være relevant at kontakte nogle af de virksomheder, som netop laver tosprogede 

reklamer.  Under kontaktforløbet indså jeg, at dette ikke var muligt, da majoriteten af de virksomheder, 

hvis reklamer står i et sprogmiks (dansk og engelsk) er internationale virksomheder, som ikke har 

hovedsæde i Danmark, og hvor den grundlæggende markedsføring ikke foregår i Danmark men i 

udlandet (eksempelvis USA, Frankrig).  Derfor valgte jeg at skifte strategi og kontakte 
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reklamebureauer, som er med til at rådgive virksomheder indenfor områder som markedsføring og 

reklamer.   

Da interviewpersonerne skulle udvælges, valgte jeg både danske og internationale reklame- og 

kommunikationsbureauer, hvilket skyldes et ønske om en bredere forståelse af virksomheders 

bevæggrunde til brugen af engelske i danske reklamer. Specialets interviewpersoner er ”Ad People”, 

”Gottlieb & Co”, ”Lyhne & Co”, ”Saatchi & Saatchi” og ”Sunrise”, hvoraf de to sidstnævnte arbejder 

internationalt. Alle interviewpersoner er lokaliseret København.    

2.3 Metodedesign 

Som tidligere nævnt består specialet både af en kvalitativ undersøgelse, i form af fem interviews, samt 

en kvantitativ indholdsanalyse, hvor 18 reklameannoncer analyseres.  

Problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål vil blive besvaret ved hjælp af det 

empiriske materiale, som anvendes således:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Indholdsanalyse 

Udover de fem interviews bygger specialet ligeledes på en kvantitativ indholdsanalyse, dvs. en analyse 

af 18 reklameannoncer, bragt i de to magasiner ”Vi Unge” og ”Eurowoman”.  Jeg har valgt to 

magasiner, hvis målgruppe er forskellige for netop at finde ud af om ”engelsk bruges specifikt mod 

særlige målgrupper” (underspørgsmål 3). Dette skyldes min antagelse om, at annoncører vælger 

engelsk mod særlige målgrupper.  

Reklameannoncerne er taget fra magasinerne som udkom i 2012, og hver reklameannonce udgør en A4 

side. De udvalgte reklamer er opdelt i tre brancher (kosmetik, hverdagsprodukter og beklædning), 

Underspørgsmål 1: Hvor i danske reklamer indgår 

engelske låneord? 

Indholdsanalyse+ 

interviews 

Underspørgsmål 2: Hvorfor anvender virksomheder 

engelsk i deres reklamer?  

Interviews 

Underspørgsmål 3: Bruges engelske låneord specifikt 

mod særlige målgrupper? 

interviews 

Tabel 1: Oversigt over anvendelse af det empiriske materiale 
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hvilket skyldes, at det var de eneste typer reklamer, der var i de pågældende magasiner. Herudover 

ønskes også undersøgt, hvor i reklamerne det engelske sprog bliver brugt. Er det i sloganet, 

overskriften, produktnavnet eller reklameteksten? I alt vil der være 18 reklameannoncer, hvis afsendere 

er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt tidligere, valgte jeg at inddele reklameannoncerne i brancherne kosmetik, 

hverdagsprodukter og beklædninger, da denne opdeling var den eneste, der var mulig. 

Reklameannoncerne blev derefter udvalgt på baggrund af deres relevans for specialet. 

Indholdsanalysen tager udgangspunkt i Tej. K Bhatias og William C. Ritchies (2006) 

trækstrukturmodel, Vijay K. K. Bhatia (2004) træk: coupens/offering incentives og Takashis inddeling 

af engelske låneord (1990).  

Selvom min kvantitative indholdsanalyse er relativ lille, giver den et billede af hvilke strukturelle træk i 

reklamerne, som det engelske sprog bruges i.  Det er vigtigt at fremhæve, at min undersøgelse ikke 

tager højde for hvor mange engelske ord, der er i hvert træk, og derfor vil der i nogle træk kun indgå et 

engelsk ord og i andre flere. Undersøgelsesresultatet kunne have set anderledes ud, havde jeg gået et 

skridt dybere ned, og talt antallet af engelske ord i hvert træk.  

 Eurowoman Vi Unge 

Kosmetik 1. Maybelline 

2. Elizabeth Arden 

3. Maxfactor 

Gosh 

Loreal 

Matas 

Hverdags- 

Produkter 

4. Apotek 

5. AEG  

6. Kildevæld 

Stimorol 

Auqafresh, 

Merchandise for Vi Unge 

Beklædning 7.Triumph,  

8. Pandora 

9. Tag Heuer  

Kangaroos  

Viking 

Outfitters nation  

Tabel 2: Oversigt over reklameudvælgelse 
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2.3.2 Interviews 

Specialets undersøgelsesfelt tilsigter at belyse, hvorfor danske virksomheder anvender engelsk i deres 

kommunikation (reklamer). Eftersom det praktisk ikke var muligt at interviewe virksomheder, valgte 

jeg at kontakte reklame- og kommunikationsbureauer i København. De blev interviewet på grund af 

deres forståelse af og erfaring med virksomheders sprogvalg i reklamer. Det interessante var at forstå, 

- hvorfor engelsk har så stor en status i Danmark og i den øvrige del af verden. 

- hvorfor virksomheder anvender engelsk i danske reklamer, samt hvor i reklamen indgår 

engelske låneord. 

- om brugen af engelsk er særligt henvendt til en bestemt målgruppe. 

Selvom specialet er afgrænset til trykte reklamer, har interviewpersonerne talt generelt om deres 

bevæggrunde for brugen af engelsk i reklamer, men de har også talt specifikt om trykte reklamer. Inden 

jeg udførte interviewene, lavede jeg en interviewguide med de spørgsmål, som jeg ville stille under 

interviewene. Formålet med interviewguiden var at få besvaret specialets undersøgelsesfelt ved at 

forbinde empirien med teorien. Der er blevet stillet så åbne spørgsmål (se bilag 20 interviewguide) som 

muligt, så interviewpersonen har kunnet tale frit uden at være begrænset af ja/nej muligheden. Jeg har 

valgt at lave semistrukturerede interviews, dvs. jeg har holdt mig til de fastlagte spørgsmål, og været 

åben overfor nyopståede spørgsmål i løbet af interviewene (Thisted, 2010). Jeg har fundet denne måde 

mest hensigtsmæssig, da dette, efter min mening, vil give mig de bedst mulige besvarelser.  Jeg har 

ligeledes været opmærksom på, at interviewene ikke blev ført ud på sidespor, og derfor har jeg inden 

interviewene prøvet at være så velforberedt som muligt (Kvale, 1997).  

Jeg valgte at optage alle interviewene på en diktafon, for derefter at transskribere dem, da dette ville 

give størst muligt udbytte. Transskriptionen er skrevet så tæt op ad det sagte, dvs. jeg har valgt at 

transskribere så direkte som muligt, hvilket betyder, at jeg ikke har omsat talesproget til skriftsprog. 

Dette er gjort ved at inkludere alle udtalelser, kommentarer, sidebemærkninger samt tænkepauser, 

tænke-ord, såsom ”øhm”  og ”ehm”. Dog er stemmeleje, kropssprog og kropsholdning eller ironi ikke 

inkluderet, da dette ikke kan transskriberes (Brinkmann & Kvale, 2009). De ovennævnte ord er 

inkluderet, da jeg mener, de kan påvirke de enkelte udtalelser og undersøgelsesresultatet som helhed. 

De steder, hvor interviewpersonen ikke har været til at forstå, enten pga. uklarhed i sproget eller pga. 

bagvedliggende støj, har jeg valgt at skrive ”XXX”. Understregede ord, udtryk eller sætninger betyder, 
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at interviewpersonen anså dem som værende vigtige, og lagde ekstra vægt på dem. Bogstaverne ”M” 

og ”K” i transskriptionen er forkortelser for ”mand” og ”kvinde” og er inkluderet i de interviews, hvor 

både en mand og kvinde var til stedet. De udsagn og spørgsmål, der står med ”fedskrift”, er mine 

udsagn og spørgsmål.  

Efter transskription bearbejdede jeg interviewene ved at udvælge citater, der støtter mine fortolkninger.  

 

2.4 Validitet og reliabilitet 

Metodedesignet for specialet er både kvalitativt og kvantitativt. I en hvilken som helst undersøgelse 

skal kvaliteten af undersøgelsen vurderes, hvilket kan gøres ved hjælp af begreberne validitet og 

reliabilitet. Reliabilitet betyder pålidelighed og betegner, hvorvidt man ved andre lignende 

undersøgelser vil komme frem til samme resultater (Brinkmann & Kvale, 2009; Thisted, 2010). 

Validitet betyder gyldighed og beskriver, om hvorvidt undersøgelsens formål bliver opfyldt (ibid).  

Thisted (2010) nævner, at ved kvantitative undersøgelser vurderes validiteten ud fra, om der er en klar 

sammenhæng mellem problemformuleringen og den indsamlede empiri. Hvis empirien besvarer 

spørgsmål, som problemformuleringen ikke tilsigter at få besvaret, vil de indsamlede data ikke være 

gyldige for undersøgelsen. Hvad angår reliabilitet, vil eventuelle fejl i forbindelse med valg af 

metodedesign betyde, at undersøgelsen har en lav pålidelighed, og derfor ikke kan anvendes i andre 

lignende undersøgelser. For at forhindre dette, er det nødvendigt, at metodedesignet i undersøgelsen er 

præcist (Thisted, 2010). Validiteten i specialets kvantitative undersøgelse er høj, eftersom der er en klar 

sammenhæng mellem undersøgelsesfeltet og empirien.  

I kvalitative undersøgelser vil man ikke vurdere validitet og reliabilitet ud fra undersøgelsens resultater, 

men snarere ud fra hele forløbet i undersøgelsen (Brinkmann & Kvale, 2009). Brinkmann og Kvale 

(2009) nævner syv faser i en interviewundersøgelse: tematisering, design, interview, transskription, 

analyse, verifikation og rapportering. Disse hjælper intervieweren med at gennemføre dét, der var 

planlagt med interviewet. De mener, at validitet og reliabilitet måles ud fra, hvor dygtig forskeren er til 

at udspørge og fortolke resultaterne af undersøgelsen.  

Jeg har i min kvalitative undersøgelse så vidt muligt fulgt Brinkmanns og Kvales (2009) syv faser. Dog 

har jeg i fase 3:interview valgt ikke kun at holde mig til interviewguiden (se bilag 20: interviewguide), 

da der under et interview kan opstå nye relevante spørgsmål, som kræver en besvarelse (Kvale, 1997). 
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Herudover har jeg i fase 4:transskription fravalgt at transskribere talesprog til skiftsprog, eftersom ord i 

talesproget, f.eks. ”øhm”, kan påvirke de enkelte udtalelser og dermed undersøgelsesresultatet som 

helhed. Hvad angår reliabilitet i den kvalitative undersøgelse, kan der sættes spørgsmålstegn ved denne, 

da nogle af mine spørgsmål kan være ledende, hvilket kan være med til at påvirke interviewpersonens 

besvarelse (Kvale, 1997), og dermed påvirke gyldigheden af undersøgelsen.  
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DEL 3: TEORI 

I dette kapital vil jeg beskrive de teorier, der bruges til understøttelse af undersøgelsesfeltet. 

Indledningsvis redegøres for begrebet code-switching, som er et centralt begreb i diskussionen om to- 

og flersprogede reklamer. Dernæst præsenteres Carol Myers-Scottons model, the Markedness Model, 

som bruges til at belyse code-switching blandt to- og flersprogede i en kommunikationssituation (Luna 

& Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 2000). I nærværende speciale bruges teorien til at belyse 

kommunikationen mellem annoncører og forbrugere. Herefter beskrives Kyoko Takashi (1990) 

inddeling af engelske låneord, og slutteligt præsenteres Tej K. Bhatias og William C. Ritchies (2006) 

samt Vijay K. Bhatias (2004) trækstrukturmodel i en reklame.  

3.1 Code-switching 

Indenfor kommunikationen mellem virksomhed og forbruger er reklamer et vigtigt værktøj, fordi de er 

med til at forbinde virksomheden og forbrugeren. I markedsføringssammenhænge lægges der vægt på 

reklamens formål, og derfor tilpasses reklamer efter målgruppen, så denne forstår budskabet, og 

aktiveres til at købe produktet eller serviceydelsen (Leung, 2010). Længe har der været forsket i, 

hvordan der skal reklameres til bi- eller multilingvale, dvs. personer som behersker to eller flere sprog. 

Hvorfor og hvordan skal man reklamere til to- og flersprogede? Er det mest hensigtsmæssigt at 

reklamere på modersmålet, eller skal man reklamere på et fremmedsprog som eksempelvis engelsk? 

Disse spørgsmål er blevet belyst af teoretiker som K. Takashi (1990) og Helen Kelly-Holmes (2008).  

Et vigtigt begreb i diskussionen om, hvordan der skal reklameres til bi- eller mulitilingvale, er code-

switching (CS). I Merriam Websters ordbog defineres CS som : the switching from the linguistic system 

of one language or dialect to that of another dvs. at skifte mellem et sprog eller en dialekt til et andet 

sprog eller en anden dialekt. I nærværende speciale beskæftiges der med dansk og engelsk, og 

danskerne er ikke tosprogede i den forstand, at de er vokset op med to sprog og kulturer, og derfor har 

et ben i to lejre. Til trods for dette vil man sagtens kunne betegne dem som tosproget, da engelsk er 

blevet en naturlig del af det danske samfund, ved at være så udbredt på de danske uddannelsessteder og 

arbejdspladser (Ejsing, 2009; Hjarvard, 2004; Rühne, 2013). Endvidere ser vi, at grundet denne 

naturlige udvikling, er nogle danske målgrupper vokset op med engelsk og amerikansk tv, musik og 
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film (Hjarvard, 2008). Penelope Gardner- Chloros (2009) nævner, at enhver der besidder to eller flere 

sprog eller dialekter benytter sig rent faktisk af CS.  

Virksomheder i Danmark og udlandet er ligeledes blevet bekendt hermed, og derfor er de også begyndt 

at anvende det engelske sprog i deres reklamer. De vælger at inkludere det engelske sprog sammen 

med lokalsproget og CS, alt afhængigt af målgruppen (Gardner-Chloros Penelope, 2009; Luna, 

Lerman, & Peracchio, 2005).  

I følgende afsnit vil jeg gå i dybden med brugen af engelsk i reklamer. 

3.1.1 Engelsk i reklamer 

På baggrund af den status, det engelske sprog har fået som verdenssprog, anser virksomhederne det, 

som en fordel at anvende engelsk som et markedsføringsværktøj. Engelsk er så indgroet i erhvervslivet, 

at det ligeledes er naturligt også at markedsføre på engelsk. Ganske vist har sprogudviklingen endnu 

ikke medført, at virksomheder fravælger modersmålet fuldstændigt, men engelsk har fået en stor plads i 

danske reklamer. Adskillige teoretikere (Luna et al., 2005) har diskuteret to- og flersprogethed i 

reklamer. Hvorfor og hvordan skal man reklamere til to- eller flersprogede? Er det mest 

hensigtsmæssigt at reklamere på modersmålet, eller skal man reklamere på globalsproget engelsk?  

Engelsk bruges i dag blandt andet for at skabe opmærksomhed, og derfor er det blevet en del af 

markedsføringsstrategien at inkludere engelske ord eller sætninger, som oftest forekommer i 

overskriften, sloganet eller produktnavn (T. K. Bhatia, 1992). Der ses også, at virksomheder vælger at 

indføre en engelsksproget reklame, for at nå ud til et bredere publikum, en bredere målgruppe, da 

engelsk fungerer som lingua franca, og derfor forstås af en stor del af verdens befolkning. At føre en 

international, engelsksproget reklame har sine fordele ved eksempelvis at koste virksomheden mindre, 

da denne ikke har brug for at oversætte reklamen til lokalsproget. Herudover er brugen af engelsk med 

til at få brandet til at virke internationalt, moderne og globaliseret (bilag 25: Sunrise). Ulemperne ved at 

føre engelsksprogede reklamer i flere lande, er at til trods for at engelsk er lingua franca, kan der opstå 

misforståelser, da ikke alle behersker engelsk på så højt et niveau. Endvidere kan det skabe en distance 

mellem virksomheden og kunden, da kunden kan føle, at der ikke bruges nok tid på ham, og han kan 

ikke relatere sig til reklamesituationen (ibid).   

Anvendelsen af engelske ord og sætninger som markedsføringsstrategi er blevet så udbredt, at der 

findes reklamer, skrevet med et andet alfabet end det latinske, og hvor der er inkluderet engelske ord, 
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skrevet på sproget med det andet alfabet (T. K. Bhatia & Ritchie, 2006) F.eks. rummer reklamer på 

hindi (et sprog der tales af indere) eller urdu (tales bl.a. af pakistanere), ofte ord på engelsk, selvom 

ordene ikke står skrevet med det engelske alfabet. Bhatia og Ritchie (2006) skriver, at udover at Indien 

og Pakistan selvfølgelig har adopteret mange engelske ord, da disse har været tidligere engelske 

kolonier, så regnes der også med at forbrugeren er tosproget (behersker hindi og engelsk). At 

annoncører vælger at inkludere engelsk på lokalsprogets alfabet, er med til at få forbrugeren til at læse 

reklamen, fordi man derved får forbrugeren til at tro at reklamen kun er skrevet på hindi. Når denne så 

læser reklamen, vil han lægge mærke til, at reklamen reelt set indeholder engelske ord. På denne måde 

er læseren blevet tvunget til at læse to sprog, selvom han har troet, at det kun var et (T. K. Bhatia & 

Ritchie, 2006). Herudover kan brugen af hindi alfabet få forbrugeren til at føle at reklamen og 

produktet er lokalt og ikke ”international”. I forlængelse heraf nævner Piller (2001) og Chesire & 

Moser (1994), at der i visse reklamer bruges det engelske sprog selvom målgruppen ikke forstår det. 

Målgruppen vil kunne genkende det engelske sprog og automatisk kæde produktet til de konnotationer, 

som det engelske sprog symboliserer og den engelske kultur.  

Flere forskere (T. K. Bhatia, 1992; Hornikx et al., 2010; Micu & Coulter, 2010; Vettorel, 2013) 

nævner, at ved brugen af engelske ord og sætninger, skabes der positive associationer omkring det 

produkt, der reklameres for. Derfor bruger reklameannoncører også det engelske eller amerikanske 

sprog, internationale billeder eller symboler til at symbolisere noget ganske bestemt, nemlig 

raffinement, prestige, internationalisering, globalisering, og modernitet (V. K. Bhatia, 2004; Garcia-

Yeste, 2013). Et andet redskab til at tiltrække denne opmærksomhed er ved at inkludere berømte 

skuespillere, musikere eller atleter, f.eks. tv-reklamen fra Nespresso (kaffe), hvor den amerikanske 

skuespiller George Clooney optræder. Af andre eksempler kan nævnes den danske håndboldsspiller 

Mikkel Hansens optræden i en reklame for ”Head & Shoulders” (shampoo), fodboldspilleren David 

Beckhams optræden for herreundertøj for ”H&M”, Jamie Olivers (engelsk kok) optræden i en reklame 

for Tefal pander, den danske musiker Ida Corrs optræden i en reklame fra TDC m.fl.  

Også brugen af CS er med til at skabe opmærksomhed (Gardner-Chloros Penelope, 2009), og derfor 

bruges CS i reklamer, fordi man på den måde kan skifte mellem lokalsproget og engelsk. Skiftet fra 

lokalsproget til engelsk vil markere de ord og udtryk, der står på engelsk og på den måde kan 

reklameannoncørerne vælge at bruge engelsk der, hvor de ønsker modtagerens fokus og 

opmærksomhed skal ledes hen til. Samtidig vil man få modtageren til at læse reklamen, fordi visse 
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udtryk, som står på et fremmedsprog, træder fremhæves/markeres og skiller sig ud af den øvrige tekst. I 

det kommende afsnit vil jeg præsentere en teori fremsat af Carol Myers-Scotton, hvor hun 

argumenterer for at CS mellem lokalsproget og engelsk er med til at markere de udtryk, der står på 

engelsk sådan, at de skiller sig ud af den øvrige kommunikation. Denne teori kalder hun the 

Markedness Model (Luna & Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 2000). 

3.2 Carol Myers-Scottons, the Markedness Model (MM)  

Som nævnt tidligere bruges CS af to- eller flersprogede, hvor de i en kommunikationssituation skifter 

mellem et eller flere sprog, afhængigt af hvilket tilhørsforhold til et fællesskab eller gruppe, de ønsker 

at have (Luna & Peracchio, 2005a). Carol Myers-Scotton introducerede the Markedness Model (MM), 

som tilsigter at forklare de sociolingvistiske årsager til CS. Dette gøres ved at betragte sprogvalget som 

et bevidst valg om at tilhøre en bestemt gruppe eller et bestemt fællesskab (Luna & Peracchio, 2005b; 

Myers-Scotton, 2000). Modellen kommer ind på, hvordan den talende skifter mellem to eller flere 

sprog ud fra, hvad der vil være mest gavnligt for ham i situationen, og derfor opsætter han en cost og 

reward analyse ifht. de valg, han skal træffe (Myers-Scotton, 2000). Under kommunikationen vil han 

kunne foretage både markerede (uforventede) og umarkerede (forventede) valg, og det umarkerede 

valg er ikke altid mest hensigtsmæssig for alle involverede parter. Det umarkerede valg skal ses som 

det valg, de involverede parter i den tosproglige kommunikation mest forventer.  

Til det markerede og umarkerede valg hører også begrebet Rights and Obligation Set. Myers-Scotton 

(2000) siger om begrebet, at det umarkerede Rights and Obligation Set afhænger af omstændighederne, 

emnet og setting. Ifølge Myers-Scotton (2000) kan den talende opnå det, som han ønsker med 

interaktionen ved at bruge det markerede sprog til at ændre i Rights and Obligation set. Dette gøres ved 

at ændre det umarkerede (dvs. det forventede) Rights and Obligation Set til også at inkludere 

markerede (uforventede) udsagn. Det markerede vil derved skille sig ud af den øvrige kommunikation, 

og den anden part vil således fokusere på dette markerede udsagn; det uforventede udsagn. Den talende 

kan derfor aktivere og deaktivere sprogvalget i forhold til kommunikationssituationen. 

Luna & Peracchio (2005b) nævner, at forskellige sprog har bestemte tilknyttede værdier og den talende 

vil, alt afhængigt af hvilket fællesskab og hvad han ønsker at opnå, anvende det sprog, der ”passer” til 

kommunikationen. Ses dette i lyset af MM, vil den talende bruge disse markerede tilknyttede værdier i 
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sin kommunikation, således at fokus bringes væk fra det umarkerede (forventede) og hen mod det 

markerede (uforventede).  

Selvom modellen blev udviklet for at undersøge, hvordan CS i kommunikationen blandt to- og 

flersprogede finder sted, er modellen blevet brugt til at undersøge en anden kommunikationssituation; 

kommunikationen mellem annoncører og forbrugere (Luna & Peracchio, 2005a; Micu & Coulter, 

2010). Camelia C. Micu & Robin A. Coulter (2010) brugte MM i deres undersøgelse af, hvordan 

forbrugere bearbejder de informationer, som de får fra reklamer, der enten er skrevet på lokalsproget 

(rumænsk) og/eller fremmedsproget (engelsk). Som førnævnt skelner MM mellem markerede 

(uforventet) og umarkerede (forventet), og ifølge MM skaber et markeret sprog større opmærksomhed 

på de associationer, der er knyttet til det markerede sprog (Micu & Coulter, 2010).   Herudover nævner 

de, at det umarkerede sprog opfattes bogstaveligt, og derfor bringes fokus på budskabets indhold og 

ikke de værdier og associationer, som sproget er knyttet til (ibid). I deres undersøgelse konkluderer 

Camelia C. Micu & Robin A. Coulter (2010) blandt andet, at såfremt internationale brands anvender 

engelsk i deres reklamer, skabes en mere positiv holdning til reklamen, hvilket de mener skyldes, at 

engelsk er et mere markeret (uforventet) sprog end rumænsk. Udover den mere positive holdning til 

reklamerne, skaber anvendelsen af engelsk også positive associationer til værdier som globalness, 

prestige and being cosmopolitian, som de mener, engelsk symboliserer (Micu & Coulter, 2010, s.77).  

Når denne opmærksomhed er blevet skabt, har virksomhederne opnået deres mål nemlig 

forbrugerbevidsthed omkring deres produkter eller serviceydelser. Denne bevidsthed vil i sidste ende 

lede forbrugeren til aktivt at handle gennem køb af produktet eller servicenydelsen.   

Jeg finder denne model relevant for specialets undersøgelsesfelt, da den skelner mellem forventet og 

uforventet sprog i reklamer og dette vil hjælpe mig med at belyse hvorfor virksomheder anvender 

engelsk i deres reklamer. Herudover mener jeg, at der ligger en strategi bag virksomheders valg af, 

hvor det markerede (uforventet) sprog skal indgå i reklamen jf. underspørgsmål 1:hvor i danske 

reklamer indgår engelske låneord. I danske reklamer bruges forskellige fremmedsprog som tysk, 

italiensk, fransk eller engelsk, men i de fleste tilfælde bruges engelsk som det markerede (uforventet) 

sprog.  

Som nævnt tidligere skelner MM mellem det markerede (uforventede) og umarkerede (forventede) 

sprog i en kommunikationssituation, hvorfor jeg har valgt at bruge denne model til at belyse 

kommunikationssituationen mellem annoncører og forbrugere. Her mener jeg, at virksomheder vælger 
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at placere det engelske sprog strategisk i en reklame for at markere bestemte udsagn og ord i reklamen, 

og skabe størst mulig opmærksomhed omkring deres produkt. Udgangspunktet for teorien var ikke at 

definere det umarkerede (forventede) og markerede (uforventede) sprog i en reklame, og derfor er jeg 

opmærksom på, at der kan være nogle aspekter i teorien, der kan påvirke besvarelsen af specialets 

undersøgelsesfelt. Eksempelvis kan der diskuteres, om hvorvidt det engelske sprog, som her betegnes 

som et markeret (uforventede) sprog, nu er et markeret (uforventet) sprog til alle målgrupper, da nogle 

målgrupper, som f.eks. den unge, behersker engelsk på lige fod med dansk. Af den grund vil nogen 

mene, at engelsk burde kategoriseres som det umarkerede (forventede) sprog ligesom det danske sprog.  

3.3 Kyoko Takashis (1990) inddeling af engelske låneord 

I sin analyse af tosprogede reklamer i Japan, inddeler Kyoko Takashi (1990) engelske låneord i fem 

grupper, for at finde årsagerne til, hvorfor virksomheder vælger at anvende engelsk i japanske 

reklamer.  I Den Store Danske Encyklopædi defineres låneord som fremmedord, der optages i et givent 

sprog og som derved bruges i det pågældende sprog (Den store danske- gyldendals åbne encyklopædi.). 

På Dansk Sprognævns hjemmeside forekommer ”retskrivningsordbogen”, hvor man kan finde den 

officielle måde at stave og bøje ord på samt regler om dansk retskrivning. Udover 

”retskrivningsordbog” introducerede Dansk Sprognævns seniorforsker Pia Jarvad en ordbog over Nye 

ord i dansk i 1999 (Gyldendals Forlag), og i dag findes en online version af ordbogen ”Nye ord i dansk 

fra 1955 til i dag” ( www.nyeordidansk.dk ). I dette speciale vil de ord, der ikke kan slås op på en af 

disse to sider (www.nyeordidansk.dk eller i retskrivningsordbogen på www.dsn.dk) , blive betragtet 

som engelske låneord.  Herudover vil virksomhedsnavne som ”Facebook”, ”Maxfactor” og ”Twitter” 

ikke betragtes som låneord, hvorfor der i specialets indholdsanalyse ses bort herfra.   

Takashis fem inddelinger af engelske låneord er:  

1. Leksikalt tomrum 

2. Tekniske termer 

3. Symbolsk  

4. Eufemisme 

5. Varemærkenavn  

Takashi (1990) nævner, at på et givent sprog kan der være nogle sproglige mangler, der gør det umuligt 

at finde en ækvivalent til det engelske ord, og derfor bliver det en nødvendighed at beholde det 

http://www.nyeordidansk.dk/
http://www.nyeordidansk.dk/
http://www.dsn.dk/
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engelske ord. Engelske låneord bruges derfor der, hvor der er et leksikalt tomrum. Herudover nævner 

han tekniske termer, hvis ækvivalenter findes på det givne sprog, men hvor fremmedsproget (og i hans 

analyse, engelsk) virker bedre. De sidste tre årsager, Takashi kommer ind på, er eufemisme
1
, 

symbolisme og varemærkenavn. Takashi (1990) blandt andre (Leung, 2010) nævner, at der i nogle 

kulturer findes emner og ord, der ikke tales om i det offentlige rum, og derfor vil det være 

uhensigtsmæssigt at have en reklame hvor disse tabuemner/ord oversættes til lokalsproget. Endvidere 

nævner Takashi (1990), hvordan brugen af fremmedsprog rummer værdier, som er med til at 

symbolisere noget bestemt. Han nævner modernitet og raffinement, som to eksempler på symbolsk 

brug af fremmedsprog. Endeligt nævner Takashi vare- og firmanavne som ikke skal oversættes, og af 

den grund må anvendes på engelsk.  

Med problemformuleringen ønsker jeg at komme frem til hvorfor virksomheder i Danmark anvender 

engelsk i deres reklamer. Selvom Takashis (1990) teori bruges til at belyse antallet af engelske låneord 

i japanske reklamer, er hans teori relevant for dette speciale, idet specialets problemformulering 

tilsigter at finde årsagerne til danske virksomheders brug af engelske låneord. Selvom han beskæftiger 

sig med samme analyseområde, kigger han på en kultur, der er fjern fra den danske, og derfor kan der 

være nogle afvigelser mellem danske og japanske forhold. Herudover kan der være forskelle i hvilke 

strukturelle træk, som engelske låneord optræder i, samt i hvor høj grad brugen af engelske låneord 

forekommer i henholdsvis danske og japanske trykte reklamer.  

3.4 Tej. K Bhatias og William C. Ritchies (2006) trækstrukturmodel 

I 1992 præsenterede Tej K. Bhatia (1992) en trækstrukturmodel, der inddeler en reklame i 4 

strukturelle træk, som ikke altid optræder i kronologisk rækkefølge. Med strukturelle træk menes der de 

inddelinger eller kategorier, som en reklame bygges efter. Tej K. Bhatia inddeler en reklame i fire 

kategorier, hvilke er:  

1. Overskrift, opmærksomhedsfangende faktor og underoverskrift 

2. Reklametekst 

3. Signaturlinje 

4. Slogan 

                                                           
1
”En forskønnende omskrivning af et ord eller udtryk der har et ubehageligt indhold, eller som føles nedsættende eller 

stødende f.eks. at gå bort i stedet for at dø” (Den danske ordbog.) 
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Første træk handler om at skabe opmærksomhed ved inkludere ord, der får læseren til at stoppe op og 

læse reklamen. Dernæst kommer selve reklameteksten, hvor produktets egenskaber og fordele ved at 

anvende produktet, beskrives. Efter reklameteksten optræder signaturlinje i hvilken produktnavnet 

optræder. Sidste strukturelle træk er sloganet (T. K. Bhatia, 1992). 

Senere udbygger Tej K. Bhatia, i samarbejde med William Ritchie, trækstrukturmodellen til at omfatte 

4 øvrige strukturelle træk (T. K. Bhatia & Ritchie, 2006). Den nye trækstrukturmodel for 

reklameopbygning indeholder 8 strukturelle træk, hvilke er: 

1. Produktnavn 

2. Virksomhedsnavn og logo 

3. Emballage og pakning 

4. Pris 

5. Tilgængelighed 

6. Slogans  

7. Reklameteksten 

8. Overskrift og underoverskrift 

Træk 1, 6,7 og 8 dækker over de fire strukturelle træk fra Tej K. Bhatias (1992) tidligere model, dog 

med den forskel at Tej K. Bhatia i sin nye teori undlader at anvende ordet signaturlinje, men i stedet 

anvender produktnavn.  

Emballage og pakning (træk 3) er måden, hvorpå produktet er pakket samt dennes emballage. Dette 

træk har jeg ikke valgt at inkludere, da det træk ikke er relevant for problemformuleringen, eftersom 

specialet er afgrænset til trykte reklamer.  Pris (træk 4) handler om, hvilken prisværdi produktet har, og 

i træk 2: virksomhedsnavn og logo optræder virksomhedens navn og logo. Da jeg vælger ikke at 

klassificere virksomhedsnavne som låneord, har jeg fravalgt deres optræden i indholdsanalysen. I træk 

5: tilgængelighed findes information om, hvor forbrugeren kan købe det reklamerede produkt.  

Jeg har valgt at anvende Tej K. Bhatia og William C. Ritchies trækstrukturmodel (2006) i 

indholdsanalysen. Til deres model har jeg valgt at inkludere et strukturelt træk mere, da jeg finder dette 

træk relevant for problemformuleringen. Dette træk er taget fra Vijay K. Bhatias (2004) 

trækstrukturmodel, og han betegner trækket som coupons/offering incentives. Inden jeg uddyber dette 

træk, som er relevant for specialets undersøgelsesfelt, vil jeg kort præsentere de øvrige træk i Vijay K. 

Bhatias trækstrukturmodel.  
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3.5 Vijay K. Bhatias trækstrukturmodel (2004) 

Vijay K. Bhatias (2004) deler en reklame op i seks strukturelle træk, hvoraf fem ligner de træk, som 

Tej K.. Bhatia og Ritchie (2006) har præsenteret. Disse seks træk er :  

1. Visuals/readers attraction 

2. Headline 

3. Lead 

4. Copy  

5. Signature 

6. Coupons/offering incentives 

I træk 1: Visuals/readers attraction placeres visuelle elementer såsom billeder, tegninger, som er med 

til at tiltrække læserens opmærksomhed. Dernæst følger træk 2: Headline, som er reklamens overskrift 

og som typisk indeholder virksomhedens slogan. Ifølge Vijay K. Bhatia (2004) er disse to træk 

(headline og visuals/readers attraction) to af de vigtigste træk i en reklame, eftersom disse er mest 

opmærksomhedsskabende.  

Dernæst kommer træk 3:Lead, som er en underoverskrift, der uddyber overskriften og herefter træk 4: 

Copy, som er reklameteksten hvor en uddybning af produktets egenskaber præsenteres. Her vil der også 

anvendes forskellige strategier, som presser læseren til at købe det reklamerede produkt. Træk 5: 

Signature er det strukturel træk, hvor virksomhedens navn, adresse og hjemmeside fremgår. Slutteligt 

findes træk 6: Coupons/offering incentives, som er det træk, hvor man gennem tilbud (f.eks. 

rabatkuponer eller konkurrencer) og andre strategier, tiltrækker læserens opmærksomhed. Gennem 

disse tilbud og strategier, som vil opmuntre læseren af reklamen, forstærker man læserens lyst til at 

købe produktet. Gennem mine egne iagttagelser har jeg bemærket, at flere og flere reklamer generelt 

tilføjer en tekst, enten nederst i reklamen eller øverst i toppen, hvor man inviterer læseren til en 

Facebook-side. Her kan han finde flere informationer om virksomheden, skabe sig et netværk, deltage i 

konkurrencer, og få rabatter på produkter.  Ligeledes ses der, at virksomheder tilbyder en gave med i 

købet, hvis man køber det reklamerede produkt her og nu. Disse to aspekter: henvisning til bl.a. 

Facebook, hvor man kan deltage i konkurrencer og få rabatter samt fordele ved køb af produktet, er 

med til at tilskynde læseren til at købe det reklamerede produkt. Herudover prøver man at fastholde 
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sine kunder gennem diverse tilbud, som kan være en mulig sikkerhed for, at kunden ikke forlader 

virksomheden.  

Kunden har flyttet sig i dag, fra at være en ”passiv” forbruger til en aktiv forbruger (medaktør), hvor de 

tilråder/fraråder andre forbrugere virksomheder og produkter via sociale medier. Grundet den store 

betydning, som sociale medier har fået for virksomheder, er det nødvendigt for dem at følge med 

udvikling og skabe egne Facebook-sider. Selvfølgelig kræver det flere ressourcer, men hvis 

virksomhederne ønsker at vide, hvor kundernes behov ligger, samt hvad de søger og forventer, kræves 

det af virksomhederne at have en god, veludviklet Facebook-side.  Eksempelvis kan man se 

telefonselskabet ”Call me”, som har et engelsk navn, have en Facebook profil, hvor de yder deres 

assistance og rådgivning (https://www.facebook.com/#!/Callme?fref=ts).  

Ser man på det i forlængelse af træk 8: coupons/offering incentives i Vijay Bhatias trækstrukturmodel, 

kan man se, at på ”Call me’s” Facebook-side kan man deltage i konkurrencer og få gode 

medlemstilbud, som opmuntrer følgerne til, udover at deltage i disse konkurrencer, også at købe 

produkter fra ”Call me”.  

Den nemmeste måde at anvende engelske låneord i reklamer er ved at bruge disse i produkt- og 

virksomhedsnavne (T. K. Bhatia, 1992). Også på det danske marked ser vi en stigning i brugen af 

engelske låneord i produkt- og virksomhedsnavne ((Petersen, Heide Dorte: Stiggaard, Mathias, 2010). 

Carlsberg lancerede sidste år ”Garage- hard lemonade”, som er en alkoholisk drink, som tilsigter at 

ramme den yngre generation (bilag 25 Sunrise). Med dette produktnavn ønsker Carlsberg at fange en 

bestemt målgruppes opmærksomhed, og ved at bruge et engelsk produktnavn knytter man bestemte 

værdier til det at drikke lige netop denne øl. Man prøver at få modtageren overbevist om, at han er 

mere moderne og funky, når han vælger denne øl ud af de øvrige (bilag 25 Sunrise). 

Det er ikke kun Carlsberg, der har valgt at tage denne strategi i brug. Også Arla har valgt at benytte 

engelske ord i produktnavne. Arlas yogurtdrik ”Yoggi Yalla” har nogle smagsvarianterne, som står på 

engelsk f.eks. ”strawberry & cranberry” og ”raspberry & blueberry”, og herudover har Arla produktet 

”mini meal”, som ligeledes står skrevet på engelsk. 

Det er heller ikke atypisk at finde danske virksomheder, som har engelske navne. F.eks. ”AB Catering- 

hele Danmarks foodservice”, ”IC Companys”, ”Copenhagen Business School”, ”Change lingeri”, 

”Bestseller”, som ejer butikskæderne ”Name it”,  ”Only” og ”Outfitters Nation”. 

https://www.facebook.com/#!/Callme?fref=ts
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Specialets indholdsanalyse vil blive udarbejdet på baggrund af Tej K. Bhatias og William C. Ritchies 

(2006) teori om reklameopbygning samt Vijay K. Bhatia (2004) ene strukturelle træk, coupons/offering 

incentives. Teorierne er valgt, fordi de vil give mig et bedre billede af hvor i en reklame brugen af 

engelske låneord gør sig gældende. Er det i reklameteksten, sloganet, virksomhedens logo eller er det et 

andet sted? Ikke alle otte træk vil ikke være til stede i de 18 reklamer.  

Tej K. Bhatia og Ritchies teori fra 2006 er blevet anvendt til at analyse nutidigt data på hindi, som klart 

indikerer at der er sket en stigning i brugen af engelske låneord i trykte hindi reklamer (T. K. Bhatia & 

Ritchie, 2006). Ligesom Tej K. Bhatias (1992) første teori om reklameopbygning, indeholder den nye 

teori (2006) generelle trækstrukturer for en reklame, hvilket betyder, at der ikke er taget højde for 

mediet (tv, radio, online, trykt). Dette betyder også, at nogle af de strukturelle træk ikke er relevante for  

nærværende speciale, hvor specialet er afgrænset til trykte reklamer. Træk 2: virksomhedsnavn og logo 

og træk 3: emballage og pakning er ikke inkluderet i specialet. 
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DEL 4: ANALYSE 

Dette kapitel er delt op i tre dele og følger strukturen i underspørgsmålene. Derfor vil del 4.1 behandle 

underspørgsmål 1, hvor jeg ønsker at finde ud af hvor i danske reklamer, der indgår engelsk. Jeg vil 

tage udgangspunkt i en indholdsanalyse af 18 reklamer, og jeg vil se på i hvilke strukturelle træk i de 

udvalgte reklamer engelske låneord bliver brugt. Med strukturelle træk menes der de kategorier og 

inddelinger, som en reklame er opbygget efter. Mine interviews med reklamebureauerne vil også indgå 

i besvarelsen af dette underspørgsmål. I del 4.2 af analysen vil jeg undersøge, hvorfor virksomheder 

anvender engelsk i deres reklamer. Nærværende speciale omhandler trykte reklamer. Dog gøres 

læseren opmærksom på, at når interviewpersonerne har besvaret spørgsmål, har de ikke holdt sig 

indenfor denne afgrænsning.  Interviewpersonerne har omtalt reklamer generelt men også specifikt 

trykte reklamer. Del 4.2 vil blive besvaret på baggrund af de fem interviews. I del 4.3 vil jeg komme 

ind på om engelske låneord bruges specifikt mod særlige målgrupper, og besvarelsen vil tages sit 

udgangspunkt i de fem interviews med reklamebureauerne. Hver del afsluttes med en delkonklusion.  

 

4.1 Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord? 

I dette afsnit vil jeg besvare underspørgsmål 1: Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord? Jeg 

vil starte med at beskrive, hvilke sprogvalg virksomheder har, inden de beslutter sig for 

reklamesproget. Derefter vil jeg vise eksempler på seks reklamers trækstrukturer, for at undersøge 

hvilke trækstrukturer, det engelske sprog indgår i. De seks udvalgte reklamer er branchemæssigt 

forskellige fra hinanden og er udvalgt, fordi de adskiller sig fra de øvrige 12 reklameannoncer.  

Derefter vil jeg kommentere på indholdsanalysens samlede resultater.  

4.1.1 Sprogvalg i reklamer 

Når danske virksomheder skal lave en reklame, skal de tage stilling til hvilke(t) sprog reklamen skal 

være på. De kan vælge mellem tre muligheder: Enten kan de lave en reklame primært på dansk, 

primært på engelsk, eller også kan de vælge at anvende et sprogmiks dvs. blande dansk med et eller 

flere fremmedsprog. Hvis de vælger at sprogmikse, bør de vælge et fremmedsprog, der beherskes på 

næsten samme niveau som lokalsproget dansk. I dansk sammenhæng vil det være globalsproget 
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engelsk, da engelsk, på trods af det ikke er officielt godkendt, indenfor nogle målgrupper beherskes på 

næste lige fod med dansk (bilag 25 Sunrise). Vælger virksomheder at sprogmikse, bliver reklamen 

tosproget og derved code-switches (CS) der mellem dansk og engelsk.  

En del virksomheder vælger at benytte sig af CS, da man derved har mulighed for at markere visse 

udsagn, for at få læseren til at associere det reklamerede produkt med nogle bestemte værdier. 

Herudover bruges engelsk til at skabe opmærksomhed omkring det reklamerede produkt eller 

serviceydelse jf. del 3.2. Carol Myers-Scottons, the Markedness Model, som skelner mellem markerede 

(uforventet) og umarkerede (forventet) sprog.  

Også i Danmark bruges engelsk i reklamer, hvilket skyldes årsager, der bliver belyst i del 4.2: hvorfor 

anvender virksomheder engelsk i deres reklamer? 

Tekstforfatter Lars Birk fra Sunrise nævner, at inden der bliver taget stilling til om hvorvidt reklamen 

skal indeholde engelsk, ser man på hvilken målgruppe reklamen henvender sig til, og hvor på markedet 

man ønsker at placere sig. Han siger:  

 

 

 

Vælger virksomheder at inkludere det engelske sprog, skal de tænke over hvor eller hvilke strukturelle 

træk i reklamen, engelsk skal indgå i. Tej K. Bhatia og Ritchie (2006) inddeler en reklame op i otte 

træk, men nærværende speciale rummer dog kun seks, da de sidste to træk ikke er relevante. Som 

omtalt i del 3.4 betegner Tej K. Bhatia og Ritchie (2006) det udeladte træk for emballage; dette træk er 

ikke inkluderet i opgaven, da det ingen relevans har for undersøgelsesfeltet. Af samme grund ser jeg 

bort fra det træk, der hedder virksomhedsnavn og logo. 

Jeg har dog valgt at udbygge trækstrukturmodellen med et øvrigt træk, da jeg mener, at dette er blevet 

et mere fremtrædende element i takt med den teknologiske udvikling, hvor sociale medier som 

”Facebook” og ”Twitter” spiller en stor rolle. Vijay K. Bhatia (2004) betegner dette træk for 

coupons/offering incentives, hvor man tilskynder læseren til at købe det reklamerede produkt eller 

serviceydelse. Dette gøres gennem tilbud, rabatter, gaver og konkurrencer på eksempelvis ”Facebook”.  

I det følgende gives eksempler på udvalgte reklamer, hvor Tej K. Bhatia og Ritchies (2006) og Vijay 

K. Bhatia (2004) trækstrukturmodel vil blive anvendt som grundlag for besvarelse af underspørgsmål 

1: Hvor i danske reklamer indgår engelske låneord? 

Så man starter faktisk, når man skal vurdere om man skal snakke engelsk, så kigger man faktisk på 

hvad for en målgruppe vil jeg ramme, hvor i markedet vil jeg være (bilag 25: Sunrise, 93) 
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4.1.2 Eksempler på udvalgte reklamer 

I det følgende vil jeg præsentere trækstrukturen i seks af de 18 reklamer, for at belyse hvilke af 

reklamernes træk, det engelske sprog er en del af. De seks reklamer er udvalgt, fordi de skiller sig ud i 

forhold til de øvrige 12 reklamer.   

 

Maybelline New York 

Reklamen fra Maybelline New 

York opfylder fire strukturelle 

træk, som er træk 6: Under- og 

overskrift, træk 5: 

reklameteksten, træk 1: 

produktnavn, samt træk 

4:slogan. Reklamen indeholder 

ordet primer, som kan få 

læseren til at tro, at det er et 

engelsk låneord. Eftersom ordet 

hyppigt anvendes i det danske 

sprog om et middel som påføres 

en overflade, og som giver 

forbedret vedhæftning for et nyt 

lag der påføres (Jarvad, 1999), 

er det en del af det danske 

sprog.   I underoverskriften 

(træk 6) ”nyhed-Dream smooth 

primer”, findes produktnavn 

(træk 1) som står på et 

sprogmiks af dansk (primer) og 

engelsk (dream smooth).  Det 

bemærkelsesværdige er, at man 

i dette træk har valgt at skrive Figur 2: Maybelline New York (Eurowoman) 



 
 
 

 

34 

produktnavnet i store bogstaver, hvilket kan skyldes at virksomheden ønsker større fokus på produktet. 

Træk 5: reklameteksten ”Hemmeligheden? Vores ulta-lette…synligt glattere” står udelukkende på 

dansk. Reklamen afsluttes med et engelsk slogan (træk 4) ”maybe she´s born with it maybe it´s 

Maybelline”.  
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Matas  

Reklamen for Matas består af fire 

strukturelle træk, hvoraf to 

indeholder engelske ord 

(produktnavn og reklametekst). I 

reklameteksten (træk 5) finder 

man ordene ”Matas Volume 

Powder”, som er navnet på 

produktet (træk 1). Ligeledes 

finder man navnene på de øvrige 

stylings-produkter i nederst 

venstre hjørne. Her kan man se 

”Matas…Spray”, ”Matas 

Volume Booster”, ”Matas Heat 

Protection Spray”, ”Matas Soft 

Mud Wax”. Den lille tekst i 

nederste venstre hjørne består af 

ordene ”styling” og ”look”, som 

begge bliver brugt hyppigt i det 

danske sprog, og derfor ikke er 

engelske låneord (Jarvad, 1999). 

De øvrige to træk; pris og 

overskrift står på dansk.  

Ser man på placeringen af 

engelske ord i de to ovenstående 

reklamer, vil man kunne finde dem i underoverskrift samt reklameteksten. Det engelsk, der er blevet 

brugt i disse to træk, anvendes når produktnavnet (træk 1) omtales. Dette skyldes, at produktnavnet 

blandt andet er det træk, som fanger læserens opmærksomhed (T. K. Bhatia, 1992). Udover at 

produktnavnet er opmærksomhedsskabende, nævner Tej K. Bhatia (1992) også overskriften og 

sloganet og Chesire & Moser (1994) nævner signaturlinjen. Signaturlinjen fremkommer i nederste del 

Figur 3: Matas (Vi Unge) 
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af reklamen (oftest nederst højre hjørne), hvor man finder slogan, navnet på brandet samt logoet. Ifølge 

Cheshire & Moser (1994) er placering af engelske ord i signaturlinjen et strategisk valg, fordi øjet 

starter med at ”læse” fra øverst venstre hjørne og slutter nederst højre hjørne. De mener, at ved at 

placere logoet og sloganet i nederst højre hjørne sikrer man, at disse to træk er den sidste information, 

læseren får. Dermed er der stor sandsynlighed for, at læseren ikke glemmer sloganet og logoet. I 

forlængelse heraf nævner Garcia-Yeste (2013), at virksomheder ofte inkluderer en kort tekst på engelsk 

sammen med enten virksomhedens logo eller et billede af produktet i nederste højre hjørne. Dette gør 

de, fordi læseren anser teksten som værende vigtig information, og derfor højst sandsynligt husker den. 

Garcia-Yestes (2013) undersøgelse af brugen af engelsk i svenske reklamer viser lignende tendens, 

nemlig at engelsk bruges i nederste højre hjørne hvor logo, slogan, en tekst efterfulgt af billede af 

produktet og varemærkenavnet fremgår. Af eksempler fra specialets undersøgelse, hvor de nævnte træk 

står på engelsk og hvor de er placeret i nederste højre hjørne, kan nævnes følgende:  

- Maxfactor: Et billede af produktet 

- Tag Heuer: Både logoet og sloganet ”Swiss avantgarde since 1860” står nederst højre hjørne 

- Loreal: Logoet  

- Stimorol: Logoet og en tekst med produktnavnet( ”prøv det nye Twist fra Stimorol”) 

- Aquafresh: logoet  

- Kangaroos: Logo og sloganet ”The original shoes with pockets”  

- Pandora: logo og produktnavnet ”unforgettable moment” 

- Outfitters Nation: Logoet 

- Maybelline: ”Maybe she´s born with it , maybe it’s Maybelline”  sloganet står nederst del af 

reklamen, hvor den sidste del af sloganet (Maybelline), står i højre side sammen med linket til 

hjemmesiden (maybelline.com). 

- Gosh : Et billede af det nye produkt  samt en QR reader (en stregkode, som kan indlæses via 

smartphone), som leder til virksomhedens Facebook-side 

Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi mener også, at virksomheder vælger at bruge det engelske sprog 

i bl.a. slogans, virksomhedsnavne og logo (bilag 24 Saatchi & Saatchi). Hvad angår brugen af engelsk i 

slogan nævner Anna Deppi og Hans Rosenvold fra Ad People, at alt det, der har med brandet at gøre 



 
 
 

 

37 

såsom slogans og logo, er på engelsk, da man som virksomhed ønsker at sende det samme budskab på 

alle markeder. På den måde får man opbygget brandets egenkapital. Hans Rosenvold siger:  

 

 

 

 

 

 

 

The description and description, yeah everything that has to do with the brands, brands would really 

like to have one message so you can actually build the brand equity altså brandets egenkapital. Du 

vil gerne have så meget går tilbage til brandet nu fordi brandet har sådan lidt magt efterhånden så 

det er mere du vil lave konsistens på tværs af markeder f.eks. ”Nike – just do it”. Der står ”just do 

it” globally men du har selvfølgelig en beskrivelse af denne nye jogging sko er bl.a. bl.a, på dansk, så 

logo, heading osv., er typisk på engelsk  

(bilag 21Ad People, 30 ) 
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Kildevæld 

I reklamen for Kildevæld bruges det 

engelske sprog ikke. Reklamen opfylder 

to træk, træk 1: produktnavn, og træk 6: 

over- og underoverskrift. Virksomheden 

bag denne reklame har på en smart måde 

valgt at sælge Kildevæld. De har nemlig 

valgt at kombinere salg med 

velgørenhed, hvor køberen bliver gjort 

opmærksom på, at han er med til at 

skaffe rent vand til befolkningen i 

Afrika. Derfor ser man også, at hele 

teksten (”sidste år indsamlede vi 130 

millioner liter rent vand…livet på spil”) 

er fokuseret omkring at ”lokke” 

forbrugeren til et køb ved at fremhæve 

hvad et lignende salg sidste år medførte, 

samt hvad dette års arbejde indebærer. I 

denne tekst som ikke kan kategoriseres 

som reklametekst, da produktets 

(Kildevælds) egenskaber ikke beskrives, 

finder man dog noget engelsk. Brugen af 

ordet ”Lifestraw”, som er et vandfilter, 

der filtrerer forurenet vand, bruges i 

dansk sammenhæng også på engelsk. 

Det pudsige er, at dette vandfilter blev udviklet af det danske firma Vestergaard Frandsen (Jensen, 

2005). 

Der kan diskuteres, hvorfor man har valgt ikke at oversætte ”Lifestraw”, hvilket jeg mener, kan skyldes 

to ting. Enten skyldes det, at der ikke er et dansk begreb, eller også har man bevidst valgt dette ord for 

netop at tiltrække læserens opmærksomhed. Hvad angår det første, nævner Takashi (1990), at engelsk 

Figur 4: Kildevæld (Eurowoman) 
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ofte bruges i de tilfælde, hvor man på lokalsproget ikke kan finde et tilsvarende ord. Dette lexical gap 

(leksikalt tomrum) nødvendiggør en bibeholdelse af det engelske ord (Takashi, 1990). At reklamen 

skulle tiltrække opmærksomhed ved at rumme det engelske ord ”Lifestraw”, kan også ses i forlængelse 

af Carol Myers- Scottons teori the Markedness Model, som skelner mellem det umarkerede 

(forventede) og markerede (uforventede) sprog (Luna & Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 2000). At 

virksomheder vælger at tilføje ordet ”Lifestraw” i en ellers dansksproget reklame er med til at bringe 

læserens fokus på det engelske sprog, da engelsk i dette tilfælde er et markeret (uforventet) sprog.  
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Merchandise for Vi Unge 

Reklamen er opbygget omkring fem 

træk: Produktnavn (træk 1), pris 

(træk 2), tilgængelighed (træk 3), 

reklametekst (træk 5), over- og 

underoverskrift (træk 6). Det 

engelske sprog optræder kun i træk 5: 

reklameteksten, hvor ordet ”cute” 

bruges (”cute blyanter til dit 

penalhus”). Nederst venstre hjørne 

kan man finde træk 4: tilgængelig 

med teksten ”her kan du købe dine Vi 

Unge-skolesager”. I dette træk bliver 

læseren bevidstgjort om, hvor han 

kan finde de produkter, skulle han 

være interesseret. Træk 2: pris findes 

nederst højre hjørne hvor reklamen 

fortæller, at ”priser starter fra 19,75 

kroner”. Her har man altså ikke valgt 

at placere et logo, slogan, navnet på 

brandet eller produktbillede, som 

Cheshire, Moser (1994) og Garcia 

Yeste (2013) nævner, men man har i 

stedet valgt priselementet (højre 

hjørne) og tilgængelighed (venstre hjørne). Dette skyldes den målgruppe og reklametype, vi har med at 

gøre. I merchandised reklamer har man ikke en synlig afsender, for når man merchandiser produkter, 

vil man som virksomhed (i dette tilfælde ”Vi Unge”) få en anden virksomhed til at påsætte 

virksomhedens navn på varer som eksempelvis blyanter, kuglepenne, blokke, mapper m.fl. (Den store 

danske- gyldendals åbne encyklopædi.). Derfor vil det være svært for annoncørerne at placere de 

Figur 5: Merchandise for Vi Unge (Vi Unge) 



 
 
 

 

41 

overnævnte træk i nederst højre hjørne, selvom man sagtens kunne placere en tekst, hvor ”Vi Unge” 

optrådte. Dog mener jeg, at placering af priselementet og tilgængelighed er et strategisk valg fra 

virksomhedernes side. Dette skyldes, efter min mening, den målgruppe, vi har med at gøre.  Ser vi på 

”Vi Unges” målgruppe, som er unge piger i alderen 12-18 år, har de en relativ lav økonomi, og derfor 

er de nødt til at tænke grundigt over, hvordan pengene skal bruges. Herudover er det for dem også værd 

at vide, hvor disse ”merchandised” produkter kan købes, og derfor skrives træk 3: tilgængelighed på 

lokalsproget (bilag 21 Ad People). Det er vigtigt for annoncørerne at lade disse informationer være 

blandt de sidste, da det er nødvendigt, at læseren huske disse informationer jf. Cheshire og Moser 

(1994). 

Kigger vi på to reklamer indenfor beklædning-branchen, ser det noget anderledes ud. Ser man på 

reklamerne for ”Triumph” (lingeri) og ”Outfitters Nation”, kan man se at begge reklamer bruger 

engelsk i samtlige af de opfyldte træk. Dette skyldes, at begge virksomheder også opererer udenfor 

Danmark.  
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Triumph 

I denne reklame finder man ”kun” 

to af de syv træk. Reklamen 

opfylder træk 3: tilgængelighed og 

træk 5: reklametekst. Begge træk 

rummer engelsk, hvilket kan tyde 

på, at reklamen er en 

standardiserede reklame dvs. den 

eksakte reklame bruges ikke kun i 

Danmark, men også i lande uden for 

Danmark. Træk 6: reklameteksten 

er placeret nederst i reklamen 

(”Helena Christensen, the luxury 

collection”), hvor træk 4: 

tilgængelighed (”in selected stores 

only”) også er tilstedet.  

Til trods for at reklamen ”kun” har 

få træk, har den blikfang ved at 

have Helena Christensen (dansk 

supermodel) som frontfigur. Vijay 

K. Bhatia (2004) har ligesom Tej K. 

Bhatia og Ritchie (2006) 

præsenteret nogle trækstrukturer i 

en reklame, og han nævner at man 

ved hjælp af visuelle midler (billeder, grafer, baggrund) kan tiltrække læserens opmærksomhed. 

Garcia- Yeste (2013) kalder dette for visual components. Dette er lige netop det, man har gjort ved at 

indgå et samarbejde med Helena Christensen. Ved at have Helena Christensen som del af reklamen, er 

man, udover at skabe opmærksomhed, også med til at stå stærkere i læserens/forbrugerens bevidsthed, 

og det vil måske endda være nemmere at få hende/ham til at købe produktet. Læseren vil således ønske, 

at hun også er ejer af det produkt, som denne tidligere supermodel har, og det faktum at produktet kun 

Figur 6: Triumph (Eurowaman) 
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er tilgængeligt i udvalgte butikker, viser produktets eksklusivitet.  Ligesom med andre reklamer (f.eks. 

bilag 9 TAG Heuer), skaber denne reklame opmærksomhed, da denne person, i dette tilfælde Helena 

Christensen, skiller sig ud af mængden (se afsnit 3.2: the Markedness Model). Udover at brugen af 

berømtheder i reklamer er med til at skabe opmærksomhed om det reklamerede produkt, er det også 

med til at påvirke virksomhedens image i en positiv eller negativ retning. Celebrity branding (at bruge 

en berømthed til at reklamere for sit produkt) er et strategisk værktøj, som virksomheder hyppigt 

anvender. Udover dette er berømtheders optræden også med til at give læseren en garanti for at 

produktet er godt. Læseren kan meget vel tænke, at eftersom Helena Christensen bruger dette produkt, 

så må det være godt, og læseren vil måske uden nærmere overvejelse købe det reklamerede produkt.  

Hvad angår reklamen fra ”Triumph” har man ikke tilfældigt valgt Helena Christensen som model for 

undertøjet. En ting er, at den kollektion Helena her reklamerer for, er en, som hun selv har designet. En 

anden ting er, at man gennem denne reklame ønsker at symbolisere produktets eksklusivitet, og derfor 

har man ikke blot valgt en vilkårlig model, men en velkendt supermodel.   
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Outfitters Nation 

Reklamen er udelukkende på 

engelsk, til trods for at brandet er 

dansk. Her finder man ikke et 

eksplicit produkt, men ved at 

kende ”Outfitters Nation”, ved 

man at de producerer tøj, primært 

jeans, til teenagere af begge køn. 

Reklamen opfylder tre 

strukturelle træk: reklameteksten 

(træk 5) ”show us your worst x-

mas gift on 

Facebook.com/outfittersnation 

and win a complete Outfitters 

Nation wardrobe”. Bemærk at 

ordet ”christmas” er skrevet som 

”x-mas”, hvilket skyldes 

reklamens målgruppe.  I 

reklameteksten indgår træk 7: 

coupons/ offering incentives, 

nemlig henvisning til Facebook-

siden, hvor man, udover at skabe 

et netværk til andre Outfitters 

Nation-glade teenagere, også har 

mulighed for at vinde en hel ny garderobe. Slutteligt finder man træk 6: over- og underoverskrift (”the 

fight against bad gifts”).  

 

 

Figur 7: Outfitters Nation (Vi Unge) 
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4.1.3 Indholdsanalysens resultater 

I det følgende præsenteres en tabel over brugen af engelske ord og sætninger i de syv strukturelle træk i 

de 18 reklamer. Grå felter indikerer, at det strukturelle træk er fraværende. ”X” viser, at der primært 

bruges engelsk, men at der kan indgå andre fremmedsprog såsom tysk og fransk (dog er det meget lidt). 

”O” viser, at der udelukkende bruges dansk i de(t) strukturelle træk. 

 1.Produkt- 

Navn 

2.Pris 3.Til- 

gænge-

lighed 

4.Slogan 5.Reklame

tekst 

6.Under-

/overskrift 

7.Coupons/ 

offering 

incentives 

Eurowoman        

1. Maybelline X   X O X  

2. Elizabeth 

Arden 

X    X X X 

3. Maxfactor X   X X X X 

4. Apotek X   O O O  

5. AEG O   X X O  

6. Kildevæld O     O  

7. Triumph   X  X   

8. Pandora X  X  O X  

9. Tag Heuer X   X    

Vi Unge        

10. Gosh X    X X  

11. Matas X O   X O  

12. Loreal X   O  O  

13. Stimorol X    X X  

14.Aquafresh X    X O  

15. Vi Unge O O O  X O  

16 

Kangaroos 

 O O X  X  

17.Viking X O O  X O  

18. Outfitters 

Nation 

    X X X 

Tabel 3: Brugen af engelske ord og sætninger i de 18 reklameannoncer 
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Af tabel 3 kan man se en forskel i sprogvalget i de 18 reklameannoncer, hvor nogle af reklamerne 

indeholder meget engelsk og andre indeholder mindre engelsk.  De 18 reklamer kan deles op således i 

forhold til deres sprogvalg: 

 

Figur 8: Sprogvalg i de 18 reklameannoncer 

(Opgjort som mindst ét engelsk ord i hvert strukturelt træk) 

 

Af figur 8 fremgår det, at en ud af de 18 reklameannoncer udelukkende står på dansk, og at 17 reklamer 

indeholder noget engelsk.  Reklamen fra Kildevæld opfylder to træk, som begge står på dansk. Dette 

mener jeg, skyldes den måde, som man har valgt at opbygge reklamen. Formålet med reklamen, er, 

ligesom med andre reklamer, at opnå et salg, og Kildevæld har valgt at opnå dette formål ved at 

fortælle modtageren, at hans køb af Kildevæld er med til at gøre en forskel i Afrika. Dette gøres ved at 

give rent vand til Afrika ved hvert køb af Kildevæld. Herudover vælger man at spille på modtagerens 

”svaghed”, som kan bidrage til et større salg. Denne ”svaghed” er placering af ordet ”børn” i det træk, 

Sprogvalg 

Kun dansk 

(1) 

Fremmedsprog 
(primært engelsk) 

(17) 

Sprogmiks 

(15) 

Primært dansk 

(4) 

Primært engelsk 

(8) 

Lige meget dansk og  
engelsk) 

(3) 

Kun engelsk 

(2) 
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som er opmærksomhedsfangende, nemlig overskriften. I overskrifter står der: ”børn skal ikke drikke 

vand af mudderhuller, vel?” 

To af de 17 reklameannoncer rummer kun engelsk (”Triumph” og ”Outfitters Nation”). Det 

bemærkelsesværdige ved dette er, at reklamen for ”Outfitters Nation” udelukkende er på engelsk, til 

trods for at det er en dansk virksomhed. Forklaringen på dette kan skyldes to ting: 1. målgruppen og 2. 

symbolsk værdi. ”Outfitters Nations” målgruppe er unge (teenagere), som gennem deres opvækst har 

været eksponeret for engelsk i skole, film, tv og musik. De behersker engelsk så godt, at det vil være 

forkert at kalde engelsk deres andetsprog (bilag 25 Sunrise), og netop derfor vil man også kunne 

anvende meget engelsk (ibid) til trods for, at virksomheden er en dansk virksomhed.  

Den anden årsag er symbolsk værdi, hvor man ved brugen af engelsk ønsker at symbolisere, at man er 

global, international og moderne.  Larson (1990) lavede en undersøgelse af engelsk i svenske 

jobannoncer, hvor han konkluderer, at brugen af det engelske sprog i jobannoncer, gør jobannoncerne 

mere ”appealing and challenging”. Dette gøres ved f.eks. at undlade at bruge det svenske ord for 

”lærling”, som er ”lärling” eller ”elev”, men i stedet bruge det engelske ord ”trainee” (Larson, 1990).  

I de 15 reklamer, der står på et sprogmiks, finder vi fire reklamer, der står primært på dansk, otte 

reklamer, der står primært på engelsk, og tre reklamer, hvor der er lige meget dansk og engelsk.  

Hvad angår de fire reklamer, som primært står på dansk (”Apotek”,  ”Loreal”, ”Vi Unge” og ”Viking”), 

optræder engelsk kun i træk 1:produktnavn og i træk 6: reklametekst. Reklameteksten, som er det træk, 

hvor produktets eller servicens egenskaber uddybes, rummer primært dansk, undtagen når produktet 

skal nævnes. Derfor ser vi, at træk 6: reklameteksten rummer minimalt engelsk og det engelske sprog 

optræder primært her, når produktnavnet skal nævnes. F.eks. i reklamen fra Matas: ”det er næsten ikke 

til at tro...men prøv selv: Matas Volume Power uden parfume løfter håret…” ( bilag 12: Matas). Det 

bemærkelsesværdige ved disse reklamer er, at flertallet hører til hverdagsprodukter. Produkttype og 

branche kan således også have en direkte indflydelse på virksomheders sprogvalg (bilag 21 Ad People; 

bilag 25 Sunrise). I en branche som hverdagsprodukter vil man ofte bevare det lokale sprog. Hans 

Rosenvold fra Ad People nævner, at virksomheder vælger at bevare det lokale sprog, når det kommer 

til kortvarige forbrugsgoder som dagligdagsvarer og impulskøb (bilag 21 Ad People), da 

beslutningsprocessen for forbrugeren er relativ kort. Ifølge Hans Rosenvold er virksomhederne nødt til 

at gå ned i niveau, dvs. kommunikationen mellem annoncører og forbrugeren skal foregå uden 

problemer, fordi forbrugeren ikke bruger lang tid på at beslutte sig for, hvad han skal have, og hvor han 
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skal købe det fra. Martin Gjerløf fra Saatchi & Saatchi fortæller om, hvornår det er hensigtsmæssigt at 

anvende engelsk. Han fortæller:  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gjerløf mener altså, at brugen af engelsk er branchespecifik, men med undtagelser. Han nævner, 

hvordan man som udgangspunkt ikke bør bruge for meget engelsk indenfor mejeriprodukter 

(dagligvarer/hverdagsprodukter), da forbrugeren ikke kan forholde sig til det, dvs. forbrugeren finder 

det uhensigtsmæssigt. Lars Birk fra Sunrise siger om, hvorfor man ikke bruger engelsk i reklamer for 

fødevarer. Han fortæller: 

 

 

 

 

 

 

 

Så ifølge Lars Birk bruges det danske sprog indenfor fødevarer, fordi det skal gå hurtigt, og fordi 

forbrugeren ikke gør sig store overvejelser. Dog pointerer Lars Birk noget vigtigt; ønsker en 

virksomhed at kommunikere noget bestemt, vil denne virksomhed anvende det engelske sprog. Han 

giver et eksempel, hvor han nævner nødder, der er produceret af Kims. Han mener, at det engelske 

”go” virker bedre end at bruge en dansk oversættelse (”tage på tur”), der, efter min mening, i sig selv 

kan være svær at finde, uden at produktet mister noget af sin værdi.   

Herudover er lokale produkter, såsom fødevarer kædet til ens nationale identitet.  Martin Gjerløf og 

Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi fortæller: 

Det har jo også noget at gøre med ehm hvilken branche, industri, sektor man er i. I nogle 

sammenhænge giver det faktisk rigtig god mening at kalde sit brand engelsk navn og tale engelsk 

som telco. Man kan sige indenfor dameblade er der er det også fint at hedde Eurowoman eller 

Euroman…Lad os sige et dansk mejeri der taler alt for meget engelsk kan nogen gange, det kan 

falde helt igennem medmindre man vil lave en milkshake til nogle unge og man vil kalde det noget 

smart men det har altså meget at gøre med hvilket afsæt man har og øhm hvad det er nogle 

associationer man gerne vil udstråle i den kategori  

( bilag 24 Saatchi & Saatchi, 68) 

 

Jo altså, jeg tror forklaring er at fødevarer er sådan noget basalt som skal spise så der skal ikke 

være så meget bullshit ved det. Det er i hvert fald den måde man kommunikerer fødevarer. Du putter 

nødder i en stille og rolig pose og så står der nødder, men der kan sagtens ske en udvikling hen imod 

at posen bliver lavet meget mere funky. Kim f.eks. har sådan nogle små poser der hedder ”go” nu og 

de hedder endda engelsk i stedet for ”tag på tur” eller et eller andet…? 

 (bilag 25 Sunrise, 86-87) 
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Det, de her nævner, er, at når forbrugeren står overfor et valg om at købe udenlandske eller danske 

produkter, kommer nationalidentiteten frem. Man føler sig mere knyttet til lokale produkter, og derfor 

køber man danske fødevarer. Nærheden og loyaliteten til landet optræder primært ved 

hverdagsprodukter.  

Noget andet bemærkelsesværdigt ved disse reklamer er reklamen for ”Loreal”. Som nævnt tidligere 

vælger store internationale virksomheder, som ”Loreal”, ofte at bevare store dele af reklamen på 

engelsk. Oftest bevares sloganet på engelsk, da det hører med til virksomhedens cooporate identity 

(bilag 24 Saatchi & Saatchi), men dette er ikke tilfældet med ”Loreal”. ”Loreal” har tilpasset sloganet 

”because your are worth it” til ”fordi du fortjener det”. Dette skyldes, at ”Loreal” har brandet sig så 

godt, at deres image står stærk hos forbrugeren, og dermed vil forbrugeren med det samme kunne 

genkende ”Loreal”, til trods for at sloganet står på dansk. ”Loreal” har formået at løfte virksomheden 

op på et niveau, hvor virksomheden uden problemer kan tilpasse det engelske slogan til hvert enkelt 

marked, selvom sloganet er en del af deres corporate identity. Rikke W. Brunn fra Saatchi & Saatchi 

nævner, at internationale virksomheder undlader at oversætte de træk i en reklame, der er en del af 

deres corporate identity. Hun mener sloganet er et blandt øvrige træk (bilag 24 Saatchi & Saatchi).    

I merchandise-reklamen for ”Vi Unge” ser vi, at samtlige af de opfyldte træk står på dansk, foruden 

reklameteksten, der rummer det engelske ord ”cute”. Det er overraskende, at reklamen ikke indeholder 

mere engelsk, da de unge har været udsat for så meget engelsk gennem deres opvækst. Jeg mener, dette 

kan skyldes reklamens indhold, nemlig at reklamen ”bare” sælger skolesager (hverdagsprodukt), og 

derfor ikke har brug for at symbolisere luksus, modernitet eller internationalisering. Herudover tilhører 

reklamen kategorien hverdagsprodukter, hvor beslutningsprocessen er kort (bilag 25 Sunrise).  

I sin undersøgelse af hvorvidt engelske låneord i japanske reklamer bruges fordi det er en 

nødvendighed, konkluderer Kyoko Takashi (1990), at 76 ud af 919 trykte reklamer ikke indeholder 

engelske låneord eller andre fremmedsprog. Disse 76 reklamer er alle reklamer for traditionelle 

Martin: …det er derfor, jeg nævner fødevarer typisk, det er der man tilfredsstiller øhm sin nationale 

identitet 

Rikke: Det er også dér man har et behov for at det lokale er tæt  

(bilag 24 Saatchi & Saatchi, 70) 
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japanske og kinesiske produkter, som udover at reklamere for buddhisme, japansk kultur eller stil 

(f.eks. kimono, restaurant), også reklamerer for mad og medicin (i specialet er disse produkttyper 

kategoriseret som hverdagsprodukter). Takashi vurderer, at årsagen hertil er, at der ikke er behov for 

engelske låneord i disse reklamer, da forbrugeren for alt i verden ikke ønsker at forbinde disse 

produkter med et internationaliseret og kosmopolitisk image (ibid).  

I de otte reklamer ( ”Maybelline”, ”Elizabeth Arden”, ”Maxfactor”, ”Pandora”, ”Tag Heuer”, ”Gosh”, 

”Stimorol” og ”Aquafresh”), hvor engelsk er fremtrædende, kan man se, at anvendelsen af engelsk 

formentlig skyldes det faktum, at disse reklamer er fra store internationale brands, som bevæger sig på 

markeder udover det danske. Interviewpersoner er kommet ind på, at når internationale brands bruger 

engelsk, skyldes det, at de vælger at køre samme reklamer i flere lande, for at gøre det praktisk og 

økonomisk fordelagtigt (Garcia-Yeste, 2013); bilag 25 Sunrise; bilag 24 Saatchi & Saatchi). Denne 

strategi indbefatter en standardiseret form for reklame, hvor virksomheder vælger at føre samme 

reklameannonce/kampagne i flere lande. Dette kan skyldes forskellige årsager bl.a. som nævnt ovenfor, 

at man ikke skal bruge tid og penge på at tilpasse reklamerne til de nye markeder (se afsnit 4.2.1.1). 

Herudover er det rent praktisk nemmere for en virksomhed at føre samme reklame, eftersom 

virksomheden ikke skal oversætte samme reklameannonce/kampagne til flere sprog.  I disse otte 

reklamer bruges engelsk mest i træk 1: produktnavn, træk 5: reklametekst og i træk 6: under- og 

overskrift, dog ser man at produktnavnet er en del af både overskriften og reklameteksten.  

Hvad angår de tre reklamer (”Matas”, ”Kangaroos”, ”AEG”), hvor der er lige meget dansk og engelsk, 

kan man se, at det engelske sprog bruges i produktnavnet (”Viking Quarter jf.”) og i reklameteksten. 

Reklameteksten indeholder, udover ordene outdoor, design, skaterbane, også GORE-TEX, som er et 

varemærke for vandtæt og åndbart materiale. Opfinderne af GORE-TEX var Wilbert. L. Gore og 

Robert Gore jf. navnet på varemærke.  

De strukturelle træk, hvor engelsk primært bruges, er i trækkene produktnavn (12 ud af 15 reklamer 

indeholder engelsk), slogan (5 ud af 7), reklametekst (11 ud af 14) og coupons/offering incentives (3 ud 

af 3). I reklameteksten bruges det engelsk sprog hovedsagligt, når produktnavnet skal nævnes (Garcia-

Yeste, 2013). Dette skyldes, at majoriteten af disse reklamer er fra internationale virksomheder, der kun 

vælger at tilpasse dele af deres reklamer til de lokale markeder. Man vil derfor kunne se, at det 

informative træk (reklametekst), vil blive skrevet på lokalsproget (Garcia-Yeste, 2013). Det 

opmærksomhedsskabende træk (overskriften) vil, alt afhængigt af målgruppen, skrives på dansk eller 
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engelsk, og et produktnavn eller slogan kan sagtens være en del af overskriften (bilag 22 Gotlieb & Co; 

bilag 24 Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise; (Garcia-Yeste, 2013)).  

Hvad angår slogans har Krishna og Ahluwalia (2008) foretaget en undersøgelse. Formålet var at 

undersøge om, der er en sammenhæng mellem størrelsen på virksomheden (international vs. national) 

og produkttypen (luksus vs. nødvendighed), og hvor effektivt et slogan er, der står på henholdsvis 

engelsk og lokalsproget hindi (et sprog, der tales af indere). Konklusionen på deres undersøgelse er, at 

når det kommer til internationale virksomheder, foretrækker læseren et engelsk slogan, hvorimod når 

det kommer til nationale virksomheder, skal sloganet stå på lokalsproget, hindi. Det 

bemærkelsesværdige er det, som læserne i denne undersøgelse mener om sprogvalg, når det kommer til 

produkttype. Her er konklusionen, at når det kommer til et luksusprodukt, bør det engelske sprog 

bruges, da engelsk symboliserer raffinement, eksklusivitet m.fl. (Ahluwalia & Krishna, 2008). Hindi, 

derimod, forbindes med nærhed, omsorg, familie, og skal en reklame symbolisere disse værdier, skal 

hindi bruges.  

Dette hænger sammen med det, som Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi siger, hvor hun nævner, at 

det er i orden, at store internationale brancher bruger engelsk, men så snart der tales om lokale 

produkter som mælk, er det lokale enormt vigtigt. Hun fortæller:  

 

 

 

 

 

 

Det, som Rikke W. Bruun her fremhæver, er, at der er forskel på om lokale og internationale produkter 

anvender engelsk i deres kommunikation. Det er mere ”tilladt” for internationale virksomheder end for 

lokale virksomheder at anvende engelsk i reklamer, da lokale produkter er mere end blot et produkt. 

Rikke W. Bruun mener, at når det kommer til lokale produkter, så spiller danskheden og det lokale en 

stor rolle.  Sproget hører også til danskheden, som er et spørgsmål om identitet. Så at vælge 

anvendelsen af engelsk, når det kommer til lokale produkter, kan betyde, at man mister noget af sin 

identitet. Omvendt kan man sige, at ved at acceptere internationale virksomheders brug af engelsk på 

…ja det har en sammenhæng med produktet fordi, er det et internationalt produkt som fungerer på 

tværs af markeder som Coca Cola, som Stimorol, som McDonald´s, som Procter Gamble altså alle 

de ja, der er det ok, at det er engelsk altså men er det helt lokalt dansk produkt, hvis det nu er, jeg 

tror ikke at Arla vil gå ud og kommunikere Lærkevang mælk på engelsk fordi der er det danskheden 

og det lokale vigtigt 

 ( bilag 24 Saatchi & Saatchi, 70) 
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det danske marked, mister danskerne også noget af deres identitet, da de er direkte influeret af 

engelsk/amerikansk sprog og kultur.  

4.1.4 Delkonklusion 

Når virksomheder skal lave en reklame, skal de overveje hvilke(t) sprog, reklamen skal skrives på. Ud 

fra de kvalitative interviews konkluderes der, at reklamesproget er afhængigt af hvilken målgruppen 

reklamen henvender sig til. Herudover konkluderes der, at sprogvalget afhænger af, hvad 

virksomhederne ønsker at symbolisere. Virksomheder kan vælge mellem enten en:  

1. primært dansksproget reklame 

2. primært engelsksproget reklame 

3. blanding af dansk og engelsk 

Vælger virksomheder den sidste mulighed; blanding af dansk og engelsk, skal de overveje, hvor i 

reklamen, det er mest gunstigt at placere de engelske låneord.  

Adskillige teoretikere nævner, at brugen af engelske låneord i trykte reklamer oftest optræder i 

produktnavn, slogan, under- og overskrift samt reklametekst.  Specialets kvalitative undersøgelse viser, 

at engelsk anvendes i slogans, da dette strukturelle træk er en del af virksomhedens identitet (corporate 

identity). Herudover viser undersøgelsen, at sproget/sprogene i det opmærksomhedsskabende træk 

(overskriften) afhænges af, hvilken målgruppe, som reklamen henvender sig til.   

Specialets kvantitative undersøgelse viser, at engelske låneord optræder hyppigst i produktnavnet, 

sloganet, reklameteksten samt coupons/offering incentives. Hvad angår engelske låneord i 

produktnavne, viser undersøgelsen at 12 ud af 15 reklamer indeholder et produktnavn, der står på 

engelsk. Dette skyldes, at majoriteten af afsenderne er internationale virksomheder, der ikke kun 

opererer på det danske marked.  

7 ud af 18 reklamer har et slogan, og i 5 reklamer står sloganet på engelsk.  Dette skyldes, at sloganet 

udgør en virksomheds corporate identity, og for at bevare samme budskab på alle markeder, vælger 

virksomhederne at beholde et engelsksproget slogan.  

Reklametekst er det træk, der oftest tilpasses de enkelte markeder, da dette træk gengiver produktets 

egenskaber og kvaliteter. Derfor vil man kunne se, at reklameteksten står på lokalsproget, dog er dette 

ikke tilfældet i nærværende undersøgelse. Her optræder engelske låneord i 11 ud af 14 reklamer, 
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hvilket formentligt skyldes, at annoncører har valgt at placere produktnavnet i selve reklameteksten. 

Udover dette viser den kvantitative undersøgelse, at engelske låneord optræder i det strukturelle træk, 

der betegnes coupons/offering incentives (3 ud af 3).   
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4.2 Hvorfor vælger virksomheder at anvende det engelske sprog i deres reklamer? 

I dette afsnit vil jeg besvare underspørgsmål 2: Hvorfor vælger virksomheder at anvende det engelske 

sprog i deres reklamer? Der er adskillige årsager til, hvorfor virksomheder vælger at anvende engelske 

låneord i deres reklamer. Gennem de kvalitative interviews har jeg kunne se, at en række årsager går 

igen, hvad angår virksomhedernes bevæggrunde til at anvende engelske låneord. Virksomhederne 

fremhæver fem mulige årsager, som er: globalisering, symbolsk værdi, at det engelske sprog som 

helhed er nemmere at arbejde med, leksikalt tomrum og specifikke fagtermer. Tre af disse årsager 

støttes af Takashi (1990), som inddeler engelske låneord op i fem kategorier. Han nævner leksikalt 

tomrum, tekniske termer/fagtermer, symbolisme, eufemisme og varemærkenavn. De to sidste kategorier 

eufemisme og varemærkenavn nævner virksomhederne ikke. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i de 

fem kvalitative interviews. 

4.2.1 Globalisering 

Med globalisering er flere dele af verden bragt tættere sammen, hvilket betyder at kulturer og sprog 

også er kommet hinanden tættere ved. Særligt har det engelske og amerikanske sprog og den 

amerikanske kultur haft en påvirkning på verden, inkl. Danmark, hvor det engelske sprog er blevet en 

naturlig del af det danske sprog (Bilag 24 Saatchi & Saatchi). I kraft af denne udvikling bliver det 

engelske og amerikanske sprog også brugt på uddannelsessteder, arbejdsplader og i dagligdagen 

(Rühne, 2013). Det engelske sprog har ligeledes influeret, og måske endda invaderet reklameindustrien, 

hvor flere og flere reklamer i Danmark indeholder enkelte eller flere engelske ord (Hjarvard, 2005). I 

Danmark bliver eksempelvis McDonald´s slogan ”I’m lovin’ it” og Coca Cola – ”Open Hapiness” 

brugt på engelsk, hvorimod man i øvrige lande som f.eks. Tyskland har oversat McDonald´s slogan til 

”Ich liebe es” (Bernstein, 2004); bilag 21 Ad People). Dette kan skyldes mange faktorer, f.eks. 

lovgivning eller, at læseren ikke forstår det, der stå på engelsk. I en artikel bragt i Der Spiegel nævnes 

der, at tyskere ikke forstår, i værste tilfælde misforstår, slogans skrevet på engelsk, og derfor fravælger 

virksomheder at anvende engelske slogans (Spiegel, 2012). I artiklen nævnes der eksempelvis, at 

sloganet ”Come in and find out”, som er sloganet for parfumekæden Douglas, er svært for tyske 

forbrugere at forstå. Et andet eksempel kan nævnes flyselskabet Lufthansa, som i 2004 valgte at ændre 

deres slogan fra "There's No Better Way to Fly" til "Alles für diesen Moment" - "Everything for This 
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Moment." (Bernstein, 2004). I 2003 valgte McDonald´s ligeledes at ændre deres engelske slogan 

"Every time a good time" til “Ich liebe es”.  

I takt med globalisering bliver markeder større og større, og flere virksomheder bliver etableret på det 

internationale marked, og de skaber forretningsmæssige forbindelser til indlandet og udlandet. Et 

vigtigt værktøj i kommunikationsprocessen er markedsføring, da nye produktlanceringer, 

virksomhedsudvidelser, m.fl. kræver, at virksomheder bruger dette værktøj til at kommunikere med 

forbrugerne (Hornikx et al., 2010). For internationale virksomheder har denne øgede globalisering fået 

dem til at spekulere over, hvordan deres produkter skal markedsføres på markeder uden for deres eget. 

Skal de vælge en standardiseret form, hvor reklamerne bliver lanceret på de nye markeder uden en 

tilpasning af sprog og kultur? Eller skal de versionere dvs. tilpasse reklamerne til kulturen og sproget? 

(ibid).  

I det følgende præsenteres to markedsføringsformer, som er relevante for dette speciale, da jeg ønsker 

at undersøge, hvorfor virksomheder anvender engelsk i deres reklamer.  

4.2.1.1 Standardisering vs. versionering 

Standardisering 

Strategisk planlægger Hans Rosenvold fra reklamebureauet Ad People nævner, at når internationale 

virksomheder skal oversætte dele af deres reklamer, skal de lave en økonomisk beregning først, altså 

hvorvidt det kan betale sig at oversætte reklamen, når man tænker på hvor stort eller lille markedet er 

(bilag 21 Ad People). Her er det, at virksomheden skal overveje, om de vil køre en standardiseret form 

af reklamen (dvs. bruge den samme internationale reklame uden at oversætte den) eller en versionering 

(altså en sproglig og kulturel tilpasning af reklamen) (ibid).  

Hans Rosenvold forklarer dette med, at man på små markeder vælger markedsføringsformen 

standardisering og på store markeder som Frankrig, Tyskland eller Kina vælger en versionering. Han 

siger: 

If you go to Russia, that would be translated but small markets they wouldn’t translate it. Small 

open economies, Denmark , Sweden, Norway, Holland blab la you wouldn’t do that but if you go to 

bigger markets in Europe like Germany, I don’t know if they translate that, Spain or France you 

might translate that into a local connotation . I don’t know if that is happening with McDonald´s 

but I know if you go to China or if you go Russia or, stuff it is translated 

 (bilag 21 Ad People, 31) 
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Ikke nok med, at der er en kulturel årsag til, hvorfor virksomheder vælger at oversætte en reklame, kan 

det også skyldes, at lovgivning kræver det. I Frankrig kræver Toubon lov (1994), at alt fremmedsproget 

materiale på tryk, i radioen og på tv oversættes, dog er brand- og produktnavn fritaget, og derfor bruger 

annoncører i Frankrig engelsk i disse træk (Martin, 2007).   

Hvis de internationale virksomheder vælger at oversætte dele af reklamen, vil man oftest beholde det 

engelske sprog i sloganet og produktnavnet (bilag 24 Saatchi & Saatchi). Store internationale brands 

bruger globalsproget engelsk som reklamesprog, og når disse indtræder det danske marked beholdes 

dele af reklamen på engelsk. Derfor vil man kunne finde engelsk i sloganet og produktnavnet, mens 

reklameteksten primært vil være på dansk (se tabel 3: Brugen af engelske ord og sætninger i de 18 

reklameannoncer) 

For virksomhederne er der både fordele og ulemper ved begge markedsføringsformer, og derfor skal de 

nøje overveje, hvilken markedsføringsform der er mest hensigtsmæssig. Ser vi på standardisering er der 

tre fordele og ulemper: 

 

Fordele Ulemper 

Økonomisk, tids- og 

driftmæssigt besparende 

Forbrugeren forstår ikke 

det, der står på engelsk 

Fremstår international, 

nutidig og moderne 

Forbrugeren føler sig ikke 

involveret– upersonligt 

Et samlet globalt og 

genkendeligt brand 

Distance 

 

Tabel 4: Fordele og ulemper ved standardisering af internationale reklamer (Hornikx et al., 2010; (Kuppens, 2010)) 

 

Ser vi på tabel 4 er fordelene ved en standardisering, at virksomheder ikke behøver at lave flere 

forskellige reklamekampagner. De kan lave en kampagne, som kan bruges på alle markeder - nationale 

såvel som internationale, og derved vil de kunne spare både tid og penge (på f.eks. drift) (Hornikx et 

al., 2010); bilag 23 Lyhne & Co; bilag 24 Saatchi & Saatchi; bilag 22 Gottlieb & Co; bilag 21 Ad 

People). Standardisering betyder også, at virksomheden fremstår mere international, nutidig og 



 
 
 

 

57 

moderne, end hvis havde de oversat reklamer til lokalsproget (Kelly-Holmes, 2008); bilag 21 Ad 

People; bilag 23 Lyhne Life). 

Slutteligt vil standardiserede reklamer medføre, at virksomheder har et samlet image, som vil gælde på 

alle markeder. Der er mange faktorer, som kan få virksomhederne til at skabe dette globale image, 

f.eks. navnet på deres brand, sloganet, overskriften eller logoet (Hornikx et al., 2010). For at 

standardisere reklamer og skabe dette globale image, er det mest naturligt for virksomheder at bruge et 

værktøj, som vil kunne fungere på alle internationale markeder, hvilket er det engelske sprog (Hornikx 

et al., 2010). 

En af ulemperne ved at føre en standardiseret markedsføring, hvor reklamen er skrevet på engelsk, er at 

den danske målgruppe ikke forstår indholdet (bilag 22 Gottlieb & Co). Selvom danskerne er relativ 

gode til engelsk, kan det hænde, at nogle målgrupper ikke forstår engelsk, og andre målgrupper ikke 

forstår specifikke engelske fagtermer eller den kulturelle kontekst eller setting, som reklamen er en del 

af. Den kulturelle forståelse spiller en vital rolle, fordi hvis man ikke tager højde for de kulturelle 

forskelle, der er, vil man kunne risikere at miste forbrugeren. Ud fra kulturanalyse af, bl.a. Hofstede 

samt Trompenaars og Turner, kan man se, at hvert land har nogle bestemte kulturelle værdier, som 

anses for at være vigtige, og som ikke nødvendigvis vægtes lige højt i andre lande (Hornikx et al., 

2010). Af denne grund skal virksomheder, der bevæger sig på nye markeder tage højde for de kulturelle 

værdier, der er vigtige på det nye marked. Hans Rosenvold fra Ad People fortæller om dette:  

 

 

 

 

 

 

 

Her giver Hans Rosenvold udtryk for vigtigheden af at forstå kulturelle forskelle. Han mener, at man 

ikke vil kunne klare sig uden en kulturel forståelse for det marked/land, man bevæger sig på/i. 

Herudover pointerer han noget essentielt, nemlig at vi lever i en tid hvor sociale medier spiller en 

enorm rolle. Derfor vil en virksomhed ikke blive værdsat eller respekteret, hvis den opfører sig på en 

non cultural måde (bilag 21 Ad People). Hans Rosenvold mener også, at forbrugeren har mere at sige i 

That is what like I told you earlier on using stupid Western symbols in the Arab world. If you don’t 

understand cultural difference and cultural connotation you would lose… 

So you really have to understand the cultural context as well otherwise you will fuck up…and also 

today in this social media world and so on, if you start to behave in a non-cultural way you will get 

no respect at all and if you don’t have any respect, piss off. You aren’t allowed into the market 

(bilag 21 Ad People, 40-41) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fons_Trompenaars
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hampden-Turner
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dag pga. de sociale medier, sammenlignet med tidligere. I dag er der et tovejsforhold, hvor 

virksomheder risikerer at blive udstillet, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Forbrugerne kan anbefale 

virksomhederne samt produkterne, og som nævnt tidligere vil virksomhederne miste kunder, hvis de 

ikke opfører sig ”ordentligt”. Herudover kan forbrugerens anbefalinger i forhold til køb af produkterne 

og virksomheden som helhed smitte af på virksomhedernes image (bilag 21 Ad People; Ad People, 

2013). Efter sociale mediers indtræden er forbrugernes personlige vurderinger af produkter og 

virksomheder blevet mere populært. 

Ud over de kulturelle forskelligheder kan man risikere, at forbrugeren føler sig distanceret og 

ubetydelig, hvis virksomheder ikke oversætter de internationale reklamer til lokale forhold. Lars Birk 

fra Sunrise, Martin Gjerløf og Rikke W. Brunn fra Saatchi & Saatchi siger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til distance nævner Lars Birk en tv-reklame for ”Vanish” (vaskepulver). Reklamen er 

oprindeligt på engelsk, men i stedet for at tilføje undertekster, har man valgt at lægge en dansk stemme 

over den oprindelige tale (bilag 25 Sunrise). Han mener, at man kan skabe nærhed til forbrugeren ved 

skabe en reklame, som forbrugeren kan relatere til. Eksempelvis kan en tv-reklame for et fransk 

produkt, hvor man ser en kvinde gå ned ad Champs- Elysée, tilpasses til danske forhold ved, at kvinden 

Lars: Det bliver mere upersonligt, det bliver mere distancerende, det bliver mere ”nårh de gad nok 

ikke bruge, flere penge på det end det”… jeg er åbenbart ikke vigtigere end som så som forbruger. 

(bilag 24 Sunrise, 98) 

Martin: …ulemper er bare at det blæser hen over hoved…fordi det bare føles overfladisk og …, de 

føler sig ikke involveret, hvis det er, at det bare er, som om det er trykket ud af et sted i verden 

Der er ikke den her nærhed? 

Martin: Nej, der er ikke noget nærhed 

Rikke: Nej, og det er tit at det er fordi det så bliver nogle generelle indsigter, man arbejder efter i 

stedet for nogen måske lokale indsigter, der vil gøre, at mærket vil komme tættere på forbrugeren 

Så man føler sig fremmedgjort når man bliver ramt af en reklame som almindelige forbruger. Det 

hører vi af fokusgrupper osv.…. 

(bilag 24 Saatchi & Saatchi, 79) 
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går ned ad Nørrebrogade (ibid). Derved vil læseren af denne reklame kunne sætte sig i stedet for 

kvinden i reklamen, fordi hun ikke er et fjernt sted. På denne måde skabes der en nærhed mellem 

forbrugeren og produktet. Der kan diskuteres, om hvorvidt noget af reklamens værdi forsvinder ved at 

ændre reklamens setting og måske sproget. Udover reklamen fra ”Vanish” kan nævnes tv-reklamen for 

”Cillit Bang Active Foam”, hvor man har lagt en dansk stemme over den engelske.  Udover at disse 

reklamer skaber en nærhed til forbrugerne, er det bemærkelsesværdige ved begge reklamer, at de 

tilhører branchen hverdagsprodukter. Indenfor denne branche er beslutningsprocessen relativ kort, og 

ofte er der ingen større overvejelser omkring købet. Af disse grunde vælger virksomhederne at 

oversætte reklamerne til lokalsproget (bilag 21 Ad People).  

Trods fordelene ved standardisering, er denne markedsføringsform blevet kritiseret, da der gennem 

kulturanalyse er blevet konkluderet, at hvert marked har sin egen kultur og værdier, og derfor er det 

uhensigtsmæssigt at føre den samme form for markedsføring/reklamer på alle markeder (Hornikx et al., 

2010). Hvert land har værdier, som adskiller sig fra andre lande, og af den grund er det ifølge kritikere 

essentielt at appellere til disse værdier. I USA anses uafhængighed som en stor værdi, hvorimod man i 

Mexico anser loyalitet som en stor værdi. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt at føre samme 

reklame i disse to lande. Reklamerne skal versioneres til de kulturelle omgivelser, for at få en 

succesfuld reklame (Hornikx et al., 2010).   

 

Versionering 

Versionering betyder, at en virksomhed som indtræder et nyt marked, tilpasser deres reklamer og 

kampagner til det nye marked i form af sprog og kultur. Ligesom ved standardisering har denne 

markedsføringsform nogle fordele og ulemper.  

 

 

 

 

 

Fordele Ulemper 

Nærhed til 

forbrugeren/øjenhøjde 

Økonomisk, tids- og 

driftmæssigt dyrt 

Tabel 5: Fordel og ulempe ved versionering af internationale reklamer (bilag 21 Ad People; bilag 22: Gottlieb  & Co; bilag 25 

Sunrise) 
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En af ulemperne ved at føre denne markedsføringsstrategi er, at det er utrolig tidskrævende at 

producere samme reklamer på andre sprog, for slet ikke at nævne de økonomiske omkostninger, der er 

forbundet med denne markedsføringsform. På den anden side formår man at skabe en nærhed til 

forbrugeren, hvilket virksomheden vil få gavn af i sidste ende i form af tilfredse og købelystige kunder 

og dermed et mersalg.  

I et studie lavet af Hornikx og O´Keefe (2009) konkluderes der, at reklamer, som er tilpasset nye 

markeders kulturelle værdier, bliver modtaget bedre. Herudover konkluderes der, at disse reklamer får 

overbevist forbrugeren i højere grad, end hvis reklamerne ikke var tilpasset de herskende værdier på/i 

markedet/landet (Hornikx et al., 2010). Derfor kan det være alfa omega for en virksomhed at tage højde 

for de kulturelle forskelle og værdier, inden man indtræder et nyt marked.  

4.2.1.2 ”Glocalization” 

Martin Gjerløf fra Saatchi & Saatchi forklarer, at jo mere globalisering desto mere søges der efter det 

lokale (bilag 24 Saatchi og Saatchi). I takt med at landene kommer tættere på hinanden, og bliver 

påvirket af hinandens kultur og sprog, skal man som land ikke glemme den nationale identitet. Dette er 

hvad betegnes ”glocalization”, som er et sammensat ord for ”globalization” og ”localization”. At 

tilpasse de globale reklamer til lokale forhold anses som meget vigtigt, hvis man spørger Hans 

Rosenvold fra Ad People. Han siger: 

 

 

 

 

 

Ser man på det, som Hans Rosenvold her nævner, pointerer han vigtigheden af, at en virksomhed 

tilpasser det globale til det lokale (”glocalization”).  

I forlængelse af dette, nævner Martin Gjerløf fra Saatchi og Saatchi, at sprogvalget som udgangspunkt 

ikke er branchebestemt. Han fastslår dog, at det i nogen sammenhænge kan være hensigtsmæssigt at 

bruge det lokale sprog frem for det engelsk. Han nævner fødevarer som eksempel, og han mener, at det 

lokale spiller en meget vigtigt rolle, da man er op mod tæt lokal konkurrence. Af den grund er det 

vigtigt for virksomheden at komme så tæt på forbrugeren så muligt (bilag 24 Saatchi & Saatchi; bilag 

You really have to behave and understand and talk eye level to people so localization and trans-

creation of messaging is so important these days when you have the globalized world… you have to 

have glocalization which actually is so important these days  

(bilag 21 Ad People, 30 ) 

 



 
 
 

 

61 

21 Ad People). Martin Gjerløf siger endvidere, at store brands som eksempelvis ”McDonald´s” og 

”Coca Cola” gør meget ud af at tilpasse de globale reklamer til det lokale, netop fordi det er vigtigt at 

tage højde for den lokale kultur og det lokale sprog (ibid). Ser vi på ”McDonald´s”, valgte de i Frankrig 

at erstatte deres maskot Ronald McDonald med den franske tegneseriefigur Astrix, fordi man mente at 

det ville appellere til de franske forbrugere (BBC News, 2001).  

Anna Deppi fra Ad People fortæller, at i Italien valgte McDonald´s at introducere salater, fordi de 

italienske forbrugere går op i sundhed (bilag 21 Ad People), men selvom tilpasning til marked er 

nødvendig, kan det også slå fejl. Anna Deppi fortæller:  

 

 

 

 

 

 

 

Hun nævner her ”McDonald’s” som eksempel på et brand, der trods tilpasning ikke tog højde for 

brandets identitet, dvs. måden forbrugeren opfatter brandet og de associationer forbrugeren knytter til 

brandet. Derfor gav det ikke mening, at et brand, som forbindes med fastfood, junkfood og fedtholdigt 

mad, vælger at introducere et sundt alternativ. Det, som Anna Deppi måske ikke har inkluderet i sin 

overvejelse, er, at McDonald’s er blevet kritiseret for at være skyld i overvægt, og derfor har fundet det 

nødvendigt at introducere salater og frugter eller grønsager som tilbehør i stedet for pommes frites. På 

grund af dette pres fra regeringer og forbrugere har ”McDonald’s” lovet at iværksætte dette nye 

initiativ på deres 20 største markeder (Baertlein, 2013).  

Et andet stort brand, som valgte at tilpasse deres reklame til det lokale marked , er ”Coca Cola”. ”Coca 

Cola” valgte i løbet af sommeren 2013 i Danmark at lancere kampagnen ”Share a coke”, som første 

gang blev lanceret i Australien i 2011. Kampagnen handler om at skabe en tættere forbindelse til 

forbrugeren, ved at han kan købe en specialfremstillet variant af Coca colaen, hvor et af de 150 hyppige 

danske navne står skrevet på. Så snart forbrugeren ser noget, der er personalized så vækkes 

forbrugerens nysgerrighed, og der opstår en iver efter at tage endnu et kig på produktet eller servicen. 

Med denne kampagne var ”Coca Cola” med til skabe en personlig dialog med forbrugeren (Walther, 

I remember they were selling salad at McDonald´s and why are you doing that? But because we 

were in Italy and we do the healthy way of living and a lot of salads, so McDonald´s brought in 

salad. For us it was shocking, because it is a fast food. You are supposed to sell junk food, it was a 

bitof a wrong way of doing it, I think. For what the brand stands for us…we were like, we aren’t 

getting a salad at McDonald´s, it should be greasy 

 (bilag 21 Ad People, 31).  
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2013). Så Coca Cola valgte at udskifte de engelske navne til danske, så forbrugeren ikke følte sig 

distanceret.  Denne kampagne blev omtalt enormt meget af forbrugere og på ”Facebook” uploadede 

forbrugere billeder af cola-flaskerne med deres eget navn eller navne på bekendte, som de ville dele 

colaen med. Måske er det derfor, at internationale virksomheder oversætter dele af deres reklamer til 

dansk, og danske virksomheder, der vælger at inkludere engelsk, finder det nødvendigt at beholde dele 

af kommunikationen på dansk. Ofte finder man, at det informative strukturelle træk i en trykt reklame -

reklameteksten - er på lokalsproget (Garcia-Yeste, 2013).  Dette er også tilfældet med nogle af de 

reklameannoncer, der er analyseret i nærværende speciale, for eksempel reklamerne fra ”Maybelline” 

(bilag 1) og ”Elizabeth Arden” (bilag 2). Dette kan skyldes, at i takt med at man ønsker et lokalt touch 

eller en versionering af reklamerne, så dækker det træk, der hedder ”reklametekst”, over en uddybende 

beskrivelse af produktets eller servicens egenskaber og kunnen. Så i stedet for at oversætte overskriften 

eller sloganet, som er de træk hvor opmærksomhed skabes, vælger man at oversætte reklameteksten. 

Dette gør man for, at forbrugeren/læseren forstår, hvad der egentlig reklames for, og hvad dette produkt 

eller denne service egentlig kan, samt hvordan produktet adskiller sig fra andre lignende produkter. 

Udover dette, oversættes reklameteksten for at skabe en nærhed til forbrugeren, så denne ikke føler sig 

overset eller ubetydelig (bilag 22 Gottlieb & Co; bilag 21 Ad People; bilag 23 Lyhne & Co). Hos Ad 

People har man et decideret localization team, hvis opgave er at tilpasse reklamerne til de forskellige 

lande. Anna Deppi går så vidt og siger, at dette team er dem, som er skyld i virksomhedernes indtægter. 

Hun siger: 

 

 

 

Så at skabe en form for lokalt touch over reklamer, er afgørende for virksomheden.  

4.2.1.3 Danmark kan ikke alene klare sig på dansk 

En anden vigtig grund til at virksomheder bruger engelsk er, at Danmark er et relativt lille land og 

dansk forstås af ”få” mennesker. Ønsker man at følge med i globaliseringen, hvor interaktion med 

lande udenfor Danmark er en nødvendighed, for at overleve på det globale marked, er man nødt til at 

beherske engelsk. Rikke W. Brunn fra Saatchi & Saatchi pointerer vigtigheden af, at danskere 

behersker andre sprog. Hun siger:  

I don’t wanna use the wrong sentence, but they are the ones bringing in the money because they are 

trying to sell in different counties 

 ( bilag 21 Ad People, 29) 
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Set i lyset af det Rikke W. Bruun nævner her, kan man spørge sig selv om danskerne ikke allerede 

behersker flere sprog bl.a. det engelske sprog.  

4.2.1.4 Danskere er tosprogede? 

Globalisering har medført en naturlig udvikling, som har ført til, at det er blevet mere legitimt at bruge 

engelsk i det private, på arbejdspladser og i reklamer (Hjarvard, 2008). Nu er det blevet så naturligt at 

bruge engelsk, og der bliver ikke set skævt på folk, der taler engelsk. Tidligere var det at tale engelsk et 

tegn på overlegenhed, og folk var ikke særligt begejstrede for at høre andre tale og bruge engelsk i 

hverdagen (bilag 24 Saatchi & Saatchi), men i dag ser vi engelsk blive anvendt i mange dele af 

samfundet. Det er i dag blevet reglen snarere end undtagelsen at inkludere engelske ord eller sætninger 

(bilag 24 Saatchi & Saatchi). Den unge generation er vokset op med engelsk og amerikansk tv, radio og 

musik, og derfor er det ikke mærkeværdigt, at virksomheder vælger at inkludere engelske ord og 

sætninger. De bruger CS mellem dansk og engelsk, netop for at symbolisere noget ganske bestemt. 

Selvom de unge ikke er tosprogede sådan, at de er splittet mellem to kulturer og sprog, kan man 

betegne dem som tosprogede. Dette skyldes, at de behersker engelsk på så højt et niveau, og de har 

ingen problemer med at forstå og kommunikere på sproget (bilag 25 Sunrise; bilag 23 Lyhne & Co). 

Herudover er det engelske sprog blevet en naturlig del af deres hverdag, hvor engelsk bruges i skolen 

og på arbejdspladsen (Rühne, 2013).   

Det engelske sprog er ikke bare et sprog, men har med sig nogle symbolske værdier (modernitet, 

raffinement og internationalisering) (Kelly-Holmes, 2008); bilag 21 Ad People; bilag 23 Lyhne Life; 

bilag 24 Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise), og det er muligvis derfor, at engelsk bruges så meget i 

Danmark.  

På det danske marked, fordi at vi jo er et lille land med 6 mio. indbyggere, så vi kan ikke klare os 

kun på dansk, det kan vi hverken i din virksomhed eller og det kan du heller ikke i 

kommunikationen. Vi vil ikke kunne klare os på dansk fordi der er så mange input andre steder fra 

og hvis vi skal kunne have noget at sige , så er vi nødt til at kunne tale andre sprog  

(bilag 24 Saatchi & Saatchi, 74) 
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4.2.2 Symbolsk værdi 

For virksomhederne handler det om, hvad de ønsker at signalere, og hvordan de vil blive opfattet af 

forbrugerne. Hvis virksomhederne vil opfattes som internationale og større, så er det i orden at 

inkludere engelske ord. Det engelske sprog har nogle tilknyttede værdier bl.a. modernitet, raffinement, 

internationalisering, åbenhed, nutidighed og globalisering (Kelly-Holmes, 2008); bilag 21 Ad People; 

bilag 23 Lyhne Life), som brandet vil blive påvirket af, hvis engelsk bliver en del af reklamen. Casper 

fra Gottlieb & Co siger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rosenvold og Anna Deppi nævner, at disse tilknyttede værdier er ”åbenhed”, ”modernitet”, 

”internationalisering”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Birk fra Sunrise nævner, at navnet bag Carlsbergs drik ”Garage- hard lemonade” netop er valgt 

pga. symbolsk værdi, fordi man, ved at give drikken et engelsk navn, får målgruppen til at forbinde 

drikken med noget mere end det, den egentlig er. Han svarer på spørgsmålet om, hvorfor de har valgt et 

engelsk navn:  

Hans: Ehm I think it is very broad perspective, the openness, it is about ehm being non- rigid, it is 

about perspectives, reflections, and it is just bigger. 

Anna: Flexibility 

Hans: Ya, flexibility is actually a really good word 

Modernity, internationalization? 

Hans: Yeah, it is much more contemporary and you are on the edge 

 (bilag 21 Ad People, 34-35) 

 

Der er jo nogen, jeg tror der er nogle produkter, hvor du bevidst gør det for ligesom at lave en 

association til noget andet, der ligger derovre i USA det er jo stadig sådan lidt i hvert fald fremme 

på nogen ting. Jeg ved ikke om, det er fordi det er forbillede men man kan bare skabe nogle 

associationer ved at bruge engelsk, som gøre det mere internationalt hvis du har et produkt som 

måske er ikke så international appel og du godt vil sende det signal så er det jo en del af det at lave 

noget sprog der kan trække den retning  

(bilag 22 Gottlieb & Co, 48) 
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Frikadellesegmentet kan forstås som den ældre generation, der ikke ønsker forandring. De ældre er 

tilfredse med de faste, trygge rammer, og de ønsker ikke fornyelse. Lars Birk mener, at de stemmer på 

Dansk Folkeparti, og er tilhængere af gamle traditioner (bilag 25 Sunrise). Herudover mener han, at der 

ligger ”en kæmpe symbolsk værdi” i at bruge engelsk, og ved brug af engelsk prøver man at signalere, 

at man er moderne. Dette gøres ved at produktet og virksomheden træder ud af mængden (bilag 25 

Sunrise). Disse iagttagelser kan ses i forlængelse af det, som Carol Myers- Scotton nævner i sin model 

the Markedness Model. Denne model tilsigter at beskrive, hvordan bestemte sprog er tilknyttet 

bestemte associationer, og ved brug af denne model kan personer, der besidder to eller flere sprog 

skifte mellem sprogene, alt efter hvad der ønskes signaleret (Luna & Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 

2000). Virksomheder ønsker ligesom individerne i en tosproglig kommunikation også at markere 

bestemte ord, for at skabe fokus og opmærksomhed på det markerede. Det markerede (uforventede) 

udsagn, som automatisk bringes i fokus ved at adskille sig fra lokalsproget, vil forbinde læseren til de 

associationer, det markerede (uforventede) sprog er knyttet til. Lars Birk fra Sunrise nævner et 

eksempel, hvor dette gør sig gældende. Han nævner italiensk drikkevand (”Acqua Panna”/”San 

Pelligrino”), og mener at produktnavnet skiller sig ud, fordi det står på italiensk (et uforventet sprog). 

Forbrugeren bliver således opmærksom på produktet, da produktet står på et andet sprog end 

lokalsproget, her dansk (det forventede sprog). Han mener endda, at den danske forbruger pludselig er 

villig til at betale ekstra, fordi han tror, at der er taget bedre hånd om produktet, altså at kvaliteten er 

bedre, blot fordi det er et italiensk produkt (bilag 25 Sunrise). 

Det tror jeg er, for at appellere til nogen unge, du signalerer jo meget med, det er jo ik kun for at 

blive fuld, det er jo også for at sende nogle signaler, du bliver mere funky fuld af at drikke Garage 

drik end du gør ved at drikke en Hof ik ?... 

… 

…Hvis du så laver en der hedder Garage, du flytter faktisk drikken hen i en anden så det er meget 

det der sker, når du snakker engelsk i din kommunikation. Du flytter brikken hen til en anden 

målgruppe ved at tale engelsk. Du flytter den i hvert fald ud a frikadellesegmentet der vil have 

tryghed, det samme og stemmer på Dansk Folkeparti og hader det nye og sådan noget ik? … 

(bilag 25 Sunrise, 93). 
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Som tidligere nævnt vælger store internationale brands som ”Coca Cola” ofte ikke at oversætte slogans, 

fordi slogans hører til virksomhedens identitet, corporate identity (bilag 24 Saatchi & Saatchi). Som 

nævnt i afsnit 4.2.1.2 ”Glocalization”, lancerede ”Coca Cola” en kampagne under titlen ”Share a coke 

with”, hvor ”Coca Cola” valgte at lave en versionering af kampagnen ved at udskifte amerikanske 

navne med danske. Derfor kunne man ”Share a coke with Mads”, i stedet for ”Share a coke with Bob”. 

På den måde formåede ”Coca Cola” at skabe en nærhed til forbrugeren, så han ikke følte sig 

ubetydelig. 

Det engelske sprog kan være med til at skabe en bedre overskrift, kampagne eller reklame som helhed. 

Rikke W. Brunn fra Saatchi & Saatchi nævner, at hvis en virksomhed som ”Coca Cola” vælger at 

oversætte den overnævnte reklame til dansk, så kampagne hedder ”del en cola”, så mister kampagne 

noget af attraktionen. Hun siger:   

 

 

 

 

Hans Rosenvold fra Ad People nævner noget lignende i forbindelse med konceptudvikling for en dansk 

bank, hvor han mener, at det er mest hensigtsmæssigt at bruge engelske ord, da det passer bedre i det 

tilfælde. Han fortæller: 

 

 

 

 

 

 

Hans Rosenvold mener altså, at det engelske ”open up” vil miste noget af sin værdi, hvis man oversatte 

det til det danske ”åben op”. Med det engelske sprog er man som virksomhed i stand til at skabe en 

anderledes og mere kreativ reklame (Kuppens, 2010). Herudover kan sådan en reklame virke bedre, når 

den kommer ud til bestemte målgrupper (bilag 21 Ad People).  

At bruge det engelske sprog på grund af symbolske værdier (som fremgang, modernitet og 

internationalisering), er blevet normalt for virksomheder. Det gøres til sådan en grad, at i nogle lande 

…hvis den havde heddet ”del en cola”, så var noget af det grandiose og noget af det 

internationale…, vil gå af. Du vil ikke have samme attraktion i ”del en cola” som du har i ”share a 

coke, så bliver det pludselig lidt større og lidt bredere og hele deltagelsen bliver mere international 

 (bilag 24 Saatchi & Saatchi, 67-68) 
 

For instance this“open up” in English that has so many interpretations and connotations, “open up 

to a new world”, “open up to”. Hvis du siger ”åben op” på dansk. Er du ved at åbne op en 

sodavand eller hvad fanden laver du ik? 

It is gonna fall apart and it is gonna be so flat  

(bilag 21 Ad People, 34) 
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forventer man ikke, at forbrugeren forstår reklamen (Cheshire & Moser, 1994; Piller, 2001), men ved at 

inkludere engelske ord og sætninger, kan man alligevel nå ud til forbrugeren (Kelly-Holmes, 2008).  

Kelly-Holmes (2008) betegner dette for at bruge engelsk af ”fetish reasons” (ibid). Lars Birk fra 

Sunrise fortæller, at hvis han skulle lave en tv-reklame for østrigsk chokolade i Danmark, kunne han 

sagtens finde på at bruge østrigsk tysk, selvom målgruppen ikke taler sproget. Han fortæller: 

 

 

 

 

 

 

 

Igen her kan man se at fremmedsprog ikke blot bruges tilfældigt, men ligeledes strategisk, og 

fremmedsprog som engelsk anvendes steder, hvor lokalsproget ikke virker optimalt (T. K. Bhatia & 

Ritchie, 2006). Sproget bruges ikke kun for at formidle et budskab, men også som et kulturelt symbol- 

det som Kelly-Holmes (2008) betegner som ”fetish reasons”. Som tidligere nævnt mener Kelly-Holmes 

(2008) og Cheshire & Moser (1994), at engelsk bruges selv, hvis målgruppen ikke forstår sproget.  

Læseren har nogle forudfattede idéer/associationer om, hvad det engelske symboliserer. Når han ser en 

reklame med engelske låneord, vil han automatisk komme i tanke om disse associationer, og forbinde 

det reklamerede produkt med disse associationer. Dette mener de skyldes, at læseren vil forbinde det 

engelske sprog med de værdier, som han mener sproget symbolisere; til trods for at han ikke forstår 

reklamens budskab. Kelly-Holmes (2008) blandt andre (T. K. Bhatia, 1992) nævner, at engelsk af 

”fetish reasons” også bruges af kreative grunde, og det er også det, der er tilfældet, når virksomheder 

vælger at bruge engelsk. Dette skyldes, at det engelske sprog kan noget, andre sprog ikke kan (T. K. 

Bhatia, 1992). Hvis formålet med reklamen udelukkende var at formidle et budskab, virker det 

uhensigtsmæssigt at bruge et sprog, som målgruppen ikke forstår. Men det er netop for at skabe 

opmærksomhed omkring produktet og virksomheden, at virksomheder vælger også at anvende et sprog, 

som målgruppen ikke forstår.   

Ja ja , præcis. Hvis jeg skulle lave en reklame lige nu for østrigsk chokolade så vil jeg synes det var 

mega sejt at have en østriger der står: XXXX altså snakker østrigsk dialekt ik? Og måske taler med 

, nu siger vi bare noget pjat, ko om hvorfor ,om den ikke godt kan lave lidt mere mælk for der er så 

mange der vil have chokolade ik? Eller et eller andet og snakker til den på østrigsk. Det ville da 

være mega sjovt fordi man ville sidde tilbage og tænker ”når det er da nok noget lidt anderledes 

chokolade, det er østrigsk det her” 

 (bilag 25 Sunrise, 96) 
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4.2.3 Det engelske sprog som helhed 

Det engelske sprog kan, udover at skabe nogle bestemte konnotationer, også skabe en tekst, der lyder 

bedre (bilag 22 Gottlieb & Co; bilag 24 Saatchi & Saatchi). Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi 

siger:  

 

 

 

 

I forlængelse heraf nævner Lars Birk, hvordan det engelske sprog lyder bedre i nogle tilfælde, hvor 

dansk simpelthen lyder mindre fedt. Han siger:  

 

 

 

 

 

Herudover nævner han: 

 

 

 

 

Her forklarer han, at grunden til at man gør det, er for at virke mere moderne og ungdommelig. 

Produktet, servicen eller udsagnet bliver sågar løftet ved at virke mere moderne og up to date (bilag 25 

Sunrise). Det andet eksempel, han kommer med, er smoothies ved navn ”Innoncent”. 

 

 

 

 

 

”At tage med på trekking” lyder da federe end ”tag med på vandretur”, så det vil jeg helt klart 

skrive… for at hive det moderne ind, for at gøre det nutidigt ik?  

(bilag 25 Sunrise, 84) 

 

…men vi synes tit at ting lyder federe på engelsk altså nogle gange det er nemmere på at komme 

klart og tydeligt igennem på engelsk end vi synes det er på dansk  

(bilag 24 Saatchi & Saatchi, 71) 

 

Jeg tror, det er en del af succesen, at det hedder ”innoncens”. Hvis det havde heddet ehm 

”uskyldighed”, det vil bare ikke have været så fedt  

(bilag 24 Sunrise, 92). 

… hvis vi skal sælge en Snickers,  så er det jo ”hungry have a Snickers” f.eks.. Det er sjovere end at 

skrive ”sulten spis en Snickers”. Og den smager bare federe, når den siger ”hungry have a 

Snickers” ik?  

(bilag 24 Sunrise, 86) 
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Nogle gange er det nemmere og hurtigere at anvende det engelske sprog, da engelsk har kortere ord end 

det danske sprog, f.eks. ”computer” i stedet for ”databehandlingsanlæg” eller 

”elektroniskdatabehandlingsmaskine” (bilag 25 Sunrise). Lars Birk fra Sunrise siger: 

 

 

 

 

Ud fra de kvalitative interviews (bilag 22 Gottlieb & Co; bilag 23 Lyhne; bilag 25 Sunrise) ses der, at 

engelsk som udgangspunkt bruges på et lavt LIX tal (en skala, målt på det gennemsnitlige antal ord pr. 

helsætning og procentdelen af lange ord dvs. over seks bogstaver). Lars Birk fra Sunrise fortæller, at 

det hænger sammen med, at engelsk ofte bruges som opmærksomhedsfangende, dvs. i bl.a. overskrifter 

og slogans. Her er det nødvendigt, at gøre teksten kort, præcis og letlæselig, så den er nem at afkode 

(bilag 25 Sunrise). Han nævner dog også, at det afhænger af hvilken målgruppe, som reklamen 

henvender sig til. Han siger: 

 

 

 

 

 

 

Det, som Lars Birk her forklarer, er at sværhedsgraden fastlægges ud fra målgruppen, og derfor vil man 

bruge et mere avanceret sprog, hvis målgruppen er mere sofistikeret.  

4.2.4 leksikalt tomrum og fagtermer 

Med globalisering bliver der introduceret nye produkter. Mange af de nye produkter har et engelsk 

navn, da de er produceret i et engelsksproget land, og eftersom det ofte kan være svært at finde danske 

ækvivalenter, vælger virksomheder at beholde det engelske sprog (bilag 24 Saatchi & Saatchi).  Lars 

Birk fra Sunrise og Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi nævner, at i takt med den sproglige 

udvikling, er det naturligt, at der indlemmes flere engelske ord i det danske sprog/ordforråd (bilag 24 

Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise). Dette mener jeg skyldes globalisering, da vi, under indflydelse af 

Så nogen gange handler det vel også om, at der er et nemmere , hurtigere og kortere ord på 

engelsk. ”Weekend” f.eks. , ”ugeslut” lyder ikke så sexy, ugeslutning, det er jo ”week end”… 

( bilag 24 Sunrise, 88) 

 

… jeg vil sige at kernen i det, vi snakker om handler om at styre hen til en målgruppe dvs. hvis vi nu 

gerne vil ramme en sofistikeret målgruppe, sådan nogle som ser sig selv som lidt mere avanceret så 

kunne du godt skrive en payoff som har et højere lix tal netop for at vise den målgruppe ”we are on 

your side” og ”we are not like frikadelleagtige” ik? Så kunne du godt skrive ehm ”oh it is so 

superficial ” og ”superficial” er da lidt kompliceret ord  

(bilag 25 Sunrise, 95) 

http://da.wikipedia.org/wiki/Ord
http://da.wikipedia.org/wiki/Hels%C3%A6tning


 
 
 

 

70 

andre sprog og kulturer, kommer tættere på hinanden. Man er blevet mere åbensindet, og ikke ligeså 

”bange” for de fremmede kulturer og sprog. Herudover er der, i takt med den teknologiske udvikling, 

sket en massiv digitalisering, hvilket har gjort det nemmere og hurtigere at komme i kontakt med resten 

af verden. Her mener interviewpersonerne, at der findes engelske termer, som man endnu ikke har 

opfundet tilsvarende ord til på dansk, og derfor er det svært at oversætte de engelske termer (bilag 23 

Lyhne Life; bilag 25 Sunrise). Lars Birk fra Sunrise og Martin Gjerløf og Rikke W. Brun fra Saatchi & 

Saatchi siger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses disse citater i forlængelse af Takashis (1990) teori, kan man se, at konklusionen i den kvalitative 

undersøgelse falder i tråd med resultaterne af hans undersøgelse. Mit møde med de fem 

reklamebureauer har givet mig kendskab til, hvorfor danske virksomheder anvender engelsk i deres 

reklamer. Årsagerne kan inddeles i fem kategorier: globalisering, det engelske sprog som helhed er 

nemmere at arbejde med, leksikalsk tomrum, symbolsk værdi, fagtermer. De tre sidstnævnte er dem, 

som Takashi (1990) også er kommet frem til. Takashi (1990) nævner eufemisme, som endnu en årsag 

til at bruge engelsk. Han nævner, at man af og til bruger engelske låneord, for at undgå direkte udtryk 

på lokalsproget og i hans tilfælde Japan. Her mener han, at det kan være udtryk/emner, som er relateret 

Martin: Men der kan sagtens være steder hvor man står og mangler et ord altså fordi verden 

bevæger sig så hurtig så bliver der opfundet ting som jo ikke er opfundet i Danmark. Vi har ligesom 

et ordforråd der er et par tusind år gammel ik? Og men så er der ting som computer og sådan 

nogle ting jamen hvor man ikke har haft et ord for det. På Island gør de en dyd af at så opfinde et 

eget ord til det ik? Og der kan man godt sige at sproget kommer til kort og altså øhm tager sproget 

tager hvad sproget skal bruge, sådan er det bare så hvis der er noget hvor vi mangler ord for så 

tager vi det engelske ind. … 

Rikke: Men altså teknologien gør jo også sit, som Martin siger. Der kommer flere og flere 

produkter og med dem, altså teknologiske produkter, kommer der nogle termer som vi simpelthen 

ikke har tid til at fordanske og der er det nemmere at erstatte det med et engelske ord og folk 

forstår det… 

( bilag 24 Saatchi & Saatchi, 73-74) 

 

Lars: Altså ”front end” og ”back end” er sådan nogle termer som man bruger til de digitale f.eks. 

ik? Altså, man har ikke opfundet danske måder at sige det på endnu 

(bilag 25 Sunrise, 82) 
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til sex eller individualisme (Takashi, 1990). Japan er nemlig et kollektivistisk samfund, hvor individet 

udgør en del af fællesskabet i familien, på arbejdsmarked og i samfundet (Den store danske- gyldendals 

åbne encyklopædi.). Jeg mener, at grunden til at de interviewede virksomheder ikke har inkluderet 

eufemisme, som en mulig årsag til at bruge engelske låneord, kan være at man i Danmark ikke anser 

overnævnte emner som tabubelagte.  Dette skyldes det, jeg nævnte tidligere, om at hvert land har nogle 

kulturelle værdier eller tabuer, som man som annoncør er nødt til at tage højde for, hvis man vil klare 

sig på markedet (se afsnit 4.2.1.1). I Danmark har vi kunne se reklamer med seksuelle undertoner, og 

selvom firmaet ”Cult” mødte kritik, da det lancerede reklamer med letpåklædte mænd og kvinder, 

formåede de stadig at få reklamen trykt (Andreasen, 2012).  

Takashi (1990) nævner, at engelsk også bruges i varemærker, hvilket specialets kvalitative 

undersøgelse ikke viser. Den viser, at engelsk bruges i produkt- og virksomhedsnavne (bilag 24 Saatchi 

& Saatchi; bilag 25 Sunrise), hvilket Tej K. Bhatias (1992) og Yestes (2013) også konkluderer i deres 

undersøgelser.  

Den kvalitative undersøgelse viser ligeledes, at det engelske sprog bruges, når der ikke findes danske 

ækvivalenser til fag- og tekniske udtryk. Af eksempler på fagtekniske udtryk i de 18 udvalgte reklamer 

kan nævnes: 

- LifeStraw (bilag 6:Kildevæld) 

- OptiSense (bilag 5: AEG) 

- DirectSpray (bilag 5: AEG) 

 

4.2.6 Delkonklusion 

Den kvalitative undersøgelse viser, at der grundlæggende set er fem årsager til at anvende engelsk i 

reklamer. Disse fem årsager er: globalisering, symbolsk værdi, det engelske sprog som helhed er 

nemmere at arbejde med, leksikalt tomrum og specifikke fagtermer. Da engelsk er blevet en naturlig del 

af det danske sprog, grundet globaliseringen, er det nemmere og mere legitimt for virksomheder at 

anvende det engelske sprog i reklamer. Herudover viser den kvalitative undersøgelse ligeledes, at man 

ved hjælp af engelsk kan lave mere kreative reklamer. På grund af den teknologiske udvikling og den 

massive digitalisering, står vi overfor adskillige engelske termer, som ikke kan oversættes til dansk, 

(f.eks.”Lifestraw” og ”Optisence”), og derved bevares de engelske termer. Herudover nævner 
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virksomheder, at det engelske sprog bruges værdimæssigt, da man gennem engelsk ønsker at 

symbolisere værdier som internationalisering, modernitet og nutidighed. Værdimæssig brug af det 

engelske sprog betyder desuden, at engelsk også bruges til målgrupper, der ikke forstår engelsk.  

Den kvalitative undersøgelse indikerer endvidere, at det engelske sprog formår at løfte en reklame, 

eftersom det engelske sprog lyder bedre end det danske sprog.  
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4.3 Bruges engelske låneord specifikt mod særlige målgrupper? 

I dette afsnit vil jeg komme ind på, om engelske låneord bruges særligt mod specifikke målgrupper. Jeg 

påbegynder dette afsnit med nogle refleksioner over ”Eurowomans” og ”Vi Unges” målgruppe. 

Dernæst vil jeg gå i dybden med to målgrupper, som jeg betegner som ”den unge målgruppe” og ”den 

ældre målgruppe”.  Besvarelsen vil tage udgangspunkt i den kvalitative undersøgelse.  

4.3.1 ”Eurowoman” & ”Vi Unge” 

Hjarvard (2005) nævner, at i takt med den stigende indflydelse fra engelsk, er de danske dialekter ved 

at forsvinde og i den henseende vil man, ifølge Hjarvard, kunne se, at de grupper der gør mindst brug af 

dialekter, dvs. unge og veluddannede, i højere grad er villige til at bruge engelsk. De har ingen 

problemer med at bruge det engelske sprog på arbejde, skolen og i dagligdagen. I min undersøgelse af 

brugen af engelsk i trykte reklamer har jeg undersøgt reklameannoncer i ”Eurowoman” og ”Vi Unge”. 

”Eurowomans” læsere er højtuddannede kvinder, der ønsker at leve en moderne livsstil (Egmont, ). Det 

engelske sprog forbindes med en moderne livsstil, og derfor vælger virksomheder bl.a. at anvende det 

engelske sprog i reklamer (bilag 21 Ad People; bilag 22 Gottlieb & Co; bilag 23 Lyhne & Co, bilag 24 

Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise).  

”Vi Unges” læsere er piger i alderen 12-18 år, som har været under indflydelse af engelsk og 

amerikansk kultur og er vokset op med engelsk- og amerikansksproget tv, musik, film, serier, og derfor 

er de vant til at stå overfor engelsksproget kommunikation (Hjarvard, 2005).  Til trods for at begge 

målgrupper, på hver sin måde, er eksponeret for det engelske sprog, er der forskel på graden af det. 

Lars Birk fra Sunrise fortæller:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altså, jeg tror du har fuldstændig ret i at hvis vi går ned i målgruppen, der er lidt forskel på 

Eurowoman og Vi Unges målgruppe ik? Så jeg tror du har helt ret i at hvis man gå ned i Vi Unge så 

kan der være meget mere engelsk så kan der være meget mere engelsk uden problemer ehm fordi det 

er lige før de er ”bilingual”, det er lige før at de er ligeså gode til engelsk som de er til dansk når de 

er hvad er de, 15, 16, 17? 

Mellem 12-18 

Lars:12-18 ja. Fordi de ser så meget engelsk tv  

(bilag 24 Sunrise, 85) 
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Det, som Lars Birk her pointerer, er, at der er forskel på henholdsvis ”Eurowomans” og ”Vi Unges” 

målgruppe, og derfor mener han, at når det kommer til reklamer fra ”Vi Unge”, vil der være mere 

engelsk sammenlignet med reklamerne fra ”Eurowoman”. Lars Birk har nok ikke inkluderet andre 

faktorer i sine overvejelser såsom uddannelse, økonomi og social klasse, hvilket kan have en betydning 

for hvor meget engelsk, der bruges (Hjarvard, 2005). Hjarvard (2004; 2005) konkluderer i sin 

undersøgelse af brugen af engelsk i ugebladesreklamer (se 1.2 Motivation for emnevalg), at ”Vi Unge” 

har fået flere engelsksprogede reklamer. Han sammenligner reklamerne fra år 1970 til år 2001, og han 

mener (2004, 87), at Vi Unge er således kendetegnet ved generelt at være endnu mere åbne over for det 

engelske sprog i reklamerne sammenlignet med Alt for Damerne.  

Har man en målgruppe, der kommer fra en social lavklasse, er det ikke sikkert, at den behersker 

engelsk på et særligt højt niveau, og derfor kan det være bedst, at man som virksomhed undlader at 

bruge det engelske sprog (Hjarvard, 2005). Vælger virksomheden alligevel at bruge det engelske sprog, 

skal det være på et basalt niveau (bilag 23 Lyhne & Co). Louise Lyhne fra Lyhne nævner dette. Hun 

siger: 

 

 

 

 

 

 

 

Er målgruppen højtuddannet, vil de have lettere ved at forstå engelsk, da den har beskæftiget sig med 

sproget i flere forskellige henseender, bl.a. i forbindelse med studier og arbejde, og derfor vil 

annoncørerne vurdere det som en fordel og anvende mere engelsk. Hans Rosenvold fra Ad People 

mener, at uddannelse også spiller en rolle, for er man højtuddannet, vil det ikke være et problem at 

anvende engelsk. Han siger: 

  

 

Tror du de tre ting, du nævnte før - social status, uddannelsesniveau, overskud - er noget som 

bureauerne tager højde for? 

Louise: Ja, det er måske også nok dem der er mest købsdygtige 

OK 

Louise: Jeg tror ikke at hvis vi skal ud og produktlancere eller appellere til folk skal købe et eller 

andet, så tror jeg ikke vores primære målgruppe det er dem som er på social hjælp 

( bilag 23 Lyhne & Co, 62) 
 

Depending on the target group and if it younger target or more educated target group, you would 

have no problems using English ehm  

( bilag 21 Ad People, 34) 
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En måde, at måle om hvorvidt uddannelse kan være en faktor bag brugen af engelsk, kan være at måle 

sværhedsgraden gennem LIX skalaen.  Lars Birk fra Sunrise nævnte et eksempel på et slogan med et 

høj LIX tal. Han siger: 

 

 

 

 

 

Det, som Lars Birk mener med ”frikadelleagtig”, kan være de ældre, som holder fast i gamle traditioner 

og anser det dansk sprog, som det mest passende. Denne målgruppe ønsker ikke fornyelse, og kan 

endda føle, at den danske kultur og sprog direkte er truet af engelsk sprog og kultur. At bruge et mere 

avanceret engelsk sprog, når målgruppen består af højtuddannede personer, kan bidrage til at reklamen 

ikke slår fejl.  

Teoretikere samt interviewpersoner mener, at målgruppen spiller en stor rolle i sprogvalget (V. K. 

Bhatia, 2004; Leung, 2010; Preisler, 1999b); bilag 21 Ad People;; bilag 23 Lyhne & Co; bilag 25 

Sunrise). Lars Birk fra Sunrise mener, at jo yngre målgruppen er, desto mere engelsk bruges der (bilag 

25 Sunrise).  

I det følgende vil jeg, på baggrund af de kvalitative interviews, komme ind på om engelske låneord 

bruges særligt mod bestemte målgrupper (underspørgsmål 3). Interviewpersonernes besvarelse har 

kunnet opdeles i to målgrupper; den unge og den ældre målgruppe.  

4.3.2 Den unge målgruppe 

I bl.a. den vestlige del af verden har den unge generation, gennem sin opvækst, været under indflydelse 

af engelsk og amerikansk sprog og kultur (Cheshire & Moser, 1994). Gennem amerikanske film, serier 

og musik ser vi en generation af unge, som anvender det engelske sprog i dagligdagen. Denne stigende 

brug af engelsk har fået annoncører til at lave reklamer, hvor engelske låneord optræder. I nogle 

undersøgelser (Hjarvard, 2004; Hjarvard, 2005; Leung, 2010) konkluderes der, at alderen spiller en 

rolle i, i hvor høj grad engelsk skal anvendes i reklamer. Casper fra Gottlieb & Co fortæller om, 

hvorfor alder spiller en rolle, når virksomheder vælger reklamesprog. Han siger:  

 

...payoff som har en højere LIX tal netop for at vise den målgruppe ”we are on you side” og ”we 

are not like frikadelleagtig” ik? Så kunne du godt skrive ehm ”o it is so superficial” og superficial 

er da lidt kompliceret ord...  

(bilag 24 Sunrise, 95) 
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Casper fortæller her, at de yngre generationer bliver bedre og bedre til det engelske sprog, da de 

orienterer sig mere bredt hermed, eksempelvis ved at bruge ”Youtube”. I sin undersøgelse af engelsk i 

Flandern (en region i Belgien) nævner A. H. Kuppens (2010), at grunden til, at det engelske sprog er så 

udbredt blandt unge i Flandern, er på grund af den udbredte amerikanske mediekultur. Han nævner, 

hvordan fransk anses for at være andetsprog i Flandern, da de unge lærer det i en tidlig alder (10-11 år), 

hvorimod de først lærer engelsk og tysk på gymnasiet. Trods dette behersker de unge i Flandern 

engelsk bedre, hvilket han mener skyldes den amerikanske mediekultur (ibid).   

Leung (2010) har i sin undersøgelse af engelsk på det kinesiske marked valgt at undersøge om der er en 

sammenhæng mellem alder og et sprogmiks, som består af engelsk og kantonesisk (kinesisk dialekt). 

Han har undersøgt to målgrupper; den unge målgruppe (under 40 år) og den ældre målgruppe (over 40 

år), og han konkluderer, at der bruges mere engelsk til den unge målgruppe. Dette mener Leung (2010) 

skyldes, at den unge målgruppe er begyndt at skabe egen kultur, som hverken udelukkende er kinesisk 

eller engelsk men en blanding. Leung skriver: 

 

 

 

 

 

Leung nævner altså, at man gennem sprogmiks afholder sig fra en total underkastelse af den 

traditionelle kinesiske kultur og på samme tid sørger man for ikke at fremstå for vestlig. Han nævner, at 

den unge målgruppe kommunikerer med venner og klassekammerater på både kantonesisk og engelsk, 

da det engelske sprog har en betydning for at være en del af fællesskabet (ibid). Den unge målgruppe 

ønsker at vedblive med at være del af et socialt fællesskab, og derfor vil en person, der ikke besidde 

begge sprog, blive ekskluderet (Leung, 2010). At sprogvalget er med til at dirigere kommunikationen 

Man kan sige, også de yngre generationer der kommer. Altså mine børn de orienterer sig på 

Youtube og alle mulige kanaler. De bliver hamrende, meget bedre til engelsk end hvad jeg blev 

sådan på punkt et kan man sige. Så jeg tror det er noget man ser mere og mere. De orienterer sig 

mere bredt og får også derfor et godt kendskab  

(bilag 22 Gottlieb og Co, 46-47) 

In Hong Kong code mixing is able to identify and maintain group solidarity…The usage of mixing 

English terms in Cantonese enables people to avoid total commitment to the traditional Chinese 

culture and simultaneously  avoiding sounding too Western  

((Leung, 2010, 58) 
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og et individs position i kommunikationssituationen, er blevet undersøgt af Myers-Scotton. Som 

tidligere nævnt, er formålet med the Markedness Model at beskrive, hvordan bestemte sprog har 

tilknyttede associationer, der får individer til skifte mellem sprogene alt efter hvad de ønskes at opnå og 

signalere i kommunikationssituationen (Luna & Peracchio, 2005b; Myers-Scotton, 2000).  

I Danmark ser vi også, at den unge målgruppe sprogmikser mellem dansk og engelsk (Ejsing, 2009; 

Hjarvard, 2004; Rühne, 2013). Lars Birk fra Sunrise nævner et eksempel, hvor man har valgt ikke at 

oversætte den engelsksprogede reklame til dansk på grund af reklamens målgruppe. Tv-reklamen, som 

han taler om, er for ”Snickers” (en reklame fra 2012 med skuespillerinden, Joan Collins), hvor man 

valgt at beholde reklamen på engelsk, fordi målgruppen ikke har et problem med at forstå reklamen. 

Herudover skyldes en manglende oversættelse også, at reklamen fungerer bedre på engelsk, samt at den 

skaber større opmærksomhed. Vælger en virksomhed at anvende en skuespillerinde som Joan Collins, 

som bl.a. er kendt for sin optræden i Dollars, er man sikker på, at modtageren stopper op og ser 

reklamen. At en ung målgruppe bliver udsat for engelsksprogede eller tosprogede reklamer, er blevet så 

normalt, at den yngre målgruppe ikke selv bider mærke i, hvornår reklamen står på henholdsvis dansk, 

engelsk eller et sprogmiks (bilag 23 Lyhne Life). Louise fra Lyhne Life fortæller om dette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder vælger ikke kun det engelske sprog, for at nå ud til den unge målgruppe. De vælger 

sågar at inkludere den amerikanske kultur og det amerikanske sprog, for at nå ud til denne målgruppe. 

Lars Birk fra Sunrise nævner en gammel reklame med titlen ”Natural born Købmænds”, hvis formål 

var at rekruttere elever til Føtex (se bilag 19 T-shirt med print fra reklamen ”Natural born 

Købmænds”). Virksomheden bag denne reklame valgte reklamens titel på baggrund af en amerikansk 

film ved navn ”Natural born Killers” (1994), som på daværende tidspunkt var en stor succes. Ved at 

Jeg tror det går an på målgruppen, hvis det er en lidt ældre generation, så tror jeg man holder sig 

meget til det dansk og hvis det er nogle mere i vores alder tror jeg man laver en god blanding fordi 

for vores vedkommende nu skulle vi kigge på en hjemme og så siger Martin til mig at den er på 

engelsk, og det har jeg ikke en gang lagt mærke til. Når jeg ser fjernsyn eller rundt omkring tror jeg 

ikke en gang jeg tænker over nødvendigvis over om det er engelsk eller dansk.  

Ok, så det er blevet så naturligt?  

Det er blot blevet meget naturligt og så tror jeg også man tænker meget alder ind i det. 

(bilag 23 Lyhne Life, 57) 
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bruge sådan en titel, formåede virksomheden at gøre reklamen for elevrekruttering mere spændende og 

funky. Man formåede at få modtageren - den kommende Føtex-elev- til at føle sig mere moderne og 

unik, ved at han trådte ud af mængden og gjorde tingene anderledes (bilag 25 Sunrise).  

Udover en påvirkning fra amerikansk og engelsk mediekultur, lever vi også i en tid, hvor store 

platforme som sociale medier og diverse spil (f.eks. ”Counter Strike”, et skydespil) kræver at du som 

minimum forstår engelsk. Da de fleste nye produkter produceres i engelsksprogede lande, vil man som 

virksomhed anvende engelske ord indenfor dette område. Det betyder, at man på lokalsproget står over 

for et leksikalt tomrum, hvor fag- og tekniske termer beholdes på engelsk (jf. afsnit 3.4 Kyoko Takashis 

(1990) inddeling af engelske låneord).  

Ser vi på brugen af engelsk i reklamer for den ældre målgruppe, ser det noget anderledes ud.  

4.3.3 Den ældre målgruppe 

Hjarvard (2005) og Preisler (1999b) skriver, at hos dialekttalende som er de ældre og mindre 

veluddannede, vil man se, at de ikke ønsker engelsk i dagligdagen, og at de i praksis har problemer 

med at beherske det engelske sprog. Preisler (1999b) kalder denne gruppe for funktionelle analfabeter, 

da de i praksis har svært ved at håndtere den store påvirkning fra engelsk i hverdagen og i medierne. At 

den ældre målgruppe ikke ønsker engelsksprogede reklamer kan skyldes adskillige faktorer. Bl.a. føler 

de ældre sig trygge ved det danske sprog, og de anser sproget som en del af danskheden (bilag 24 

Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise). Hvad angår det første, at denne aldersgruppe føler sig utryg ved 

det engelske sprog, fortæller Hans Rosenvold fra Ad People følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And is there also relation between age and choice of language…? 

Hans: Yes absolutely and you can say both into what you are claiming at older target groups being 

more introvert and afraid of change ehm so there is a cultural thing within both Danish culture 

keeping Danish culture because you are afraid of all the new coming changes but also older person 

compared to new person you are not as adaptive being older as you are being curious as a young 

person… but you are very true when you start communicating if you do a lot of whatever English 

bullshit ehm against older target groups it won’t 

( bilag 21 Ad People, 26-27) 
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Det, som Hans her nævner er, at engelsksproget kommunikation ikke vil være hensigtsmæssig, hvis 

målgruppen er ældre, da de ældre er indadvendte og bange for forandring. Han mener, at der er en 

kulturel forbindelse til dette, da den ældre generation ønsker at bevare dansk kultur.  Herudover mener 

han, at hvis vi ser på ”a new person” dvs. en ung person, vil han være mere åben overfor det engelske 

sprog, da den unge person pr. natur er nysgerrig. Ser man på dette i forlængelse af det eksempel, som 

Martin Gjerløf og Rikke W. Bruun fra Saatchi & Saatchi nævner, kan man konkludere at det rette 

sprogvalg er uhyre vigtigt. Martin Gjerløf og Rikke W. Brunn siger:  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gjerløf mener altså, at hvis man som en dansk bank pludseligt vælger at anvende engelsk til en 

ældre målgruppe, som det var tilfældet med Dansk Bank der introducerede ”New Standard”, vil 

målgruppen ”stige af”. Det kan endda virke helt forkert og kikset, hvis eksempelvis en 

ejendomsmægler taler engelsk til en ældre målgruppe (bilag 25 Sunrise). Dette mener jeg kan skyldes 

to ting; enten fordi de ikke forstår det, der bliver sagt, eller fordi de ikke kan genkende sig selv i det jf. 

Rikke W. Bruun udtalelse ovenfor. Den ældre målgruppe kan føle, at det er udansk, at en dansk bank 

pludseligt vælger at bruge engelsk. For den yngre målgruppe, som er vant til det engelske sprog, er det 

på sin plads og endda oplagt, at denne bank anvender det engelske sprog, hvis banken ønsker at følge 

med globalisering. Globalisering er med til at sprogudvikle og sprogforandre, dvs. det kan blive 

nødvendigt for virksomheder at bruge engelsk, hvis de ønsker at nå ud til bestemte målgrupper (bilag 

24 Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise). 

Ser vi lidt nærmere på det, som Martin Gjerløf fra Saatchi & Saatchi nævner omkring, at sproget er en 

del af kulturen og at de ældre kan føle, at de giver afkald på deres kultur, så anser sprogforsker Michael 

Herslund (1999) det engelske som en direkte trussel mod dansk. Han mener, at det engelske sprog ikke 

kun er en trussel mod det danske sprog, men også mod dansk som kultursprog, dvs. et sprog, der 

benyttes i personlige, kulturelle, kommercielle, religiøse, videnskabelige, politiske og sociale 

Martin:…Der er nogle ældre der kan stige af på, at deres teleselskaber, eller dansk bank pludselig 

snakker engelsk 

Rikke: Ja ja og det tror jeg også har meget at gøre med at de ikke kan genkende sig selv i det og så 

har de lige pludselig svært ved udtalen, og hvordan skal jeg lige udtale det her 

( bilag 24 Saatchi & Saatchi, 69) 
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sammenhænge. Han mener derfor, at det er det danske samfunds ansvar at styrke og videreudvikle sit 

sprog, og ikke lade sig påvirke af fremmedsprog (ibid).  

Et sprog er ikke kun et sprog, men er del af en kultur og dermed et spørgsmål om identitet (bilag 24 

Saatchi & Saatchi; bilag 25 Sunrise; Keller-Tabouret, 1998)).  Professor i engelsk sprog og 

sociolingvistik Bent Preisler (1999a) nævner, at sproget ikke er en statisk størrelse og selvfølgelig 

undergår en forandring - en naturlig forandring - men han mener, at en påvirkning af samfundskulturen 

skal ses i sammenhæng med sprogforandring og sprogudvikling. Han siger:  

 

 

 

 

 

Preisler mener, at hvis man er bange for den stigende anglificering af det danske sprog, bør man starte 

med at ændre outputtene fra amerikansk og engelsk mediekultur, og først da vil man ikke føle, at det 

danske sprog er truet.  

4.3.4 Delkonklusion 

På baggrund af det overnævnte kan der konkluderes, at før en virksomhed vælger hvilke sprog, deres 

reklame skal være på, bør virksomheden overveje reklamens målgruppe. Formålet med en reklame er, 

at nå ud til sin målgruppe, dvs. at få budskabet igennem, og derfor er det nødvendigt at vælge det rette 

reklamesprog. Sammenligner man de to målgrupper ”den unge og den ældre målgruppe” ses en tydelig 

forskel. Den kvalitative undersøgelse viser, at virksomheder i højere grad anvender engelske låneord i 

reklamer, som er henvendt den unge målgruppe. Dette skyldes, at denne målgruppe behersker det 

engelske sprog uden de store problemer. Herudover skyldes det den sproglige og kulturelle påvirkning, 

som det engelske/amerikanske sprog og den amerikanske kultur har haft på de unge under deres 

opvækst. 

Hvad angår den ældre målgruppe viser den kvalitative undersøgelse, at det engelske sprog bruges 

minimalt i reklamer, som er henvendt til denne målgruppe. Dette skyldes, at de ældre generelt er 

traditionelle og trygge ved det danske sprog. De kan ikke genkende sig selv i det engelske/ 

amerikanske sprog og kultur, og de har derfor svært ved at tilpasse sig en eventuel forandring. De ældre 

Derfor skal sproget ses som et symptom på den kulturelle udvikling. Når kulturel tilstand ændrer sig, 

afspejler ændringerne sig i sproget. Når en kulturel praksis dør, dør de sproglige karakteristika som 

har markeret den. Hvis nogen er bekymret for det danske sprog, så er det ikke sproget i sig selv – 

symptomet - de skal forsøge at gøre noget ved, men derimod den kulturelle udvikling som er årsag til 

sprogforandringen… 

(Preisler, 1999a, s. 62)  
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kan også have svært ved at anvende og forstå det engelske sprog i praksis, da de er mindre uddannede. 

Tidligere undersøgelser samt den kvalitative undersøgelse viser nemlig en sammenhæng mellem 

uddannelse og brugen af engelske låneord. Herudover frygter den ældre generation det engelske sprog, 

og anser sproget som en direkte trussel mod danskheden. Dette skyldes det faktum, at denne målgruppe 

anser sproget som en del af sin identitet, og en ændring i det danske sprog betyder en ændring i 

danskheden, den nationale identitet.  
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DEL 5: KONKLUSION 

Specialets kvalitative undersøgelse viser, at engelsk anvendes i slogans, da dette strukturelle træk er en 

del af virksomhedens identitet (corporate identity). Herudover viser undersøgelsen, at sprogvalget i 

overskriften (træk 6) afhænger af, hvilken målgruppe, som reklamen henvender sig til.  Specialets 

kvantitative undersøgelse konkluderer, at engelske låneord optræder hyppigst i produktnavnet, 

sloganet, reklameteksten samt coupons/offering incentives. Hvad angår engelske låneord i 

produktnavne, viser den kvantitative undersøgelse, at 12 ud af 15 reklamer indeholder et produktnavn, 

der står på engelsk. Dette skyldes, at majoriteten af afsenderne er internationale virksomheder, der ikke 

kun opererer på det danske marked. Ofte beholder de internationale reklamer produktnavnet på engelsk 

og tilpasser øvrige strukturelle træk til lokale markeder.  7 ud af 18 reklamer har et slogan, og i 5 

reklamer står sloganet på engelsk.  Dette skyldes, at sloganet udgør en virksomheds corporate identity, 

og for at bevare samme budskab på alle markeder, vælger virksomhederne at beholde et engelsksproget 

slogan, når de indtræder nye markeder. Til trods for at reklameteksten som udgangspunkt vælges at 

skrives på lokalsproget, viser den kvantitative undersøgelse, at i 11 ud af 14 reklamer indeholder 

reklameteksten engelske låneord. Dette skyldes, at virksomhederne placerer det engelske produktnavn i 

selve reklameteksten. Herudover viser den kvantitative undersøgelse, at engelsk anvendes i det 

strukturelle træk, der betegnes for coupons/offering incentives. 

Den kvalitative undersøgelse viser, at der grundlæggende er fem årsager til, at virksomheder anvender 

engelsk i deres reklamer. Disse fem årsager er: globalisering, symbolsk værdi, det engelske sprog som 

helhed er nemmere at arbejde med, leksikalske tomrum og specifikke fagtermer. Med den stigende 

globalisering er det engelske sprog blevet en naturlig del af det danske sprog – til sådan en grad at 

nogle forskere mener, at engelsk er ved at overtage dansk. Udover dette anvender virksomheder det 

engelske sprog af symbolsk årsager, hvor værdier, som modernitet, internationalisering, fremgang, er 

forbundet med det engelske sprog.  Forbrugeren vil automatisk forbinde disse værdier med 

virksomheden og produktet, og derved føler forbrugeren, at han er en del af en international og 

moderne livsstil. Den kvalitative undersøgelse viser ligeledes, at det engelske sprog til tider kan være 

nemmere at arbejde med, da det engelske sprog rummer kortere og flere ord. Herudover vil man 

gennem engelsk skabe mere kreative reklamer, da engelske ord kan lyde smartere.  
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Vi står over for en tid, hvor flere produkter lanceres i engelsktalende lande indenfor områder som 

teknologi. Da man i Danmark endnu ikke har fundet danske oversættelser til specifikke fagtermer som 

f.eks. Lifestraw” og ”Optisence”, vælger annoncører at bevare de engelske termer. Virksomheder vil 

således stå overfor et leksikalt tomrum, der nødvendiggør en bibeholdelse af de engelske termer.  

Den kvalitative undersøgelse viser endvidere, at engelske låneord bruges særligt mod specifikke 

målgrupper. Specialet undersøger den unge og den ældre målgruppe, og konkluderer at engelske 

låneord anvendes særligt i reklamer, der er henvendt til den unge målgruppe. Dette skyldes, at den unge 

målgruppe behersker det engelske sprog uden de store problemer, hvilket er forårsaget af en sproglig 

og kulturel påvirkning fra engelsk og amerikansk sprog og kultur. Den kvalitative undersøgelse 

indikerer ligeledes, at engelske låneord til den ældre målgruppe bruges minimalt, da denne målgruppe 

anser sproget som en del af deres identitet. At anvende engelsk vil nemlig betyde, at man mister sin 

identitet. Derudover er de ældre trygge ved det danske sprog, og de kan ikke genkende sig selv i det 

engelske sprog. De har ikke været eksponeret for engelsk og amerikansk sprog og kultur på samme 

måde som den unge målgruppe. 

Alt i alt konkluderes der, at der er flere årsager til, hvorfor virksomheder anvender engelsk i deres 

kommunikation. Bl.a. har globaliseringen medført, at det engelske sprog i højere grad anvendes som et 

markedsføringsværktøj. Desuden anvendes engelsk i reklamer, fordi virksomheder ønsker at fremstå 

moderne, internationale og raffinerede. Herudover bruges engelsk, da der kan opstå tilfælde, hvor der 

er et leksikalt tomrum på dansk, hvilket nødvendiggør bevarelse af de engelske fag- og tekniske termer. 

Slutteligt, anvendes det engelske sprog, da der, ved hjalp af dette sprog, kan skabes mere kreative og 

smartere reklamer.    
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DEL 6: PERSPEKTIVERING 

I Danmark er der er forsket minimalt inden for emnet ”brugen af engelsk i reklamer”. Derfor kan det 

være interessant at lave en større kvantitativ indholdsanalyse, hvor faktorer som uddannelse, indkomst, 

alder og køn også inddrages. Hidtil findes en sådan undersøgelse, som er udarbejdet af medieforsker, 

Stig Hjarvard, men da hans undersøgelse er af ældre tid (år 2000), vil det være spændende at se, om der 

er sket en ændring på området. Det engelske sprog anvendes i stigende grad i reklamer, og derfor vil 

det været interessant at undersøge hvor stor påvirkningen egentlig er, ved hjælp af en sådan 

indholdsanalyse. Til denne indholdsanalyse vil det ligeledes være relevant at undersøge forbrugernes 

holdning til tosprogede reklamer. Bent Preisler (1999b) undersøgte danskernes holdning til tosprogede 

reklamer (dansk og engelsk), hvor 41%  af respondenterne svarer ”jeg er ligeglad” og 22 % svarer ”det 

gør teksten spændende”. Bent Preislers undersøgelse er af ældre tid (1993), og derfor vil det være 

oplagt at lave en nyere undersøgelse.  Herudover vil det være relevant at undersøge om sprogvalget har 

en påvirkning på hvor effektiv en reklame er. Hvilken reklame vil forbrugeren være mest modtagelig 

overfor, hvis den samme reklame skrives på dansk, engelsk og et sprogmiks?  

En anden undersøgelse, der er værd at nævne, i lyset af dette speciale, er, hvor meget engelsk der 

anvendes i tv-reklamer. Specialet konkluderer, at internationale brands anvender det engelske sprog i 

store dele af en reklame, og derfor kunne det være interessant at undersøge om det også er tilfældet 

med tv-reklamer.  

Jeg anser det for højt sandsynligt, at reklamer i fremtiden vil rumme endnu flere engelske låneord, 

eftersom påvirkningen fra engelsk og amerikansk mediekultur allerede er så stor, at den forsat vil 

påvirke det danske sprog, de nuværende samt de kommende generationer. Det vil være svært at bremse 

denne udvikling selvom nogle forskere mener, at en sprogpolitik i Danmark vil kunne bremse 

udviklingen.  Som forskere (Jørn Lund; Niels David-Nielsen; Michael Herslund; Bent Preisler) har 

diskuteret, er spørgsmålet nu, hvorvidt engelsk kommer til at påvirke det danske sprog til den grad, at 

det danske sprog kommer til at uddø. Et sprog overlever kun, hvis det bruges, men hvis det danske 

sprog forsat er under så stor indflydelse af engelsk og amerikansk sprog og kultur, hvordan vil sproget 

så overleve? 
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Brugen af engelsk i danske reklamer 

En undersøgelse af hvorfor danske virksomheder vælger at anvende engelsk i deres kommunikation. 

Det empiriske materiale er en kvantitativ indholdsanalyse og fem kvalitative interviews. 
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Bilag 19: T-shirt med print fra reklamen ”Natural Born Købmænds” 

 

 

 



 22 

Bilag 20: Interviewguide 

 

1. Er det jeres opfattelse at der bliver brugt meget engelsk i reklamer (generelt) og særligt 

trykte reklamer? 

2. Møder i mange kunder, der ønsker at deres reklamer bliver lavet med et kodemiks dvs. et 

miks af dansk til engelsk?? 

a. Er der forskel på trykte reklamer og reklamer i tv/radio? 

 

b. Er det branche-bestemt? 

 

c. Er produkttype skyld i at hvilket sprog der skal bruges? Luksus (rejser, biler, 

designer-tøj …) vs. Ikke luksus (dagligdagsvarer, medicin, rengøringsprodukter) 

3. Er der sammenhæng mellem alder og sprogvalget? Hvorfor? 

a. Ung = engelsk 

b. Ældre/gammel= dansk 

4. Bestemmer I hvilket sprog jeres kunders reklamer skal være på?  

5. Hvor er det typisk at engelsk indgår i reklamen?(sloganet, produktnavn, reklameteksten, 

virksomhedsnavn, logo, emballage, over- og underskrift) 

6. Hvilken form for engelsk bruges der?  Er det enkelte ord/fulde sætning, simple/svært sprog 

og tilpasses engelsk grammatik til dansk grammatik?  

7. Hvorfor tror i der er kodeskift/kodemiks 

8. I forhold til internationale reklamer, synes I/vælger virksomheder at tilpasse disse reklamer 

til danske forhold i forhold til sproget og kulturen? Fx. oversætte brandet, produktnavn…. 

Hvorfor?  

a. Hvilke fordele/ulemper ser du I at virksomheder tilpasser deres reklamer til lokale 

forhold? 

b. Hvilke fordele/ulemper ser du I at virksomheder ikke tilpasser deres reklamer? 
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9. Hvad er jeres syn på bilingvale reklamer?  

10. Vil vi se en stigning (og måske en overtagelse) i brugen af fremmedsprog – særligt engelsk- 

i danske reklamer? Årsager? 

11. Tror i engelsk vil være det dominerende sprog? Hvorfor 

12. Hvorfor er det kun engelsk, der spiller så stor en rolle og ikke andre fremmedsprog fx tysk? 
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Bilag 21: AdPeople 

(Anna Deppi  Global HR Koordinator og Hans Rosenvold, strategisk planner : 24/5-2013) 

 

M: Farha vil du gerne have, at vi svarer på spørgsmål? 

I thought we could just take a question at the time. 

1. Do you believe that there is lot of English in Danish advertising in general and more 

specific  in printed ads? Because I have narrowed it down to 2 magazines, Eurowoman 

and Vi Unge ehm otherwise it would just be too much 

 

M: Yeah that’s also interesting maybe to have a more cosmopolitan magazine, Eurowoman  and Vi 

Unge being a younger target group that has the globalized world within all their XXX stuff and they 

might not have a lot of opinions about it  but 

K: There is a lot of Danish advertising in English.  I don’t speak any Danish so I have to say, it 

doesn’t bother me much because a lot of it is written. Hmm we were actually talking about it before, 

most of the taglines that you use, most of them - I know it at least- are in English. For me it hasn’t 

been a big shock coming from US because a lot is in English than Danish. We do lot of English 

advertising in this agency but overall I think there is more in printed than on TV. 

M: It’s also about going into different kind of medias where you have all digital online medias and 

so where everything is so easy and dynamic to scale in. It is actually versionize or localize in 

Danish whereas if you haven’t printed ad, it´s much more expensive to do all this stuff so it is 

actually an economic aspect within. You will see that more in printed than in TV advertising 

compared to the cheap medias 

So printed media is more expensive? 

M: Ya, all the old medias would be much more expensive. Old medias understood as TV medias, 

mass communication medias, print advertising and so on. Hmmm but I guess ehm when we talked 

about this, that’s probably both a good and bad thing about your first question. It´s very broad so 

you actually tend to start the discussion before you actually want to move people around where you 

want to get the answers because if I would supposed to answer this, I would say yes Denmark is a 
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small country,  it’s a small language as you  see in Norway, Sweden, Finland and so on, so when 

you have international campaigns and when you see international marketiers you would actually 

make out some kind an economic calculus and say ok it´s not worth  for a market, Denmark ,  5. 

BN. .. Million whatever people and the target group might be 300,000. It´s much more expensive 

than whatever impact will be, so big global marketiers would actually have those , think about it 

But still and you can also say Danish is a small language and when the Danish adapt new words that 

would be financial lingo, that would be retail lingo that would be lingo coming from different 

branches. We don’t invent new words we actually just apply English words and English is main 

language as supposed to if you go to Iceland  they  have a  strict law that you don’t bring foreign 

words you actually translate it to Icelandic understanding so if you have an airbag in the car, in 

Iceland that would be a “barmhjertighedpude” hahahahahhaha 

And in Danish it´s very funny 

M: Ya, exactly. Our colleague Mette just flew to Iceland today and I said check out the life vest 

underneath the seat because it actually says “bjørngunnervestig” which is the Icelandic word for life 

vest. We will actually apply all this because we have a small language so it´s much easier and you 

know when you do this for Saxo Bank which is global bank part of Denmark much of the financial 

lingo, financial instruments like future stocks, bonds whatever, those are understood globally in that 

context so no need to invent new words so that’s how actually given from the beginning, we use 

English words 

But that depends on the target group 

M: Exactly Yes it depends on both the target group and the branch as you write as well because you 

can say  hmmmmm it´s a big difference going from what kind  of those target audience  and  what 

kind of offering you do, if you do for instance retail  or fast moving consumer goods as you know 

cleaning things ,food or whatever you will much more going to having a direct understanding  in the 

same language as supposed to be in financial or  whatever  cars or  industrial products or so on you 

will never  there. But when you need to talk with people on eye level you will do the most  to 

translate to localize, to versioned within the local  language otherwise you will be because the 

competition  is international versus local and if you are up against local stuff you need to find the 

same level. 
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2. Yes and do u have a lot of clients who want the ads in code-mix or language mix? 

 

 

M: Hmmmmm yeah because that is mainly also due to  branches  because we have for instance we 

have Dell,  Dell computers which is technology, digital brand and also here you know if you are 

referring to ehm what you do,  we have a new path Ok? It´s not about having a new,  you would not 

translate a tablet or anything  that’s just a common word which is actually  made within, so we 

wouldn’t  translate that as well as when you go to the banks it´s also very common understanding of 

the lingo  aaaah but if we go to for instance 

K: Flügger, I am thinking about Flügger 

M: Flügger, you know maler? 

K: This is another client 

M: They are the market leaders within Denmark and everything is, you know, their history is about 

having  lot of endorsement from professional painters and you wanna reflect that professional 

advice from painters which are not academic at all ,  it´s just you know painters and, not just 

painters but you wanna have that lingo but that would be, hvordan du vedligeholder, hvordan du 

maler. 

So that would be in Danish again because of the target audience. 

M:Yes exactly and the target audience and also what kind category of the brand and product  which 

is very local and it´s so it´s that reflexion we do so yes we meet client who want to reflect they are 

part of the globalization  and other branches would really  reflect that they are very local as being 

the differentiator. Ok 

3. And does the product type.. I mean luxury product versus non luxury I mentioned, no I 

didn’t write it here for instance I have noticed that within the car industry a lot of English 

is used there whereas, I don’t know and also cosmetics, but maybe within, I don’t know, 

food or daily products there is not a lot of English so does that effects the language? 
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M: So just take the cars for instance if u have Mercedes, BMW , Audi and whatever  luxury cars  

typically have that  in English or in German but if you go down to really cheap cars or inexpensive  

cars you would have that in Danish and all the argumentation would be in Danish but that  

reflecting the target group again so it might be the  product being luxury and the target group being 

affluent and the people  typical they would be more you know cosmopolitan ehm they would more 

you know academic  and extrovert and all the stuff you want to talk about in advertising  from the 

luxury products is you know about the superior experience and all that stuff. 

So it has the symbolic value? 

M: Ya it has the symbolic value. IT really has but then going into for example if u look at Suzuki  

Cars, Chevorlet cars  more inexpensive cars that would be about practical benefits this goes 24.4 

kms per litre  this is actually the cheapest within the category and you will do that because the target 

group only look for cars that takes from A to B and  have no fucking clue about being fancy so that 

you choose actually a very local language or Danish language to reflect the target group need 

compared to others so it has a lot of symbolic value. 

4. And is there also relation between age and choice of language because the whole 

discussion about for instance keeping Danish alive the elderly generation  they want 

Danish to be kept alive because of culture and so on whereas because of the youth has 

been brought up with English they don’t mind so is their relation between age and 

language? 

 

M: Yes absolutely  and you can say both into what you are claiming at older target groups being 

more introvert and afraid of change ehm so there is a cultural thing within both Danish culture  

keeping Danish culture because you are afraid of all the new  coming changes but also older person 

compared to new person you are not as adaptive being older  as you are being curious as a young 

person and as we see,  you know all the platform that young people uses today, it has everything is 

you know it has to do with Danish or Swedish or anything it just a big you play  if you play against  

Counter Strike or anything else you play against people in Uzbekistan, Argentina and so on. 

Why do you think that we reached that level now? 
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M: Because of connectedness and globalization and you know everybody you know everything is 

within the web and you have no time restriction, you have no border restrictions 

K: Everything is reachable 

M: Exactly, reachable and accessible so you have the access but you are very true when you start 

communicating if you do a lot of whatever English bullshit ehm against older target groups it won’t 

work 

K: I can say same in Italy to give you another perspective, everything is translated or dubbed and I 

can see my parents it cannot work if it was in English they don’t speak it. It’s not part of their 

generations  but part of the younger generation and they don’t have access to so much social media 

or they just  watch TV and look at the magazine so everything must be translated so but my 

generation if it´s not English  probably they don’t gonna read it hehehe 

OK and do 

M: Sorry, men det kender du vel også fra din egen baggrund vel ik? Man har det der med hvordan 

man adaptere ting ift. hvor man er henne, og der en både en ren kulturel konnotation og , men det 

kan også helt klart en symbolsk ting og det er det der med en frygt for, du kender det sikkert godt 

kvag din religion alt det ævl og bavl med f.eks. Dansk Folkeparti hvis du f.eks. går ind og kigger på 

deres mål så er det jo ikke unge menneske, det er alle ældre mennesker, der er frygt for ændringer. 

I was just talking about Dansk  Folkeparti,  its only old people within there and its reflecting old 

tradition to and that´s because people being afraid and frightened about new changes and stuff like 

that it´s not about being opened at all so 

And the culture beingthreatened 

M: Exactly. It is another issue, yeah to my opinion 

5. Do you decide which language the ads your clients´ ads are going to be written in or do 

you sit down and talk about it? 

K: Hmm I think it’s the discussion we had before. If something comes up in English and makes 

more sense then we will go for that line or tagline, I was thinking about the Saxo Bank 
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M: Because we just have this ehm with the bank and the special offering within the bank which is 

new on the market and it is really up against a very traditional conservative part of the bank 

business in Denmark. Der er noget der hedder privat banking, de top 2 procent som er  velhavende, 

de får en speciel bankservice og det er sådan noget Danske Bank har, Nordea har det SEB, som er 

en svensk storbank, Nykredit har det og Jyske Bank har det. Alle de her, de har noget der hedder 

privat banking det, og det er sådan en speciel service for de meget velhavende, men det er sådan 

meget lukket klub du ved sådan du ved meget speciel service og de bliver inviteret til du kan næsten 

forestille dig at mørkt rum og de ryger cigar hvis bare du tager det billedligt.  

Men de her banker de er meget lidt, men hvis du kender begrebet jantelov i Danmark, de er meget 

lidt jantelov i denne her Saxo bank og de er meget sådan globale i deres tankesæt og de snakker om 

at vi har adgang til samtlige børser i hele verden og da vi lavede det kreative koncept til dem så var 

det sådan at vi skal åbne døren ind til denne lukket klub og så blev hele den tagline eller min måde 

at skrive på var ”åben op” hele det her koncept og d blev lige pludselig også den linje vi brugt men 

samtidigt er det jo danske kunder men når vi kommer som nogen uden fra der gerne vil komme med 

et globalt pust ind så er det måske meget fint at have det ”open up”. Ehm og så kan man bruge det 

engelske headline og så når man har brødtekst eller det mere informative, så bruger du det på dansk. 

If you remember Danske Bank´s campaign which was just here before ”new standard” there was a 

lot of talk about why the hell is Danske Bank talking about new standard when they are so arrogant 

against their clients blablabla. That was a Danish bank trying to be global and trying to putting a 

global aspect into Danish perspective. Don’t go there. You can go the other way around but you 

can’t go that way. It is not gonna be trustworthy so again there is actually a cultural, symbolic value 

within. If you are trying to do something or trying to escape from situation it is not trustworthy. So 

they actually fucked up 

K: Big time 

M: Big time, against their because they have hr. and fru. Danmark is part of the bank. It is Dansk 

Bank, it is an institution within Denmark. Don’t go there.  

So ehm I think that was question 7 so it depends on whether you are able to translate ehm 

because I mean Danish is a poor language so there are some words or phrases which don’t 

exist or work. So maybe that is what you just mentioned 
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M: Exactly it is. We see that a lot because we do Dell computers globally and you know we have 

done a lot of cultural fuck ups before ehm trying to do cause you don’t wanna do like 70 different 

versions because you want some kind of commonalities or because you wanna bring back to the 

brand some kind of consistency altså man vil gerne have en konsistent ind for det, udtaler og alt 

mulige ting, altså fx jeg kan huske I den muslimske verden som der her, som måske er en hel anden 

konnotation i den muslimske verden ift. Den vestlige verden. Man skal passé rigtig meget på så det 

der med at finde ikke den laveste fællesnævner men den højeste fællesnævner det er det man gerne 

vil finde et eller andet sted og så derfra lokaliseres så det har en local relevans but still having a 

global ehm perspective 

It is about finding the right balance  

Is it not what they call glocalization, I think? 

M: Exactly  

K: That is the word we use also 

M: Out of the office we actually have a localization team which are representing up to what 

K: I would say 10-15 just here but then we have other nationalities. They receive a English master 

art and then they localize it within the different countries, so I have people from France, Germany, 

Italy, Spain so they are in charge of different countries so they can talk directly to you know their 

client in that country and of course the meaning of the ad would be the same but if we you know , I 

cannot put a girl in a I don’t know in ad in Dubai if there isn’t special standards that I can show that 

woman or there is a price difference between Italy and France despite having euro so we need them 

to maintain the same feeling and meaning behind what that want to sell but has to be localized on 

those languages so for us they, I don’t wanna use the wrong sentence, but they are the ones bringing 

in the money because they are trying to sell in different counties what the clients want and you 

know what they received in a PDF in English the translation is done by a translation company but 

have to give the feeling of every different country 

M: The local spice 

K: Because Spanish is different in Spain as it is in Argentina for example. We have to be very 

careful with that kind of flavours so if you put too girls or too men on an ad or one is too much 
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naked than the other one than there is a lot of country issue than the client is aware but our people 

they need to put it into an ad 

6. So you can´t take an international ad and just use it?  

 

K: It wouldn’t work 

M: You would actually very often offend many people by doing that 

K: You would lose market share at that point 

M: Given that you know. If you go 10-15 years back the brands were in power, they could push out 

all messages but today you are in power, I am in power, so it is consumer power so brands really 

have to behave otherwise you would be blacklisted on Facebook and stuff like that and people 

would not recommend you. Brands today are so depended on what you and I do as recommendation 

to other so on so the power has shifted so much over. So you really have to behave you can´t just 

we fuck about the Nordic region or fuck about the Emirates or whatever ehm no don’t go there you 

really have to behave and understand and talk eye level to people so localization and trans-creation 

of messaging is so important these days when you have the globalized world even when you talk 

about globalization everybody is pointing at the same thing you have to have glocalization which 

actually is so important these days.  

7. Which part of the ad is English used because the ads I have seen and usually it is in the 

heading, slogan, the brand and product name? 

 

M: That would be the name thing to do that, and then try to do some kind of localization or local 

wording ehm 

K: I was, there was no Italian speaker the other day so I checked Italian ads for them and the main 

title was in English but when you underneath and you serving the in small words , the prices and 

where to go and buy this, everything was in Italian.  

M: The description and description, yeah everything that has to do with the brands, brands would 

really like to have one message so you can actually build the brand equity altså brandets egenkapital 

.Du vil gerne have så meget går tilbage til brandet nu fordi brandet har sådan lidt magt efterhånen så 
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det er mere du vil lave konsistens på tværs af markeder f.eks. ”Nike – just do it” . Der står ”just do 

it” globally men du har selvfølgelig en beskrivelse af denne nye jogging sko er bla bla, på dansk så 

logo, heading osv, er typisk på engelsk 

K: I was thinking about “Nokia connecting people” that is the same as Nike it is the same 

everywhere you go 

What about McDonald´s? Have they translated theirs? 

K: McDonald´s? One thing which is part of their brand, is the tune/song connected to that and the 

name, two hills but everything else at least in Italy the name of the different meals is happy meal 

everywhere, I think, but it is a lot translated and I think it is because it is food 

That was what we talked about 

K: Exactly, because you inject it so it has to be extremely clear what you are selling again 

M: In Italy or other countries you are up against other fast food maybe that would be a pizza so on 

so you really want to get the local competition you really wanna get so close to that as possible so 

you can´t be so arrogant just being an American brand. 

K:I remember they were selling salad at McDonald´s and why are you doing that? But because we 

were in Italy and we do the healthy way of living and a lot of salads, so McDonald´s brought in 

salad. For us it was shocking, because it is a fast food. You are supposed to sell junk food, it was a 

bit of a wrong way of doing it, I think.For what the brand stands for us, than you get used to that 

because probably you know we still cheap to buy but for what the brand standed for us we were 

like, we aren’t getting a salad at McDonald´s, it should be greas 

Which company has “I am loving it”, is it not McDonald´s? It hasn’t been translated in 

Denmark 

M: If you go to Russia, that would be translated but small markets they wouldn’t translate it. Small 

open economies, Denmark , Sweden, Norway, Holland blab la you wouldn’t do that but if you go to 

bigger markets in Europe like Germany, I don’t know if they translate that, Spain or France you 

might translate that into a local connotation . I don’t know if that is happening with McDonald´s but 

I know if you go to China or if you go Russia or stuff it is translated 
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K: Because that is an initial of reading as well 

M: Of course, different alphabet as well hehehe. It makes sense. 

K: I am thinking about Asia in that sense because in Singapore they all use English 

M: But you know that is also very international but actually when you go to Vietnam or stuff like 

that, it is totally different.  

K: It is different symbols 

M: Actually we had another funny assignment for this bank. They have three stereotypes or achy 

types for financial traders /people so they want to put in every office around the world, it is 1.  he is 

the achiever, 2. he is the animated and number 3 whatever okey, so you wanna make some kind of a 

profile. We had a big big discussion with them and they said we want to have what kind of car they 

use, what clothes and watch they wear, how do they look, what kind of personality/perception. We 

said watch out .You can do that in Hong Kong, in Macao, you can do it in Singapore you can do it 

international but if you go to Pakistan or other places, fuck off so don’t go they with something 

which has a, you can interpret that right away so we did some siliuets  instead about having body 

physiognomy that they the aspire was more insecure but you could see that in the body language 

whereas the achiever was like this and you had some other colour coding and you can use other 

psychological elements within but it is non-cultural. It is actually at the highest level more 

psychological behaviour but they understood shit and we had a big argument going back and forth 

That is why you guys are here. 

K: Hahahahaha but they pay us so sometimes you have to set back. They clients always try so you 

have to find good language, lingo to make them to understand.  

We are going to have the same discussion. I have another client and we are working on a branding 

assignment to make sure their brand is recognized. We sent them, after doing a workshop last week, 

everybody agreed and we were all happy. We got feedback this morning and they want to talk to us 

because they are not happy so what the client think is like oh you have done, we have a summary of 

things to do, this is our vision but we are like this is not your vision but you need to wait because 

we need to build the brand right but client just want immediate action and see the results. It takes 
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time to give the power to the brand through words and feelings and they just don’t understand that 

because they need to make more money out of that. 

When I am finished I am a certified translated in English and Danish so I know, I mean 

people expect you to present a translation whereas sometimes you have to keep in mind the 

cultural aspect but they don’t understand. They just want it translated and things just don’t 

work like that 

M: But that is what makes this so interesting and sometimes so fucking annoying –sorry for my 

language- but you know 

K: He is a Dane hahahhaha 

M: You know as well, so within language people have an opinion right away ., it is not as you are 

looking at a product with technical aspect which you can discuss and everyone has an opinion and it 

is subjective and not objective and it is like “wait up. You will see it as part of the process, it is just 

a proposal for a tagline, it is not the tagline maybe it is a concept line but we will get there 

somehow”. So there a really hot debates sometimes. 

8. So which level of English is it? Is it simple language, one word or full sentences or? 

 

 

M: it is slogans, tagline so they would very simple language unless it is you know, another places 

when you have pharmaceutical clients and you have description of course that would be very 

technical advanced language or if you have a B2B direct marketing things that you would do, it 

would also very but that is main due branch specific or technological, technical description that 

makes it you know, complex language. Usually if you go to fast moving consumer goods and so on, 

it would be very simple language 

So B2C? 

M: Ya, B2C would be simple 

9. And we talked about this before but why do you think that there is a code-mix or code-

shift in ads in Denmark? 
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K: I just don’t understand the question 

Code-mix is language-mix 

M: We are just a small country in a big world so we have to adapt to the big world and you know 

looking from the clients´ perspective they will have to do a financial calculus about is it worth 

going in a target group 200,000 to use local language or should we still keep ehm globalized brand 

language, yeah. Denmark is a small country and small poor language so you will have to bring in 

the other thing. Depending on the target group and if it younger target or more educated target 

group, you would have no problems using English ehm. 

10. Ok, there are theorists who have different reasons for that, for instance lexical gap 

meaning that you don’t, as we talked about before, have equivalents in Danish so we need 

to use English, right. And for instance technical terms which you can’t translate or the 

fact that English has shorter words than Danish, symbolic value and also the fact that 

English is catchy. Do you agree? 

 

M+ K: Totally agree 

M: For instance this “open up” in English that has so many interpretations and connotations , “open 

up to a new world”, “open a to. Hvis du siger ”åben op” på dansk. Er du ved at åbne op en sodavand 

eller hvad fanden laver du ik? 

It is gonna fall apart and it is gonna be so flat 

K: Hahahahaha losing all the clients 

M: All the big perspectives and it just falls down to nothing. It is just like, are they stupid or what? 

Which other values does English symbolize? 

Ehm I think it is very broad perspective, the openness, it is about ehm being non- rigid, it is about 

perspectives, reflections, and it is just bigger. 

K: Flexibility 
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M: Ya, flexibility is actually a really good word 

Modernity, internationalization? 

M: Yeah, it is much more contemporary and you are on the edge 

K: And I think that connects to your last question why it is English against German. Well even 

Italian that way ehm English is just I think for me English grammar is easier than any other 

language. Ehm compared to German, Danish, Chinese and I presumed Arabic, I am not sure, it is 

just much easier so that is why it became , now it is the most used language in the world but I think 

Spanish is the language most spoken by everyone. There is more countries, more people speaking 

Spanish than English but English is most used.  

M: if you exclude China. Mandarin you have several different types 

K: so I think is just easier to build a sentence so I mean I started at the same time English and 

German, I mean ok you need to practice English and German at the same time. English it is much 

easier to build up. God when you look at German you have one subject, one verb and the last verb 

goes to the end. People’s mindset is not prepared for that 

M: that is what you said about English being catchy cause the grammars are quite simple and you 

get the meaning and the understanding right up front. If you have a German sentence you will 

actually read the whole sentence, and that at the end you will get some kind of a meaning 

K: hahaha okay that´s what it means 

Ehm the first agency I interviewed they actually mentioned Chinese and Chinese being a 

great threat to Danish and English and he pointed out that Chinese is maybe, will maybe be 

the dominating language. 

K: It will 

M: It will, not doubt about that, when we talk about with our clients entering the Chinese market, it 

is a big turnaround cause it is also like when you have, when the Russian economy opened up after 

XXX business and the whole Eastern Europe thing opened up, it was about getting the all the 

Western values and smoking Western cigarette, drinking coke and all the Western value 
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Now, in China people are also going into luxury goods. They want Chinese product because they 

are so confident that they are on top on the whole world economy so they don’t care about smart 

English phrases and stuff like that. They are so proud of being Chinese and so comfortable about 

the whole thing with so Chinese will be the world dominating 

K: I was in Shanghai in November and the best answer is airport ads right? So this is an airport ad 

and don’t know for what but you see it is in Chinese, “it can do”, which is in English and the rest is 

in Chinese. So it is, they will definitively, I don’t see it yet, it can’t visualize it but they will 

certainly take over 

Also in Denmark? 

M: yeah, some generation. You can see Chinese in gymnasia now. It is very competing all the 

K: This is Pedigree and yeah 

Is that in Chinese too? 

K: it is all in Chinese and I was in a building here where the world only expects so people from and 

it is all in Chinese and just you know the website 

But this one is in Danish but I don’t know if it is an international company but the 

commercials are in Danish.  

K: Again because you need to speak very low level and direct people. You are gonna feed your best 

friend so you need to make sure you buy the best 

M: Give your dog the best food. It is gonna pooh in Danish anyway  

K: Hahahahaha you are wondering how the Chinese dog is going to pooh 

We have to keep the time in mind. I don’t know if you are busy? 

M: but ehm going just into Chinese when you take the language education as well you have English 

as the number 2 language in Denmark and Chinese as number 3 so German, French, Spanish have 

just been moved away 

11. But Danish has been a lot affected by German, so why don’t we keep that heritage or that, 

German in Denmark? 
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M: Because it is just so conservative and traditional and it does not reflecting the modernity, as you 

said. The new, opened world, the globalization it is just English, it is not German ok? Maybe it was 

German 100 years ago hehe but somehow that model fail big time 

K: Globalization I mean all the people moving here, they are not certainly from the German 

M: We have French people and a lot Germans in the office, 12 Germans just sitting in this floor, 

who are fluent in English but if you have a German which is 50 years old he would rarely speak 

English.  

But I have heard, I think, I was in Germany a couple years ago, even if you asked them a 

question in English they would answer you in German 

K: Yeah, up to that, I don’t speak Danish and in the office all the Danes are very kind to switch into 

English so they start talking English to each other but if you have two Germans and I am Italian and 

we only speak Italian to the guys here, it is because English not being so ehm into the Italian culture 

or the German culture. You guys have English TV, we don’t have English TV, everything is 

translated and the same goes for Germany most of the TV is in German. I think is globalization and 

part of how the culture really is. I am thinking in India, they all speak English because they grow up 

with English in school and in TV 

I am from Pakistan, and English is used much. 

K: so Danish is, I mean, in Denmark much easier to find English then any other languages. And 

after english is Chinese, I presumed is taking over. 

M: ja ja, I totally agree 

12. There are some theorists who say that in Denmark we witness a cultural imperialism 

because of the increase number of English in the TV , internet , do you agree? Would you 

call it a cultural imperialism? 

K: it is a strong word hehe 

M: it is a strong word but actually if you take the positive context of it, yes I think it is cultural 

imperialism. You know you can’t change that evolution. Due to globalization it is due to happen 

anyway and what is Danish culture, that is what ehm if you take that ehm I guess ehm you also had 

to do this test for indfødselsret and you had to do all that stupid Danish bullshit who was Holger 
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Danske , I mean in todays term find that you learn that afterward somehow but it is not gonna be 

the. It is protecting something which is not there anymore. it is not the reality we are living in more 

and I am not trying to be a smart ass international thing I love Danish stuff and I love to live in 

Denmark but all that Dansk Folkeparti and fear for new things, get the fuck off I mean 

K: I mean there is so much migration that you can’t change that and you can’t stop it 

M: and actually you know, talking about Chinese being a new world power and what is Denmark is 

going forward where is Denmark going to be in 20 years? We have to live out of people like you 

with a bright mind. This is our raw material so we need people coming from all different kind of the 

world and we need to sustain this , the mindset of entrepreneurship that Danes actually have or there 

is within the Danish, let us say, educational system and small business like that so 

Even Copenhagen Business School 

M: so if you wanna maintain that you have to be open, you have to bring in new people. We don’t 

invent everything here. It is invented out there but we have to bring it in and enrich it here and that 

is what we are going to live off 

I do understand why people are afraid of a change, because they fear that their culture is 

threaten and of course if your culture is threaten you would protect it so I do understand but 

of course as you also mentioned  we have to accept that fact that we live in a global world 

M: exactly ,so the reality is very far from and that is also, looking into if you have the project of 

European Union okay and if you take reflection back 200 years to the Austrian/Hungarian the 

Habsburger which actually was the same hehe ehm amount of countries and so on, forget about that, 

but you still have a lot of internationalism , globalization and people young target groups and then 

you have the old part and many less educated part which is so much into nationalism and protecting 

values and you kind actually looking into fundamentalism in the US or  the Arab world ehm being 

fundamentalist protecting old values cause they are not following up with the new things happening 

out there and there are a lot of good and bad reasons for that but it is about being afraid of change 

basically. So we should take of that, and not just run out there 

13. OK, and I think we talked about it before but as far are international ads are concerned, 

do you believe or do companies choose to adapt their ads locally in terms of language and 

culture and why do you think they do that? 
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M: like we talked about it before, it very depended on the target group and also about what kind, 

type of product it is. For instance dog or pet food or if you take ice-cream or take you know all sort 

of food or B2C things that are edible which are used in a short thing and have local competition 

versus international competition you have to be at eye level  with the consumer and that is why you 

have to do totally localized . If you get out to more you say ehm white goods and brown goods and 

durables, you know , langvarig forbrugsgoder hvor man investere nogle flere penge i det, så kan du 

godt begynde dig at bevæge dig op på niveau men ligeså snart det har med dagligvare, impulskøb så 

skal et være på dansk, så skal du prøve at være så lokal så mulig for ellers så rammer du en mur 

Du sagde dagligvare og hvad var det andet? 

Dagligvare og impulsvare, som du køber med det samme, der bliver du nødt til at ned på niveau 

fordi der skal du tale til noget, der er ikke en stor beslutningsproces bagved, det er bare nogle hel 

basics. The decision journey is very short compared to decision journey if you are gonna buy a new 

TV set or whatever 

Når du siger langvarige forbrugsgoder, hvad mener du så? 

M: Det kan fx tv , computer, det kan være ehm vaskemaskine 

So you believe than they use English? 

M: I would say, that it depends on whether it is a cheap or luxury good okay so you have to that 

reflection as well. The longer the decision journey is , the more likely or you can use international 

wording compared to if you have a very short decision journey you wanna bring peoples’  impulses 

or daily goods you wanna be in Danish or local language 

 

14. And which pros and cons are there in adapting as to local conditions? 

 

M: Adapting is really a very bad word within advertising because everyone tends to just do 

whatever translation directly and you know that. As you say Danish is a poor language and you 

come from English and you tend to short circuit some stuff instead of doing the right connotation is 

actually what we do now here is actually what Anna talked about before. For instance for Europe 
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we do a regional master which is a European master and that is coming, derived from a global 

master put into a European country and then you put it into a country context as well so you 

actually get those you know the European vs. the US vs. the Asian context and you adapt it down to 

that level and then local level otherwise you somehow. And that , you can use English wording and 

so on but you need to put it into a cultural context , you have to adapt that 

From a company’s perspectives which pros and cons are there? 

M: the pros are of course ehm efficiency using ehm if you wanna be in one language across the 

world it is much more efficient for you financially but going into the markets you will fluenc so you 

really have to find that balance between how far you go in your localization and getting into the 

markets and target audience you will optimize, meet them where you see the best impact in the 

market, sales wise 

And what about the, let me see what they mentioned. They mentioned closeness and not being 

able to get close to your consumers. 

M: That is what I mean by being on the eye level 

And also ehm not , there is a risk of the target group not understanding 

That is what like I told you earlier on using stupid Western symbols in the Arab world. If you don’t 

understand cultural difference and cultural connotation you would lose so you really have to be very 

specific 

K: I am thinking back 100 years old and if you are Pakistani you would a lot of dialects right? It 

would be the same in Italian so you would only be able to talk to my grandparents in dialect – I still 

do it now- so if I do it in Italian it would sound weird to them .They can’t connect to things right? 

But if I talk to my niece and nephew the new generation , some words are in English so you see the 

globalization , the communication, the understanding has changed. I think it is a luxury thing, I 

think as well and also the local flavours so it is , I am just looking back I think it has changed 

M: Where are you from in Pakistan? 

I am from Rawalpindi. I think it was my sister who showed my mother an ad and it was a 

Danish ad so it was a a bit funny because we read from right to left so when she saw the ad 

she was just concentrating on the things on the right side and she was going to use that in her 
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paper too , so again you have to adapt to the cultural aspect otherwise you would not 

understand what it mentions 

M: it is quite funny because we used to do a lot of , we still do a lot of catalogue for Dell and then 

you have some like some where you do test , where you have people putting on so you can see 

where their eyes are travelling around in an ad. Usually if you have an ad they would start up here 

and then go this way but if you have an ad hehe in Pakistan you wouldn’t go that way because your 

whole system is built to do the other way but this was, this is the universal standard we will do this 

globally so to the benefits we fucked up big time okay? So you really have to understand the 

cultural context as well otherwise you will fuck up. 

K: and you will lose money 

M: and also today in this social media world and so on, if you start to behave in a non-cultural way 

you will get no respect at all and if you don’t have any respect, piss off .you aren’t allowed into the 

market 

15. And which pros and cons are there in standardization? 

M: standardization is you know due to the word you have to , as you talked about before, the 

richness of English glossary compared to the poorness of Danish glossary okay? So if you 

standardlize out of English which is actually quite a enriched language and go down to local 

language you will miss out some things but if you stay at standardization going out of English bases 

you would actually standardization could be a good thing. I am not that clear now, am I?  

Hehehe it is because I want to mentioned some pros and cons specifically 

M: Yeah, the pros  

The companies’ perspective 

M: The companies’ approach was actually standardization would be much more efficient okay? But 

you would have t 

But that was what you mentioned with the other one 

M: Ya, but pros and cons are actually not two dimensions but four dimension cause you also the 

target audience and the cultural thing so it is actually the spaces there are quit much more factors 
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within so whatever you do as a company you have to reflect what the marked look like okay so the 

market is actually determining whether it is gonna to be a success or so but you can put in company 

models let us say the more we can standardize and automate the better for us economical approach , 

the more efficient we will be but given if you are too efficient by your standardization you will fail 

in the market because you won’t get that closeness to the target group so it actually has both aspect 

The other company mentioned something about again symbolic value and also the economic 

aspect, you don’t have to use that much money for translation and it is much more practical 

Yeah, but that is why we have this model having a global concept, regional masters and local thing, 

that is the way because than we can go back and forth and we can when you have the local things 

you can see what the market impact has, what feedback do we have to the regional master for the 

next time and what would be the regional master give feedback to the global so we always you 

know adapt to the circumstances instead of just do automation or standardization 

OK. I will try to make it quick 

M: It is ok 

16. What is your view on bilingualism in advertising? 

M: I am open to it, totally open to it 

K: absolutely advertising can’t live without that 

M: we have to reflect the reality we live in otherwise, it is not our fight ehm and we are not gonna 

fight for ehm you know this is just plain business so we aren’t having any ideological or 

philosophical reservations 

K: you know, someone said that in advertising we sell happiness, if you can’t reach to sell 

happiness through words and vision than you are out 

M: Whether you like it or not. This might seem superficial/ overfladisk hehe but it is what it is ehm 

and you know we really love when we get to do stuff for ehm Selvmordslinjen, eller Psykrati 

Fonden fordi nogen gange så giver det mening. Vi laver noget for Læger uden Grænser og sådan 

nogle ting og sager og alt det andet ved vil jo godt er noget crab mere eller mindre ik? Det er ikke 

dér, man føler man bidrager til den store verden 
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17. We have talked about it before but ehm do you believe we in the future we will see an 

increase in foreign language in Danish ads and why? 

M: definitely because we can’t stop the globalization here and we are so depended on what is 

happening out in the big world so if Denmark is gonna survived not just ehm as a nation but keep 

some cultural stuff we still have to adapt so much stuff and the young generations are so much into 

this so if you just don’t follow this so yeah you can say the Danish spirit will survive but the Danish 

soul will actually evaporate actually silently 

K: and I think new generation you really have to think know young kids 14-15 -16 old they are the 

ones driving  

M: Determining the future 

K: Determining, having parents to buy. At my age I had to be 18 years kind of you know to tell my 

parents what I wanted. Now the power of purchasing has gone lower so and look at the TV they 

watch 

M: You can see they get mature very early hehe 

K: than it would change as everything in 100 years but right now they are the ones deciding what to 

buy and the brands, brands and absolutely brands so 

18. And again we talked about it, but do you believe English will be the dominating language 

within the field of advertising in Denmark? 

M: Ya I guess in the long way I think the Chinese impact that will take several generations before 

that is gonna happen. You know everybody is talking about the growth and China did findings and 

set new standard but China is also gonna reach a level where they are not gonna grow as much as 

they do because very much right now the whole structure in China is very much coping stuff but 

they will reach level as well where their consumers and inhabitants will be much more you know 

ehm critical and so they well reach that as well. Right now it is due to you have this autocratic ehm 

government that really can push stuff but as democracy evolves and so they well hit the same 

barriers as we have hidden before and you that as well in Pakistan these days as well, don’t you? 

So yeah and India is also gonna come, you know 

K: Oh god, I think I am more scared of India then China some ways 
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M:Cause you have much more individualism as part of the culture in India then you have in China. 

China has always been ruled by one 

How many people in Pakistan? 

I don’t know hehe. I have been to Pakistan twice. My dad, he was brought up in England 

K: So how many languages do you speak? 

Only Danish, English and a bit German, I don’t speak my mother-tongue that well so my 

sisters and I we just speak Danish. People would say unfortunately but I wish did spoke my 

language better  

K: But I mean that is the way you have been brought up. You have been living here 

M: So you are actually reflecting much of this development, evolvement yourself 

Yes, I do. Even my niece she is not even 3 yet and she speaks Danish fluently and she 

understands Urdu but she doesn’t speaks it that much but eventually she will learn it 

K: Which is good to maintain but the way you grow up. Even if I had children here, they would 

speak Danish. I always think it depends on where you go to school, elementary school, first grade, 

second grade then you can speak English but it will kind of make the person that you are wherever 

you go to school. As a kid you don’t think too much so you just absorb.  

M: No no. You are just part of the daily life 
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Bilag 22:Gottlieb & CO 

( Casper, Partner: 15/5-2013) 

 

Internationale kunder men primært danske. Det er vores fokus. Vi har ligget her/eksisteret i 30 år 

eller sådan noget 

Det kunne jeg se på hjemmesiden 

Jeg selv er partner i firmaet og har været i firmaet i 13 år så det er den korte variant af hvad vi laver. 

Så de folk vi har siddende det er lige fra altså nogen der tænker strategi, til nogen der tænker kreativ 

til designer og så har vi nogen der implementere, programmører, tekst og mere sådan klassiske print 

folk, der sætter brochurer og annoncer og den slags op. 

1. 1. Er det din opfattelse, at der bliver brugt meget engelsk i reklamer sådan generelt og 

særligt i trykte reklamer fordi det er det, jeg har valgt at kigge på? 

 

Vi kan bare snakke om det ud fra de trykte. Hmmm. Jeg synes, at man ser en stigende tendens til 

øhm det kan vi i hvert fald opleve med de kunder vi har blandt andet messer og  lignende, der 

bruger man det mere og mere og blander det også sammen en gang i mellem hvor man køre 

engelske headings og så kører man dansk brødtekst og så det syns jeg godt man kan sige der er en 

tendens. Altså sådan i magasiner? F.eks. nu har jeg valgt at kigge på Eurowoman og Vi Unge 

og de reklameannoncer der er dér. Jeg ved ikke om du er stødt på det. Nej nej, vi har ikke 

meget med dem at gøre, men de hedder jo også et engelsk navn kan man sige, så ja det tror jeg er en 

tendens 

2. 2. Møder i mange kunder, der ønsker at deres reklamer bliver lavet med et kodemiks, hvor 

de ønsker både engelsk og dansk i deres reklamer? 

 

Ja det syns jeg. Vi har i hvert fald haft flere og flere. Hvis vi nu ser en af vore kunder der hedder 

Design Trade, der er en ny messe i Bella Center. Et er at man har valgt at kalde det et engelsk navn, 

men også i den danske kommunikation, der kører vi med engelsk headings og dansk nedeunder. Og 

så kan man sige så har vi taget skridtet.  Der er også noget praktik i det lige pludselig fordi nogen 
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gange har man også en målgruppe der hedder større end Danmark på sådan en udstilling. Køre ud i 

sådan en streng, hvor alt skal være dansk og alt på engelsk, så bliver det jo noget mere dobbelt, i 

hvert faldt, arbejde med nogle af tingene så før i tiden oplevede vi, at nogen af dem kun kører 

engelsk. F.eks. startede vi med Design Trade på dansk på Facebook og sådan noget og er vi egentlig 

gået over til at køre ren engelsk for at få sådan en bredere appel øhm og gøre det mere praktisk hvor 

sitet, kan man sige, er den generelle kommunikation, der kører vi engelsk og overskrifterne er 

dansk, hvis vi har danske medier kører, så kører vi dansk brødtekst og så kører vi, øhm hvad hedder 

det, engelsk på når vi har medier der kører udenfor ik? 

3. 3. Synes der er forskel på de trykte reklamer og reklamer i fjernsyn eller? Hvis du tager og 

kigger på virksomhed der kun beskæftiger sig med kun trykte og så dem der kun har 

Det er svært nogle gange at lave sådan den der skillelinje fordi min vinkel så hænger det sammen. 

Så har du bare en masser kanaler, vi skal ud i og så er der nogle hvor det er mere oplagt end andre at 

køre engelsk, men altså tidligere da vi fx havde målgrupper, der hed Skandinavien så kørte  vi jo 

nogle gange med oversættelse på lokalt sprog, men der har jeg bare valgt, synes jeg, dem der ikke 

forstår dansk, kan forstå engelsk og så blev det engelsk. Ok. Et element i det hedder, at nogen ting 

der bare lyder lidt federe på engelsk, jeg ved ikke hvorfor men det er måske kulturelbestemt at der 

bare nogle ting. Du kan lave nogle lidt mere catchy overskrifter nogen gange på engelsk.  

4. 4. Og er det så branche bestemt? 

Nej, jeg tror mere det er målgruppe-bestemt. Øhm egentlig altså det er mere sådan, hvad er din 

målgruppe. Det er klart, hvis du sælger nogle og der er stadig en del af den danske befolkning, der 

ikke helt ferme på engelsk og sidder du med sådan en målgruppe så kører man måske ikke en sådan 

blanding af engelsk, der kører man dansk. Hvis man har en ældre målgruppe – eller nogen hvor man 

siger niveauet ikke er så stort eller kendskabet til engelsk ikke er helt på tops-  så kan man vælge 

det. Så jeg vil sige det er målgruppen fremfor branchen, der styrer 

Hvorfor tror du det?  

Det er jo for at få sine budskaber igennem bedst muligt, man kan sige altså min generation og lidt 

ældre de er jo rimmelige skarpe på engelsk øh kan man sige, hvor man jeg ved ikke om det er en 

hypotese, men mine forældre generationer måske har lidt bedre og lidt mere trygt ved det danske 

sprog egentlige. Man kan sige, også de yngre generationer der kommer. Altså mine børn de 

orienterer sig på Youtube og alle mulige kanaler. De bliver hamrende, meget bedre til engelsk end 
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hvad jeg blev sådan på punkt et kan man sige. Så jeg tror det er noget man ser mere og mere. De 

orienterer sig mere bredt og for også derfor et godt kendskab. Da vi var børn da havde man også 

kun danske og svenske tv –kanaler - ja jeg kunne se du havde en forbindelse til Sverige. Ja jeg 

har boet i Sverige så, hvad hedder det så hvad hedder det og der kan man bare sige nu i kanal-

pakken, der ser folk ligeså meget engelsk tv som dansk i virkeligheden ik? Så så det tror jeg  

5. 5. Der er nogle teoretiker eller sprogforskere der kalder det kultur imperialisme. Tror du, 

det kan betegnes som det? Altså at den unge generation begynder at mere og mere påvirket 

af engelsk og amerikansk kultur i form af film og musik og hvad der ellers er? 

 

Ja, det tror jeg altså så er der ingen der siger det er en status quo situation. Der kommer jo også 

andre sprog og ting som.. man kan sige engelsk har fået godt fat, men vi kan jo også se at der er 

nogle målgrupper der bliver så vigtige.. kinesisk f.eks. hvor man så siger der fatter ikke ret meget 

engelsk, der kører vi .. vi har faktisk også kunder hvor vi køre kinesisk, så det taler også .. hvis du 

altså har en målgruppe der er tilpas interessant og som ikke forstår.. så er man kommerciel indrettet 

så snakker man kinesisk. Vi er fx sådan som nogle af modemesser vi laver .. galleri inden i hvad 

hedder det , forummer, Bella Sky de kører med kinesiske sider, så kører man dansk, engelsk og 

kinesisk som man kan sige, det kan også være en tendens at og det kan være alt mulige andre sprog 

men de er er i hvert fald i en eller anden kultur, de repræsenterer en købekraft og noget som hvor 

man siger det og der vil man gerne tage det skridt og så få lave det på kinesisk. Det er svært at lave 

det, fordi man fatter ikke en skid af det selv. 

Det er jo det. Altså hvis arabisk nu gå hen og bliver et stort område eller marked?  

Jajaja det tror også der er nogen .. sådan er det vel også med, hvis man har en målgruppe der 

kommer.. der er tilpas stor og interesse, så tror jeg ikke der er noget til hindre for at skrive det på 

arabisk eller et andet sprog. Hvis det er det der gir bedst mening. For min vinkel så handler det om 

at få budskaberne til at blive forstå og få enten folk til at købe noget, mene noget eller forså noget 

og det må man så gøre sit bedste så hvad det koster og få det oversat, så er det dét.  

Øhm ja, så det som. Men man skal vide, der er noget simpelt praktik i det. Jo flere sprog man 

breder sig over på eksempelvis på webben, vi sidder med,  så bliver det bare flere gange opdatering 

på de ting og derfor er det smart for nogle at sige vi kører ren på engelsk så skal vi kun hver gang vi 

laver en nyhedsopdatering så skal vi ikke sidde oversætte den til flere sprog, hver gang ik? Og så 
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tror jeg man kan sige, at der kommer mere på den lidt længere bane så bliver det jo altså vel også 

sådan at de tjenester der kan oversættes med, Translate og alt muligt, de bliver endnu mere udviklet 

så mon ikke en dag det hele bare bliver generet for os, så findes der nogen altså hvor det bliver 

skrevet med ikke så mange fejl som i dag, men hvor du bare propper det ind og så trykker det ud i 

sproget altså i hvert fald på den digitale del.  

Det håber jeg ikke for så er der ikke brug for os translatører.. nejnejenejnej der er nogle der 

skal kontrollere det, kan man sige, men man har fandme snakket om at man nærmest kan lave 

telefoner efterhånden som også kan trans- altså oversætte direkte så hvis jeg sad og snakkede med 

en kineser så ville den bare sige det, jeg sagde på dansk, på kinesisk 

Det er meget fedt. Ja det er meget fedt. Jeg ved ikke om det er ren fiktion, det er bare noget jeg har 

hørt, at de arbejder den vej. Jeg tror sagtens kommer til at se det i fremtiden. De ting vi oplever 

i dag havde jeg ikke forestillede mig vil ske. Det er gået stærkt. Meget stærkt. Man kan sige vi 

bruger jo selv Translate eller noget andet for så har man et grund udgangspunkt for noget tekst og så 

kan man med sin skole-engelsk eller hvad man kan, prøve og bytte sig igennem for at se om det 

ikke kan lyde meget fornuftigt. JA 

6. 6. Tror du, der er forskel på hvilket produkt type, hvis man nu kigger på luksus varer og så? 

 

Der er jo nogen, jeg tror der er nogle produkter hvor du bevidst gør det for ligesom at lave en 

association til noget andet, der ligger derovre i USA det er jo stadig sådan lidt i hvert fald fremme 

på nogen ting. Jeg ved ikke om det er fordi det er forbillede men man kan bare skabe nogle 

associationer ved at bruge engelsk, som gøre det mere internationalt hvis du har et produkt som 

måske er ikke så international appel og du godt vil sende det signal så er det jo en del af det at lave 

noget sprog der kan trække den retning. Så dvs. symbolsk? Ja. Sådan at der er nogle bestemte 

værdier forbundet med det? Ja det tror jeg der er med nogle produkter hvor man siger, der vil jeg 

gerne læne mig op ad, at det enten international eller fremmed eller så så så der kan godt være nogle 

værdier, som du har der.  

 

 

 

7. altså hvilken form for engelsk bruges og her tænker jeg om man kun laver, bruger 

enkelte ord eller danner fulde sætninger? Det er fordi jeg kigger meget på de trykte 

reklamer og så det jeg har oplevet, er at der ofte bare er enkelte ord, man vælger at 

beholde ik? Fx produktnavn, så tænker man ved du hvad, det beholder vi. jajaja 
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Det tror jeg godt, du har ret i det. Det tror jeg er en rigtig observation.  

Dvs. kun enkelte ord? 

Ja, der er i hvert fald, altså nogen gange der bruger man en heading vil jeg sige. Nogen gange  er det 

et enkelte ord eller en statement eller et eller andet hvor man så kører resten på hvad hedder det 

dansk eksempelvis. Det er sådan lidt forskelligt.  

Øhmm. Hvad med i forhold til sprog er det simpel eller svær sprog?  

Jeg tror man tænker lidt som altså hvis man nu prøver at snakke engelsk til en dansk målgruppe, så 

prøver man i hvert faldt lave nogle ord som man ligesom, der er nemmere. Ikke er alt for højt på 

sådan en sværheds-skala eller lix skala eller hvad man kalder sådan noget for ord. Så det tror jeg 

også man kan gøre 

7. 8. Ja, hvorfor tror du der er det her. Virksomheder vælger kodemiks eller kodeskift hvor de 

skifter mellem engelsk og dansk og omvendt? 

Ehm jeg tror der er flere lag i. Jeg tror nogen gange at man gøre det altså. Der hvor man bare 

begynder at køre bare mere og mere ren engelsk på det hele kan man sige, det gør man meget fordi 

det skal være også nemt altså og arbejde med. Så behøver du ikke lave tingene flere gange. Altså, så 

der er et eller andet sådan noget logistisk smart i at du kan lave den samme annonce og så kan du 

sende det til 50 magasiner rundt omkring i verden og så er det det samme materiale du får i stedet 

for at man skal sidde og sige nu har vi en tysk eller nu har vi en. JA, altså 

Kan det have noget at gøre med cost-cutting? 

Jaja, det tror jeg. Det er det jeg tænker på, at der er noget økonomi i det, helt klart, og noget praktik 

idet i hvert fald så. 

Altså nu har…det jeg har stødt på i teorien, det er at der kan være flere årsager til det fx at 

man måske på engelsk har nogle tekniske termer eller øhm, som man så ikke kan oversætte til 

dansk jajaja 

Der findes nogle ord på engelsk... der er jo nogle verdener der er mere eller mindre ehm engelsk-

orienteret hvor det kan nærmest være svært at køre den anden vej og så prøve at fordanske det – det 

tror jeg også, og så også fordi mange altså mange virksomheder de er jo altså , der er jo også mange 

engelsk virksomheder hvor man bare har det som en policy og så kommer tingene fra udlandet og 
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så er det nogen gange nemmere bare at sige vi tager udgangspunkt i de terms og det der bliver brugt 

der, at man.. 

Men det må jo så være de internationale virksomheder? Ja, internationale virksomheder ja. Ja, 

der snakker man jo også altså der er nogle der har en kultur man snakker engelsk selvom vi er i 

Danmark ik´. Det er der nogen der har så alle kan være med fra de fleste lande 

9. Så kommer et spørgsmål, du måske har svaret lidt på. I forhold til internationale 

reklamer, synes du så/vælger jeres kunder at tilpasse de reklamer, de har, til danske forhold 

dvs. oversætter de internationale reklamer til dansk? 

 

Vi har ikke så mange kunder, der arbejder egentlig den vej altså det fungere mere sådan at de styrer 

fra Danmark. Det er ikke så meget med udgangspunkt i noget altså internationalt. Vi har få kunder, 

hvor vi siger her er den vores internationale reklame, gør den dansk. Så er det mere, så har vi det 

her vi vil kommunikerer på dansk hvis det er til det danske marked. Så tager vi den derfra 

Så i har ikke så mange internationale kunder? 

Nej ikke som kommer med materiale til os. Så er det mere internationale virksomheder, som 

arbejder ud fra et, hvad hedder det, dansk, eller nordisk tilgang til det, kan man sige 

10.Og jeg ved ikke om du kan svare på det, men hvilke fordele og ulemper ser du i at 

virksomheder tilpasser deres reklamer til lokale forhold? 

 

Orh men du kan risikere at tabe nogen ved det og du risikere også nogen gange, at du ikke får den 

samme altså relevans i tingene, hvor det nogen gange kan måske spille. Du kan spille på nogen ting, 

hvor det danske sprog til noget som du måske ikke.. ordsprog eller sådan nogle vendinger, hvor . 

Det kan du ikke altid køre direkte- oversætte det. Så  

Kan du se andre fordele eller ulemper? Ved at tilpasse dem? Ja, ved at tilpasse dem, det er? 

Ja f.eks. hvis du har ja internationale virksomheder, der siger ved du hvad nu vil vi gerne 

have, at du oversætter det her til os på dansk ik´ for at målgruppen kan forstå det. 

Selvfølgelig tænker jeg mere på virksomhedsperspektivet altså hvilke fordele og ulemper er 

der forbundet for dem 
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Jamen den største fordel må være, at man kan være mere præcis på nogen ting ift. altså den kultur 

og den tone og nogen gange kan det godt gå negativt altså der kan også nogen gange ligge noget 

negativt i, at man bruger det engelske. Det kan blive sådan lidt, et er at folk måske ikke rigtig forstår 

det 100%, men to er at hvad hedder det at det også kan give noget sådan nærhed hvis det er det man 

ønsker, at man ikke er, at det er jo også der er nogle virksomheder har jo også nogen gange det 

signal at de ikke er en eller anden fjern størrelse. Så det er en eller anden måde at bringe os tættere 

på vores kunder. Og vi kan snakke lidt mere sådan i øjenhøjde med folk at det ikke er et eller andet, 

der netop kommer fra USA eller et andet land 

11. Hvilke fordele og ulemper ser du så i at man ikke tilpasser? 

Der kan være at man lænder sig op af andre værdier. Der kan være noget økonomi og noget praktik 

i det. Atså det er jo 20 gange nemmere for en virksomhed, så behøver de ikke at have fat i os, så kan 

de bare direkte sende annonce til mediet og så kører vi. Og så behøver man ikke at have alle 

processer der ligger i korrekturgange og alt hvad der kan ligge og oversættelse og sådan noget. Det 

kan godt ikke fordi det altid, hvis man bare snakker om annoncer, så ligger der bare nogle processer 

i det. Hvis vi fik en annonce så skal vi oversætte den, vi skal sætte den op igen, vi skal købe 

korrektur og vi skal sende en ny annonce, hvor at hvis vi bar køre den direkte videre, så ryger den 

bare ind, så er det bare af sted med den 

Så der kan godt også være forbundet omkostning? 

Ja, helt klart 

Og kan man også risikere at målgruppen overhoved ikke forstår det? 

Det kan du øhm garanteret gøre hvis du bare køre rent uden at tænke tanke og bare altså. Der kan 

man måske godt, hvis du sidder i en virksomhed hvor alle snakker engelsk og alle er med på termer, 

så kan du godt glemme din målgruppe et øjeblik og så egentlig skriver noget som slet ikke man 

forstår eller i værste tilfælde forstår på en anden måde end det var tiltænkt ik? 

12.Hvad er så din eller virksomhedens personlig holdning til det at man bruger eller laver 

bilingvale reklamer? 

Jeg synes altså som sagt det er meget forskelligt vil jeg sige. Øhm det ikke, det er meget 

målgruppen synes jeg der styrer hvad det er der er en god ide i det her og så er det selvfølgelig 

noget med produktet og hvad er det er for en værdier og budskaber man ønsker at læne sig op ad. 
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Man kan sige, hvis jeg nu gav dig et eksempel på Design Trade som er en messe vi har lavet i 

København, en ny messe, den ligger og slås med en anden messe der ligger oppe i Herning som 

hedder Form Land og Form Land den har ligesom haft ry at hvad hedder det, at den er blevet sådan 

lidt for lokal sådan sagt jysk i det. Det var nogle udstillere og besøgende.. så siger man ok vi vil 

lave en ny messe men som har en meget bredere profil. Så siger man , vi vil gerne gå efter Norge, 

Sverige og ned langs Østersøen og sige det er vores primære målgruppe og få nogle nye målgrupper 

til og derfor er det også en god ide at ligge os op af en international profil for at distancere os fra 

form land ik? 

Hvilket sprog har i så valgt at bruge? 

Engelsk 

Og man kan også bare se navnet. 1. det er også sådan lidt op af hvad der lyder federe. Design Trade 

lyder federe i stedet for at man skulle sige Design handel eller hvad man vil kalde det på dansk, hvis 

man skule oversætte det 

Så der er noget der bare virker bedre på engelsk? 

Ja, det synes vi. Der startede vi med at køre alle overskrifter, headings blev ført på engelsk både på 

sitet og annoncer så kører vi headings på engelsk og tekst på dansk og nu er vi faktisk begyndt at 

bevæge os mere og mere over i at vi køre ren engelsk i sådan noget som social medier fordi der er et 

vedligeholdelses-issue hvis du skal sidde og lave et blog post hver gang, og det er noget der gerne 

skulle gå hurtigt og sådan noget, så er det bare mere omstændigt t at skulle, at oversætte det. Så er d 

bedre at starte et sted og så ikke ligge foden to gange 

13.Og bestemmer i hvilket sprog jeres kunders reklamer skal være på 

Vi har en snak med vores, vi kan da påvirke dem. Nogen gange kommer kunden og siger:” lav et 

oplæg” og så kan vi jo vælge, det ene eller det andet. Men vi skal argumentere for det og den 

betragtning man tager med dem sammen også hvad der er praktisk for dem at gøre over et eller 

andet forløb ik? Jo 

Så jo, d kan vi godt påvirke dem på 

14.Hvor er det typisk, at engelsk indgår i reklamen. Er det i sloganet, produktnavnet, 

reklameteksten eller? 
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Jeg vil sige nogen gange, navnet kan vi godt. Hvis vi måske har sådan at finde et navn, så er det os 

mange gange smartere at vælge et navn, hvis du har et internationalt marked som også fungere. Man 

har set mange eks på firmaer, der starter som danske virksomheder og som bliver et succes men så 

..altså  Jysk er egentligt et meget godt eksempel , Jysk Sengetøjslager de hedder jo jysk 

sengetøjslager i lang tid og tror jeg også lave en masse oversættelse rundt omkring i verden og så 

fandt de ud a at det bøvlede for dem at sku lave skilte og alt muligt. Så nu hedder de bare jysk, så 

nogen gange kunne d være meget godt at have det i mente hvis man sir produkt eller virksomhed de 

kan godt tænkes at skulle ud i verden og så starte det på engelsk eller så finde et navn der også 

fungere på engelsk 

Hvad hvis vi kun kigger nationalt? Øhm oplever du.. nu sir du at det er et sammenarbejde 

med virksomheder om det skal være engelsk elle ej. De reklamer du er stødt på, om det er i 

fjernsynet, i trykte medier eller trykte reklamer.  

Altså, jeg synes da stadig egentligt. Det e jo ikke sådan at det er .. det er primært dansk. Hvis du ser 

tv, det er jo primært dansk som er hoved. Der er bar nogen gange hvor det vil være en god ide hvis 

man snakker om fordeling, jeg ved d ikke, kan ikke sætte procenter på., men d er stadig en god idet 

at kommunikere i mange tilfælde på dansk øhm.  Hvad var spørgsmålet? 

Spørgsmålet var hvor i reklamen ser du engelsk blive brugt. 

Så vil jeg nok sige, måske logo og pay off til logo 

Pay off? Det ved jeg så ikke, hvad er 

Det er sådan en under titel, der underbygger det navn altså Nokia havde Nokia-  connecting people 

Slogan altså? 

Ja, slogan kan du sige. Og så måske nogen overskrifter og så den mere tekniske, forklarende tekst 

kan typisk være dansk ik? Og så er der også nogen gange, det er også nok noget man ser, som du 

nok ved mere om end mig, hvor man bare bruger flere og flere engelske ord, som sådan er en del af 

det danske sprog altså generelt ik?, tror jeg 

Ja, det har du ret i 
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15.Så har jeg lidt i forhold til fremtiden. Tror du vi vil se en stigning og måske en 

overtagelse af fremmedsprog? Altså at engelsk begynder at overtage danske reklamer og 

hvorfor? 

Det tror jeg godt man kan se en eller anden tendens. Jeg ved ikke om det bliver kinesisk eller nogle 

andre sprog, men jeg tror man gøre det i takt med at fremtidige generationer de vil være mere 

globalt funderet end hvad vi er, eller hvad min generation var. De vil forstå d meget bedre. Der sker 

noget med målgrupper. Der vil være meget der. Og så sker d selvfølgelig også noget med hvilke 

grupper man handler til. Der kommer nye verdner som også begynder/ man skal også kommunikere 

med og skal se som kinesere og andre store lande, der kan det godt være at man kommer til at 

forandre sproget endnu mere. Og så er der noget teknologi i det. Der kan ske et andet der, som gør 

at det hele bliver mere simpelt at styre de der processer og det kan man allerede se i værktøjer og 

website og sådan noget, der tænker man jo allerede sådan noget som Google Translate. Man prøver 

at tage hånd som nogle af de der så man kan kommunikere på lokalt sprog ret hurtigt. Så du hurtigt 

har en tekst der kan få den oversat om det er mere et mindre pr automatik 

Hvis vi kun kigger nationalt. Hvordan tror du det kommer til at se ud? 

Jamen jeg tror også de danske. Det kommer an på hvis vi ser.. hvis vi taler om danske målgrupper 

eller danske virksomheder generelt, der også er ude i verden, men hvis vi snakker danske 

målgrupper tror jeg også det er det samme der gør sig gældende, at det bliver mere og mere normalt 

engelsk.  

Altså tænker du fremmedsprog generelt eller engelsk? 

Ja generelt fremmedsprog. Altså, man kan også sige, at vi jo bliver også mere og mere 

multikulturelle i vores sprog så der kommer måske nogle grupper, som vil være relevante at snakke 

til ligesom med samme argumenter for at man snakker dansk til dem der er danskere i dag, så kan 

det også være nogle andre sprog til andre gruppe, hvis det er dem man snakker isolerende til 

16.Ja så tænkte jeg på. Tror du engelsk kommer til at blive det dominerede sprog eller 

tror du andre sprog? 

Jeg tror, det kommer an på tid, jeg kan ikke se så langt ud i fremtiden overhovedet, hvad der sker, 

men jeg tror på den kortere bane så vil være dominerende.  

Hvad med på langsigt? 
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Der kan alt være mere i spil. Der tror jeg godt, altså jeg ved ikke hvad der sker. Hvor meget der sker 

med kinesierne eller andre kulturer får fat. Det ved jeg ikke hvordan verden ser ud om 20-30 år men 

17.Øhm hvorfor tror du det kun, eller tror du kun det er engelsk der spiller en rolle? 

Eller er der også andre sprog, der spiller en rolle fx tysk? Nu har dansk været meget 

påvirket af tysk 

Jo men, jeg tror tysk, uden af vide noget om det, er nedadgående.  Man har svære og svære ved at få 

gymnasieelever til at vælge tysk, men de vil hellere kinesisk elle nogle andre fremmedsprog. Det er 

jo også lidt om, hvad der bliver lagt fokus på i skolen ik? Og det kan man sige at tysk er jo stadig, 

hvis man ser på markeder, så er tysk stadig 80 millioner eller et eller andet der snakker tysk. Det 

ligger dejligt tæt på Danmark og det er nogen det går dejligt godt for lige i øjeblikket, så det kunne 

tale for, men så kan altså sige at kinesere eller andre kulture der har milliarder af mennesker, der får 

du meget større grundlag hvis du kan bruge sproget til noget. Også arabisk eller andre sprog 

Ja men d var det.  

Jeg håber, du kunne bruge det til et eller andet 

Nogen a tingene har bekræftet mig i mine antagelser 

Ja sådan skal det også være nogle gange 

Ja det er jo det  
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Bilag 23:Lyhne & Co 

(direktøren fra Lyhne Life – afdeling i Lyhne og Co: 4/6-2013)  

 

Jeg vil høre om du vil starte med at fortælle om jeres bureau. Ja, jamen Lyhne og Co er et 

reklame- og kommunikationsbureau, der har eksisteret siden 91. Vi har før været en 35-40 

medarbejdere og nu er vi 16 mand ca. OK. Vi har stået for alt lige fra B til C kommunikation hvor 

vi har haft store centre og detailhandlen, fødevare har vi og vi har også her på det sidste lavet den 

der hedder seks om dagen med at spise 6 stykker grønt og frugt som vi har stået for både med film 

og for landbrug og fødevare. Og ja så har vi haft masse udover store centre så har vi haft IT 

selskaber og smykkefirmaer og diverse og jeg tror også vi var med til at udvikle konceptudvikling 

for Pandora. OK så i er meget meget bred. Og vi havde faktisk også en hel del health care 

virksomheder som Lundbeck, Pharma, Astellas Pharmaog som vi havde 16-18år øhm nogen af dem 

og var med til at introducere produktintroducere. Og så her fornyeligt eller for 2 år siden så startede 

vi faktisk den anden division /afdeling som jeg så er direktør for og som hedder Lyhne Life som 

primært er til B2B OK kunder øhm som også primært er health care og medicinal virksomheder og 

den del, men i det hele taget er B2B. Så er vi en blanding herinde af CBS-uddannet, grafikere, art 

directors/ kreative og så er jeg ingeniør men ellers er der sådan set det så det bliver en god.. jeg 

synes det er en god kombination når man skal lave kommunikation og reklame at man både har  

analyse-delen på plads og har kommunikationsdelen på plads samtidig med at man visuelt også kan 

få lov til at være kreativ og vise den kreative del. OK Øhm så det er sådan set, det vi laver. OK, 

jamen så lad os kaste os ud i det.  

1. Mit første spørgsmål går på om det er jeres opfattelse at der bliver brugt meget engelsk i 

danske reklamer altså generelt og så særligt trykte reklamer?  

 

Altså umiddelbart så vil jeg sige øhm nu er vi blevet en mere og mere international virksomhed og 

meget af det vi lavede til health care der kan man sige, der skal man bare lave global marketing. Det 

er ikke bare til lille Danmark, det er til hele verden og man kan også se at meget af den visuelle 

identitet at den ændre sig fordi man måske har andre virkemidler i asien end man har i Sydamerika 

end man har i Europa og USA har mange mere pangfarver. Det er meget forskelligt så man prøver 

at strømline på den måde så det appellerer til det hele og især medicinal firma, så er det mennesker 
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der lider at samme sygedom rundt om i hele verden, og så bliver man nødt til at være global. Det er 

da også med mange af de andre firma vi har hvor man bare gerne vil kommunikere til verden og vi 

bliver mere og mere international øhm ja så delvist men når vi snakker om storcentre og andre 

kunder nu har vi også Santa Maria fx kampagner så er det primært bare på dansk men vi har stadig 

væk væsentligt mere på dansk end vi har på engelsk. Men altså hvis vi ikke kigger på jer men 

bare sådan generelt jamen synes jeg ikke det som om det har ændret sig specielt meget de sidste 

par år. Hvad synes de har været de sidste par år? Har dansk været brugt meget? Der har det 

været en bladning selvfølgelig man ikke sådan at jeg synes jeg ser på tv reklamer hvor de primært er 

på engelsk overhoved jeg tænker heller ikke fuldt på engelsk, men mere nogle ord der bliver 

brugt på engelsk. Jamen der er der måske også men jeg tror mere det fordi de er nogle der 

appellere til os i landet mere end det fordi vores eget sprog ændre sig og vi selv bruger meget mere 

engelsk så det er måske bare mere for at følge med trenden i virkeligheden i forhold til hvad vi selv 

øhm bruger. 

 

2. Men vil du sige det er branche bestemt? Altså nu nævnte du godt nok at man inde for 

health care bruger meget engelsk fordi man netop bevæger sig ud på et international 

marked men synes du at man tager højde for hvilken branche vi har at gøre med altså fx 

dagligvare vs. luksus vare eller nogle andre ting hvor vi bruger ikke engelsk og her gøre 

vi ikke? 

 

Jeg tror det går an på målgruppen, hvis det er en lidt ældre generation, så tror jeg man holder sig 

meget til det dansk og hvis det er nogle mere i vores alder tror jeg man laver en god blanding fordi 

for vores vedkommende nu skulle vi kigge på en hjemme og så siger Martin til mig at den er på 

engelsk, og det har jeg ikke en gang lagt mærke til. Når jeg ser fjernsyn eller rundt omkring tror jeg 

ikke en gang jeg tænker over nødvendigvis over om det er engelsk eller dansk. Ok så det er blevet 

så naturligt? Det er blot blevet meget naturligt og så tror jeg også man tænker meget alder ind i 

det. 

3. Hvorfor tror du egentlig at alderen spiller så stor en rolle? 

 



 59 

Fordi jeg tror ikke, hvis man tænker på vores forældres generation så er engelsk ikke nødvendigvis 

ligeså integreret som det for os er. Jeg tror bare vi bliver påvirket rundt omkring. Jeg tror bare at når 

man bliver lidt ældre så er det ikke ligeså naturligt. JA.  

4. Og øhm møder i mange kunder der ønsker deres reklamer bliver lavet på det man kalder 

kodemiks eller et sprogmiks dvs. både på engelsk og dansk?  

 

Jeg tror ikke nogle ønsker specielt på det. Jeg tror bare de bagefter vil se hvad der virker. Santa 

Maria som vi har som kunde overhoved har. Jeg synes sådan ikke vi har lavet noget engelsk der. 

OK så det gør i ikke? Det ikke det de beder om nødvendigvis. Det ikke noget de tænker over 

heller. OK så det ikke sådan, at de siger nu vil jeg have en reklame på engelsk fordi de gerne 

vil nå ud til den målgruppe? Nej nej og slet ikke hvis de kun vil nå ud til Danmark. Det giver sig 

selv hvis det er ude af landets grænser, så skal man bruges engelsk  

 

5. 5. JA det er klart, men ellers ikke nej. Æhm jeg ved ikke om vi lige har snakket om det, men 

er produkttype skyld i hvilket sprog der bruges. Altså vi snakkede lige om luksus varer vs. 

Ikkeluksus varer. 

 

Nej. Overhoved ikke. 

 

Det er nok noget der giver sig selv i virkeligheden. Vi har ikke været ude for at de beder om det på 

et andet sprog nødvendigvis end hvad vi får. Det er klart, atmed health care så giver det af sig selv, 

det ikke en gang noget vi spørg om, så giver dig af selv sig at så er det på engelsk. Hvis det er noget 

til øhm til centrene så giver det af sig selv, så skal det bare være på dansk. Æhm så vi har ikke været 

ude for at være oppe i en diskussion eller en aftale. Så i tager det egentlig bare som det kommer? 

JA 

 

6. Bestemmer i hvilket sprog jeres kunders reklamer skal være på eller er det et 

samarbejde? 
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7. Kan du fortæller mig hvor det er typisk er at engelsk bruges. Er det i slogans, 

reklameteksten, produktnavn, eller? Hvor er det, hvis du selv har bemærket det??  

 

Øhm det er i det hele. Måske især i slogans. Ehm OK hvad med virksomhedsnavne og logo? Der 

synes jeg ikke jeg har set det så meget med mindre det er en engelsk virksomhed. 

 

8. Og hvilken form for engelsk bliver der brugt? Er det enkelte ord eller fulde sætninger, er 

det svære eller nemme ord?  

 

Det kan nok bare være meget slang i virkeligheden eller fraser man kender og man bruger meget. 

Spiller niveauet en rolle? Nej, men jeg tror ikke det er engelsk med sådan et meget højt LIX tal 

eller i den stil.  

9. OK og hvorfor tror at virksomheder vælger at bruge et sprogmiks altså engelsk og 

dansk?  

 

Det er vel for at møde forbruger og slutbrugeren der hvor de er i virkeligheden. Så der skal skabes 

en nærhed eller? JA, det skal være noget de kan relatere til på en eller anden må. Vi kommunikerer 

heller ikke på skriftsprog eller gammel tale eller på den måde overhoved. OK altså vil du sige, at 

nu da vi ikke taler som vi gjorde i gammel dage, er det fordi der er sket en naturlig udvikling 

så du tror vi nu bliver nødt til at møde forbrugeren, ja som du siger, der hvor han er fordi der 

er sket denne sproglige udvikling? JA, OK der er nogle forskellige teoretiker… jeg skal lige 

have dig spørgsmål igen. Hvad er det du siger? Øh det her spørgsmål eller det vi lige snakkede 

om? Det sidste du lige spurgte om.. tror du fordi at..ja æh det er fordi du siger vi taler jo fx ikke 

som vi gjorde for 30 år siden ikke og så spørger jeg om det er en naturlig sproglige udvikling 

som har gjort at vi i dag taler så meget engelsk som vi gør, så vi bliver nødt til at reklame 

mere på engelsk? Naturlig eller naturlig, men jeg tror grænser bliver færre og jeg tror der er mindre 

afstand rundt omkring i verden så vi kan bedre.. altså i gammel dage så skulle vi ikke ret meget ud 

over landets grænser, så var det det man kendte til. I dag når man hopper på et fly til New York 

eller tager ud og rejse som vi gør, så er det noget helt andet. Så er man meget mere samlet og tæt på. 

Og det må næste skyldes globalisering.  
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10. Der er forskellige teoretiker der snakker om hvorfor der er dette kodeskift fx siger de at 

det kan skyldes man ikke kan findes et tilsvarende ord på dansk eller at der kan være 

nogle tekniske termer ja, det kan det også som man ikke kan oversætte men de nævner 

også symbolsk værdi, at sproget har en symbolsk værdi, at engelsk fx symbolisere 

internationalisering, globalisering og modernitet. Tror du virksomheder bruger engelsk 

pga. det? For at signalerer noget bestemt? 

 

Selvfølge gør de det også. I virkeligheden er det hele en signalværdi, men signalværdien bruges 

igen primært for at ramme en bestemt målgruppe. Altså hvis man gerne vil virke international og ud 

til en bestem målgruppe så kommunikere man på en måde.  Hvis man nu ser på politiske partier fx, 

så vil man altid reklamere - hvis man fx er pro EU og pro internationalisering- så vil der nok være 

mange der vil være internationale. Æh og altså hvis man så tog sådan nogle helt højre ekstremister 

som fx Dansk Folkeparti eller et eller andet så vil alt deres sikkert blive skrevet på dansk, det tror 

jeg plus de vil lavet et eller andet altså og samtidigt tror jeg valg af kunder gøre meget, vi vil jo fx 

af åbenlyse årsager ikke lige vælge, at have kunder som går ud over vores integritet. Hvis man har 

en åbent demokratisk holdning til mange ting, så vil man også fravælger kunder øhm baseret på om 

de lever op til ens egen moral og værdier.  Så der er også nogen man ikke vil og der er også meget 

signalværdi. Vi har jo diskuteret herinde øhm vi vil gerne kommunikere ud meget m.h.t. fødevare 

og det skulle meget gerne være på sund livsstil og spise sundt og vi vil gerne have kunder som 

landbrug og fødevare og Sundhedsstyrelsen og sådan nogle ting, som gjorde danskerne lærte at 

spise sundere og måske især at mænd var knap så gode til at spise sundt ik´ altså. Men så også for 

at de ligesom skaber,  ikke et image men et billede af hvem i er? Et image i stor grad fx havde vi 

også Læge uden Grænser som bor lige herover, det vil jo også være sådan en kunde hvor man 

måske- det ved jeg ikke om du lige skal citere mig for - vil være stolt af at have fordi de gjorde 

nogle ekstra ting ik´øhm. Så kundevalg er især også en måde hvor man gerne selv vil signalere det 

rigtige eller noget man kan stå inde for. Og hvis man ser på politiske partier fx så er det altid dem 

der nogenlunde ligger i midten der måske er lettere, man kan have lidt bredere for og så skal man 

forholde sig lidt til dem der ligger på ydrepunkterne. Hvis man pludselig skulle til at sige at jeg 

gerne vil illustrere sundhed med landbrug og fødevare men hvad hvis der kommer nogle fra et 

cigaretfirma så vil jeg heller ikke synes at det var lige mig ehm og lave ..det vil fx ikke passe godt 

med vores portefølje hvis vi har medicinalfirma, biotek og nogle der skal forberede en livskvalitet 

hvis vi samtidigt i den anden ende reklamerer for Prince. Det vil jeg ikke synes man helt kunne, Det 
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tænker i egentlig også over? Det tænker vi faktisk meget mere over. Det kan godt være det var et 

sidespor, men men ehm ja alt er tænkt ind i det fordi det er ligeså meget ens eget brand ehmmm der 

på en eller anden måde skal symboliser de rigtige værdier, åbenhed og kompetencer og sådan noget 

som, men du har ret i… bruger vel generelt måske mange ord og plus nu sagde jeg lige brand og 

sådan nogle ting og noget af det er jo som du siger , så er det fordi man ikke har det på dansk. Jeg 

vil ikke vide hvad jeg skulle kalde det på dansk i virkeligheden ehm. Men går det måske tilbage 

til den naturlige, sproglige udvikling? Ja, men det. Ja. Men du snakkede lidt før om Dansk 

Folkeparti som måske vil vælge, at have deres reklamer på dansk, de vil nok gøre det, vil jeg 

tro, men tror du det kan skyldes noget med kulturen også? Nej jeg tror vi igen er henne mod 

noget alder. Ok. Så det har ikke noget at gøre med kultur og sprog egentligt går hånd i hånd? 

Jeg tror hvis man skulle sige noget om med storcentre og med andre centre og sådan noget, så 

favner man meget bredt. Det giver sig selv at alle dem i vores alder - unge og forskellige kultur og 

alt mulige andet, vi forstår det samme. Vi forstår engelsk ligeså godt som vi forstår dansk og så er 

en storcenter, hvis man tog det som et typisk segment- dem har vi mange af- så vil det være jo 

nogen teenager eller familier med børn hvor det dybest set er ligegyldigt. Så har vi faktisk en ret 

stor del af dem som er plus 50, 60, 70 OK der vil det ikke fuldstændigt svinge godt med at skrive på 

engelsk, så hvis man skriver på dansk, så sikre man at det er nutidigt og nutids dansk, så forstår den 

unge generation ligeså godt som den gamle og derfor så ehm så tror jeg der man bare vil lave det på 

dansk. Jeg tror også hvis jeg står fordom lidt frem, at udkants Danmark Nordjylland, ej det vil jeg 

ikke en gang påstå jeg mener på den måde, men nogen gange så kan det godt være at hvis vi tager 

udkants Danmark og nogen af de ældre generationer igen, så er det mere almindlig med dansk, men 

det ved jeg ikke om er rigtigt, men så kan jeg også sætte det sammen med sundhed og sige at der 

hvor man spiser sundest og har den bedst livsstil ift. det her, det er jo i hovedstadsområderne- det er 

jo ikke i ydrekanterne så det er som om det tit tager længere tid før noget bredere sig der ud til i 

virkeligheden og hvis du siger det der med Dansk Folkeparti så er det også fordi at der vil man igen 

kigge på målgruppen - størstedelen er ældre, der er ikke særlige mange unge tilbage i dag der vil 

stemme i den retning plus det måske igen hører til udkantsdansk, som bare ikke bliver særlig 

eksponeret for forskellige kulture. OK. Så du tror ikke de vil beholde danskhed og ?Overhoved 

ikke. Jeg tror ikke det er reklamebureauernes årsag til at gøre det. Jeg tror faktisk ikke en gang, hvis 

jeg skulle være helt ærlig en ting med Dansk Folkeparti eller politisk partier er jeg tror ikke særlige 

meget, hvis man når til kerne af dem, så tror jeg meget af deres måde at agere på er strategi fremfor 

følelser af noget som helst, altså hvis man skulle sige de lidt koldt og kynisk de tænker på at 
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appellere til dem der netop tænker at de vil beholde danskhed og det betyder slet ikke på noget 

punkter, at de tænker specielt i den retning og så tror måske jeg især at de ældre der er lidt utrygge 

ved mange nye ting og så siger de nårh ja det er også rigtigt. Ældre eller nogle der er i en lidt 

svagere position. Jeg tror ikke en gang med Dansk Folkeparti jeg tror egentlig også man kan sige 

dem om andre ekstremer. Folk som føler. Social status har måske også noget at gøre med det? 

Social status, uddannelsesniveau, overskud ehm alle de her ting gør mange ting og de som der siger 

de vil beholde danskhed eller ekstremister i den anden retning er det tit et svaghedstegn eller en 

form for usikkerhed eller utryghed der skaber alle de der ting .Tror du de tre ting, du nævnte før - 

Social status, uddannelsesniveau, overskud - er noget som bureauerne tager højde for? Ja, det 

er måske også nok dem der er mest købsdygtige OK. Jeg tror ikke, at hvis vi skal ud og 

produktlancere eller appellere til folk skal købe et eller andet, så tror jeg ikke vores primære 

målgruppe det er dem som er på social hjælp altså.. der tænker man hvemhar oveskud og lyst og alt 

muligt andet, så kan der være der er et produkt hvor man tænker, det har måske alle råd til at købe 

men så skal man appellere til alle men overordnet så er det overskudsdanskeren, eller borgeren eller 

hvad end. Det er overskudsfamilien måske, som man tænker på kryds og tværs at man… og hvis det 

er…så tænker man måske der er forældrene skal købe tingene til barnet.  

11. Ehm hvis vi kigger lidt på internationale reklamer, synes i så eller vælger virksomheder 

at tilpasse deres reklamer til danske forhold ift. sprog og kultur dvs. vælger de at 

oversætte internationale reklamer til dansk? 

 

NEJ! Det vil de ikke gøre. Overhoved ikke og det har ikke noget at gøre med hvilket produkt vi 

har med at gøre? Jeg tror ikke vi vil gå i den retning. Det er ligesom folk.. jeg tror ikke - ligesom i 

Tyskland måske , så vil vi bare oversætte. De oversætter alle film til tysk eller det der er indtalt, så 

vil man bare tekste det. Hvorfor tror du vi ikke oversætter? Jeg tror vi er for små. Jeg synes det 

er så mærkeligt på den måde.  

12. OK og hvilke fordele og ulemper ser du i, at virksomheder tilpasser deres reklame til 

danske forhold, hvis de vælger at oversætte? Hvilke fordele og ulemper vil det være?  

Man sikre sig at nå ud til den målgruppen man gerne vil ved at tilpasse den. Men jeg tror også inden 

da man vurderer om man ikke når ud til dem alligevel. Det er klart hvis man er sikker på at den 

målgruppe man skal ud til alligevel forstår den international kampagne lige så godt, så vil man 

spare tid og ressourcer ved bare ingen ting at gøre i virkeligheden. 
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13. Og så kommer det andet spørgsmål. Hvilke fordele og ulemper ser ud i at virksomheder 

ikke tilpasser deres reklamer? 

 

Jamen det er det samme. Det tror jeg altså. Er det kun dig der skal bruge de der optagelser? Jaja jeg 

skal bare transskribere det og vedlægge det til opgave og stemple opgaven fortrolig, så det 

skal du ikke tænke på. Men det fordi jeg gerne vil have nogle specifikke fordele og ulemper 

ved ikke tilpasse. Så man bare følger denne internationale kampagne lige meget hvor du er 

henne. Ja, men det er vel det samme ift. ved ikke at tilpasse dem, så har du ehm så sparer du tid og 

ressourcer ehm men man sørger nok også for at det er ensartet rundt omkring altså vi har mange af 

vores hjemmesider der er UK, US og danske, der er det endt med at vi bare laver fælles for dem, så 

bliver bare på engelsk. Så prøver man at strømline sådan så det appellere på kryds af tværs af 

kulture og lande ik´? JO. OK.. Hvad med ulemper.? Jeg oplever nok ikke mange ulemper. Jeg 

nok heller ikke i sådan en situation, hvor vi behøver at være bange for at miste vores sprog. Det 

bliver nok meget anerledes. Og der er pga. mange slang-ord og sådan noget i dag og jeg tænker helt 

ærligt, det synes jeg jo er helt omsonst, men det er ligesom da vi var teenager, vi sagde mega til 

alting, Det gør de stadig. Det gør de stadig ok.. nej men og så går det væk igen og så kommer der 

noget nyt og så går det væk igen, men grundelementerne det er jo bare bevaret alligevel.  

 

14. Og hvad er jeres syn på tosproget reklamer?  

 

Altså vi vil både.. i virkeligheden er vi fuldstændig ligeglad. Hvis reklamer er gode og indeholder 

det, den skal, så er man jo ligeglad. Den skal i virkeliglighed bare skabe opmærksomhed så hvis du 

har skrevet den på russisk så er den næste ligegyldig så længe den virkede.   

 

15. Hvis vi ser lidt på fremtiden ehm tror du vi vil se en stigning eller måske en overtagelse i 

brugen af fremmedsprog generelt og særligt engelsk i danske reklamer? 

 

Om vi vil se en stigning?  JA, altså vil der bliver brugt mere og mere fremmedsprog i danske 

reklamer og her tænker jeg generelt fremmedsprog og særligt engelsk? Øhm neeeej ikke 
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nødvendigvis. Jeg tror ikke det bliver meget anderledes. Det kan godt være det bliver endnu mere 

engelsk end lige nu.. altså jeg tror det bliver ved med at være en blanding og det kan meget vel være 

det bliver en stigning. Det bliver et nok højst sandsynlighed, men på et eller andet tidspunkt når 

man en stagnering af en god blanding ik´? 

 

16. Tror du at engelsk bliver det dominerende sprog i Danmark inden for reklamer? 

Overhoved ikke. Hvorfor tror du ikke det? Jeg tror bare, det bliver en blanding. Du tror ikke at 

globalisering og jo tættere vi ligesom kommer på hinanden – altså det er vi jo allerede gjort gennem 

de forskellige sociale medier.? Ja det har vi måske, men selv i de sociale medier skriver vi på dansk, 

men reklamerne. Jeg tænker ikke på det private. Reklamerne? det tror jeg heller ikke. 

 

17. Æh hvorfor er det kun engelsk der spiller en stor rolle og ikke andre fremmedsprog fx 

tysk eller? 

 

Tysk gjorde det i gamle dage fordi det lå tæt på den. Der tror jeg med den massepåvirkning vi har 

haft af fjernsyn, radio og sange og alt muligt andet, som blev lavet på engelsk, så er det blevet 

overeksponeret fremfor at blive patent ved at tage til Tyskland. Det var i virkeligheden 

sønderjyderne der var de allerbedste til tysk fordi de boede tæt på, det er de måske stadigvæk.  Ehm 

ja Men nu er det bare hvis vi andre får det gennem fjernsyn, radio og tv og jamen det hele og der 

engelsk bare- og jeg tror især det tv-serier der har gjort meget, ehm-  så er det nok også en måde at 

være neutral på. Hvis vi snakker om health care og medicinal, hvor jeg har været med i, så har det 

tit være sammenslutninger af Tyskland og Europa og alle mulige forskellige og Frankrig og sådan 

noget, hvor at det er der vi har samlet os men så for netop at bevare neutraliteten i det, har valgt at 

lave firmasproget på engelsk fordi så er man så neutral så mulig i virkeligheden. Hvis man havde en 

sammenslutning af Tyskland og Frankrig og mange forskellige, så vil det de måske naturligt.. jeg 

kunne huske da jeg var i medicinalfirmaet, at det var svært for den tyske afdeling at pludselig skule 

tale engelsk og det synes, de virkede meget irriterende og frustrerende og sådan noget og så var der 

også en fransk afdeling der synes det samme m.h.t. deres eget land og så må alle bide i det sure 

æble og så går vi til engelsk.  De går meget mere op i deres eget sprog.  De er også større og tysk 

og fransk og kinesisk i virkeligheden det er nogle af de ting hvor man siger, der er det også en 

fordel for os at lære, kan man sige Det var også det jeg sku spørge. Nogle af de andre bureauer 
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jeg har interviewet. Kinesisk tror jeg især i høj grad, vi meget meget stor øhm interessere i at man 

måske på sigt lærer meget mere af den del fordi de kommer til at dominere så meget 

forretningsmæssigt. Om det sker, fordi kinesisk er så kompliceret i sprog, det tror jeg ikke det gør. 

Altså, det er faktisk også fordi en ting skal man huske med engelsk, engelsk er relativ simpelt. 

Dansk er meget meget svært i virkeligheden og kinesisk er svært. Og så er der mange forskellige 

udtaler på kryds af tværs i mange andre sprog der er vanskelig. Engelsk er relativ let for mange 

forskellige kulture at tilpasse, at tillære sig. Øhm OK. Men jeg tror muligvis godt at den kunne 

stige, Jeg tror overhoved ikke at jeg ser det som noget problem i virkeligheden.  

Jamen jeg har ikke flere spørgsmål så. 
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Bilag 24:Saatchi & Saatchi 

(Rikke Wichmann Bruun,  administrerende direktør og Martin Gjerløf,  strategiske direktør: 30/5-

2013) 

K: Kan du fortælle hvad du skal skrive om osv.,  sådan så vi kan rette os ind på 

Lad mig starte med at sige tak fordi I gad deltage i starten, det var svært at finde nogle 

reklamebureauer, der gad være med, men nu sidder jeg så, i er så det 3 reklamebureau jeg 

har interviewet 

K: Hvem har du ellers interview? 

Der var en der hed Gottlieb & Co og Adpeople. Adpeople er jo en lidt mere international 

virksomhed, så der ku jeg få lidt mere ud af det end Gottlieb & Co. Det var faktisk også dem, 

som henviste mig til jer.  

K: Adpeople? 

Ja, Adpeople. De sagde til mig, hvis du vil have sådan et international perspektivet så er det 

måske en god idé at snakket med Saatchi & Saatchi. Jeg går på Handelshøjsskolen og læser 

Cand.Ling.Merc tolk og translatør  i engelsk men jeg har også en baggrund som 

Markedsføringsøkonom og jeg tænkte at jeg vil kombinere de to og så synes jeg at 

markedsføring er noget at det mest spændende der findes. 

Jeg har valgt at skrive om bilingualism i reklamer altså brugen af engelsk og dansk i danske 

reklamer og hvorfor er det virksomheder egentlig vælger at bruge engelsk i deres reklamer. 

Jeg synes man kan se det i højere grad nu end bar et par år tilbage og der må være nogle 

faktorer f.eks. globalisering ehm eller der kan være en masse grund ik? Og det er det, jeg 

gerne vil finde ud af. Så det er egentlig det. 

K: Jamen det er, er der en spørgeramme vi skal igennem eller taler vi bare? 

Jeg har de her 12 spørgsmål og med Gottlieb & CO tog det en halv time 

K: Ja, det er også det vi har  

Men hvis vi snakker for meget, så må i egentlig sige til.  Mit første går på 
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1. Er det jeres opfattelse at der bliver brugt meget engelsk generelt i reklamer ehm og så 

særligt trykte reklamer fordi det er det jeg har valgt at kigge på? 

 

K: Altså synes jeg ikke der bliver brugt meget engelsk generelt i reklamer. jeg synes der bliver 

brugt allermindst i trykte reklamer, hvis jeg skal være ærlig altså øhm det engelske der bliver brugt i 

danske reklamer er tit fra internationale brands så det er sådan noget som Coca Cola, Procter & 

Gamble og Nestlé øhm Unilever, alle de store internationale brands som er centraliseret omkring et 

globalt koncept og så bliver udryddet på de forskellige markeder og de bliver mest ofte brugt i deres 

coperate signatur, Nestlé –the good life, Coca Cola –open happiness, så det er mere nogle payoff 

der lænder sig op ad the corporate brand , der er det helt standard at bruge og der er det faktisk 

meget meget sjældent at man ser en fordanskning af dét fordi det hører sammen med the corporate 

identitet. Man kan så sige at der er flere flere også af de internationale brands, som agere på det 

lokale marked, som bruger engelsk i deres  

M: Dansk baseret international brands som Carlsberg har før haft en strategi hvor de ude i verden 

sagde ”probably the best beer in world” på engelsk og hjemme der vil de sige ”vores øl” altså på 

hjemmemarked havde man en fordanskning eller ikke en gang, man siger faktisk noget helt andet. 

Sådan havde Danske Bank også haft det med f.eks. i tilfældet med Dansk Bank vi er på 11 

markeder og vi vil have en fuldstændig ens identitet på alle markeder inklusiv hjemmemarked og 

derfor arbejder man også med en kampagne med ”new standards” i Danmark men det kan man så 

sige at det kan give bagslag fordi der skal være en mand øhm med dansk baseret international brand 

der føler danskerne at de har ejerskabet på brandet hvis det er Lego eller hvis det er ehm i dette 

tilfælde danske bank eller Carlsberg så kan man sige, det er ikke brandet der ejer sig, det er 

forbrugeren der ejer det. Det skal man også taget hensyn til, hvornår er man i position til faktisk at 

sige dansk i Danmark, sludder engelsk i Danmark øhm men i nogle sammenhænge giver det rigtig 

god mening når det er globale brand der bevæger sig ind i Danmark og du faktisk har en 

forventning om det og det vil også lyde dumt. Prøv giv eksempel med cola 

K: Der kører fx lige for tiden en stor kampagne som hedder ”share a coke” og den ville ikke 

fungere på samme måde og det er både trykt og det er meget trykt fordi det er meget outdoor. Den 

hedder ”share a coke”, hvis den havde heddet ”del en cola” så var noget af det grandiose og noget af 

det internationale og noget omkring, især for Coca Cola som har, som er meget globalt men også 

mht. at de arbejder på tværs af grænser og nationaliteter osv., vil gå af. Du vil ikke have sammen 
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attraktion i ”del en cola” som du har i ”share a coke” så bliver d pludselig lidt større og lidt bredere 

og hele deltagelsen bliver mere international. Så det er et rigtig godt eksempel men jeg tror, der ikke 

er så mange lokale danske mærker i de trykte medier som vil gå ind og vælge at kommunikere på 

engelsk. Der er sådan noget som Call Me som så hedder noget engelsk telefonselskabet Call Me 

men der kan man sige, der hedder selskabet hedder Call Me men deres kommunikation er så på 

dansk så der er flere der vil vælge at have et navn der er engelsk, men kommunikationen vil være, 

er hovedsagligt på dansk i de trykte medier.  

OK ehm 

M: Underskyld jeg afbryder. Det har jo også noget at gøre med ehm hvilken branche, industri, 

sektor man er i. I nogle sammenhænge giver det faktisk rigtig god mening at kalde sit brand engelsk 

navn og tale engelsk som telco. Man kan sige indenfor dameblade er der er det også fint at hedde 

Eurowoman eller euroman 

Du sagde telco? 

M: Det kan være sådan som alle elementer, noget innovativt og hvor man forventer man er med på 

beatet rent globalt. Lad os sige et dansk mejeri der taler alt for meget engelsk kan nogen gange, det 

kan falde helt igennem mm man vil lave en milkshake til nogle unge og man vil kalde det noget 

smart men det har altså meget at gøre med hvilket afsæt man har og øhm hvad det er nogle 

associationer man gerne vil udstråle i den kategori. 

K: Og hvad for en målgruppe 

M: XXX lokalt eller globalt 

K: Der er også sådan noget som McDonald´s og Burger King som også  øhm det er ok at de er 

engelsk fordi for os i vores verden, er det ok de er engelske fordi de ikke er af dansk oprindelse. Og 

der forventer vi faktisk at de er engelske og det gør forbrugerne også øhm og jeg tror i norden er 

man så hjemvante i det engelske at og vi har faktisk lavet nogle analyser i forbindelse med noget 

andet, at vi er så hjemvante i det engelske, det er ikke fordi det fremmedgøre forbrugerne når man 

gøre det. Der kan være nogle der siger, de er sådan lidt ligeglad med om det er dansk eller engelsk 

men det er mere om 
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2. Er der lige meget hvilken alder vi snakker om? Jeg har en tese om at den yngre 

generation fordi de netop er vokset op med engelsk 

M: Det tror jeg at du har ret i. der er nogle ældre der kan stige af på at deres teleselskaber, eller 

dansk bank pludselig snakker engelsk 

K: Ja ja og det tror jeg også har meget at gøre med at de ikke kan genkende sig selv i det og så har 

de lige pludselig svært ved udtalen, og hvordan skal jeg lige udtale det her 

M: Men også hvad skal det nu til for i Danmark har vi det lidt med at jorden at blive, det sømmer 

sig bedst.  Der skal vi Jantelov og det går lige tilbage til Holbergs tid i 1700 tallet hvor det netop var 

at man gjorde grin med dem der havde været i Frankrig eller havde været Erasmus Montanus der 

bare heddet Rasmus Bjerg før og så kommer han hjem og hedder noget smart og det var jo også en 

måde at gøre grin med aristokratiet osv. øhm som jo har haft sin brugerkvalitet Holberg var den 

store satiriker men i Danmark ligger der rigtig meget, at lige så snart nogle begynder at gøre sig til 

mere end de er - berettiget eller uberettiget- så har vi lige lidt den der med lige at skulle skal trykke 

på den og om de nu har noget at have det i 

3. Altså nu snakkede vi lidt om branche at det er branchebestemt altså sproget og vi 

snakkede også lidt omkring produkter alt afhænger om det er luksus produkter eller ikke, 

altså spiller produkttype en rolle i hvilket sprog der tales eller bruges i reklamer? 

K: Ja, helt sikkert 

M: Men det er svært umiddelbart at opstille en regel for det, fordi øhm det har meget med den givne 

situation. Det er ikke sådan, ati nogle kategorier kan man kun tale engelsk og i nogle kategorier kan 

kan man kun tale dansk men der er nogle steder hvor det lokale spiller en stor rolle. Indenfor 

fødevarer der hedder Læsø salt eller der sku det ikke hedde Læsø Island salt ehm eller du forstår? 

Det lokale spiller en enorm stor rolle i globalisering, som også spiller en stor rolle her.  Jo mere 

globalisering der er jo mere søger vi også det lokale og det er noget af det som, hvad hedder det, 

Coca Cola også oplever så de er et globalt brand men de gør meget ud af at lave lokale aktiviteter 

og tilpasse det dem lokale og nu laver de en kampagne med navne hvor man siger ”share a coke” 

with og så bruger de danske navne. De 50 mest udbredte danske navn så det er hele tiden en balance 

gang mellem at være global men man ved også at jo mere globalisering der er, jo mere søger folk 

ehm etniske identiteter, altså etnisk danske identiteter eller etnisk hvilken som helst anden identitet 

og det kan du jo bare se i , altså drømmen var at lave UN eller FN som det hedder på dansk 



 71 

K: Apropos 

M: Og det kunne man jo allerede gøre i 50’erne og Martin Luther King han var jo ude og sige ehm 

”all men are crazy equal” og så kommer XXX og siger ” we are black and we are proud”  og skyder 

ham og der er det er bare at med globalisering kommer der også ekstrem fragmentering og hvor alle 

ønsker deres egen identitet ehm og derfor er det en balancegang hvilket behov man som brand 

tilfredsstiller om det er global behov som der kan genkendelig på tværs af verden – Apple, de 

hedder bare Apple , de hedder ikke æble i Danmark og de 

K: Men det er mere branding navnet 

M: Ja ja men det kan være hvad som helst. Det produkt de laver, den måde de kommunikerer på i 

deres payoff – think different 

K: Ja, men det du vil sige om det, ja det har en sammenhæng med produktet fordier produktet 

internationalt, er det et internationalt produkt som fungerer på tværs af markeder som Coca Cola, 

som Stimorol, som McDonald´s, som Procter Gamble altså alle de ja, der er det ok at det er engelsk 

altså men er det helt lokalt dansk produkt, hvis du nu er, jeg tror ikke at Arla vil gå ud og 

kommunikere Lærkevang mælk på engelsk fordi der er det danskheden og det lokale vigtigt. 

M: Ja, det spiller en rolle og XXX og i det behov man tilfredsstiller hos forbruger øhm og der er 

det, det er derfor jeg nævner fødevarer typisk, det er der man tilfredsstiller øhm sin nationale 

identitet 

K: Det er også dér man har et behov for at det lokale er tæt 

4. Men har det heller ikke noget at gøre med at visse produkter netop symboliserer noget 

bestemt så at vi taler engelsk når vi har med en rejse at gøre, der er nogle biler der er 

ekstraordinære og derfor så skal vi symbolisere modernitet f.eks.. Hvorimod dagligvare 

hvis du laver noget på engelsk så kan du risikere at folk ikke forstår hvad der står eller 

medicin så ved de ikke hvad der står, så måske har også noget med det at gøre? 

 

M: Jeg tror mere at gøre det har noget med det første at gøre du sagde end det sidste fordi jeg tror 

ikke forståelsen spiler så stor rolle i sprogvalget. Det er klart at nogen gange skal man lige finde ud 

af om folk vil forstå det vi siger, men det har mere at gøre med hvad med man vil signalere 
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K: Og hvordan man vil opfattes 

M: Og der er det ati nogle kategorier der er der godt at tale om traditioner og håndværk og lokale 

tilhørsforhold og andre der er det bedre at sige det er moderne, det er fremadrettet, det globalt, det 

er del af den store strømning der foregår derude. Hvis du vælger der her så er du et moderne 

menneske ikke et lokalt  

Det du snakkede om før omkring at man ligesom skal tilpasse det globale til det lokale, er det 

ikke det man vil betegne som glokalisering? 

M: Jo det er det i virkeligheden, den form som f.eks. Coca Cola arbejder med hvor det er adapt and 

amplify hvor det er, men det er ikke adaptation hvor man siger det er samme kommunikation man 

kører ud over alt bare på engelsk, det er at man gå ind og giver et dansk tilsnit men man bevare 

noget af det globale i det stadigvæk. 

5. Og bestemmer i hvilket sprog jeres kunders reklamer skal være på? 

 

 

K: Det er noget vi gør i sammenarbejde med vores kunder fordi det er typisk os der vil komme med 

en anbefaling eller en overvejelse og så vil dialogen være derfra. Vi bestemmer ikke som sådan men 

selvfølgelig har vi nogle anbefalinger, det kan især have at gøre med hvis vi skal definere en payoff, 

eller tag line eller videre hvor det er mere den der egentlig altså jeg tror aldrig man i Danmark vi 

lave en kampagne eller kommunikation som kun er på engelsk. Det kan være man vælger elementer 

af det som af det og siger prøv hør det passer og hører sammen med den viden, organiserende idé i 

har, der hænger det sammen med at virke på engelsk i vores tag line eller payoff så det er ikke noget 

vi som sådan bestemmer men det er klart at når vi arbejder på et højt strategisk niveau at vi går ind 

og har en overvejelse omkring hvordan får vi det budskab vi gerne vil have ud bedst og nogle gange 

er det bedst at komme ud på engelsk fordi det er nemmere at forstå fx engelsk er også en meget, 

kommunikativ er det et meget mere taknemligt sprog at arbejde med i mange sammenhænge og det 

ved jo alle sammen. Det har selvfølgelig noget at det er den måde vi er vokset op på osv. men vi 

synes tit at ting lyder federe på engelsk altså nogle gange det er nemmere på at komme klart og 

tydeligt igennem på engelsk end vi synes det er på dansk 
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M: Og i nogle sammenhænge vil det være helt logisk lad os sige hvis man taler til investorer, så vil 

det give mening at tale på engelsk men du vil stadig virke krogede hvis det var i et dansk blad som 

børsen, nyhedsmagasinet eller noget hvis det hele stod på engelsk. Udfordringen er, at ikke må 

virke prætentiøs  

K: Ja, og man ligesom er på øjehøjde med den målgruppe og taler til dem på deres præmisser som 

man henvender sig til ehm så vi vil aldrig bestemme det, men det er klart at rigtigt for den 

positionering vi kan gerne vil give et givent mærke så vil vi have det med som en anbefaling. Det 

kan også være at vi gør det modsatte og siger prøv hør hvorfor er det i vil være engelsk i er danske? 

Kom tilbage til jeres rødder. Det kommer altid an på hvad vi vil med mærket. 

 

 

6. Og hvor er det typisk engelsk indgår? Vi talte om payoff, og tag lines ? 

K: Det er typisk dér 

Nu har jeg ikke stødt på de fagtermer hehheehe men hvad hedder det, sådan som, jeg har 

bemærket at i Eurowoman der er det meget slogans? 

K: Det er også det jeg mener, payoff , taglines, slogans osv.  

Logo, virksomhedsnavn? 

K: Ja, det er aldrig i det man vil kalde en brødtekst 

Reklametekst? 

K: Ja, det er i hvert fald meget sjældent at det er det. 

7. Og hvilken form engelsk bruges der? Er det enkelte ord, svære ord, fulde sætninger? 

 

M: Typisk fulde sætninger ik? 

K: Typisk fulde sætninger men typisk korte fulde sætninger der hvor der 

M: Ligesom det man i gamle dage kaldte slogans altså en payoff 
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K: Ja, der hvor gennemslagskraften 

M: Du kan kalde det tag line  

Dvs. det er bare slogans ik? 

M: Eller en kampagnelinje som  ”share a coke” 

8. Og hvorfor sprog i, sprogforskere kalder det kodemiks at skifte mellem de her to sprog øhm 

dansk og engelsk, hvorfor tror i at virksomheder vælger det? Vi snakkede om det tidligere 

om at det symboliserer noget bestemt og engelsk måske er mere fangende, men kan det være 

at fordi dansk er et fattigt sprog så vi mangler nogle ord på dansk, eller er der er nogle 

tekniske termer som vi bare ikke kan oversætte. 

 

K: Der er en større internationalisering og der er især, det har der været meget omkring de sidste 

par år med ligesom en anglificering af vores sprog og flere og flere engelske ord indgår naturligt i 

det danske sprog efterhånden. Jeg tror egentligt ikke dansk er et fattigt sprog, tværtimod, jeg tror det 

er fordi, jeg synes vi har et smukt sprog og nogle gange er jeg ked af at det bliver for engelsk 

M: Der også noget nyt i det 

K: Nej, der er ikke noget nyt i det 

M: Lang de fleste af vores ord kommer et andet sted fra 

K: Ja det gør de, men de påvirkninger der kommer udefra som verden er mere og mere international 

og flere og flere taler engelsk til hinanden på arbejdspladser. Der er mange af vores kunder ehm 

som jo består af en masse engelsksproget mennesker også hvor det er et stort miks af danskere og 

engelsksprogede, nu siger jeg engelsksproget men det kan også være andre nationaliteter ehm som 

arbejder sammen øhm jeg tror egentligt ikke det er fordi dansk er et fattigt sprog, jeg tror bare fordi 

at nu er det blevet reglen i stedet undtagelsen at man godt kan smække engelske ord ind i og det kan 

du også se på unge 

M: Men der kan sagtens være steder hvor man står og mangler et ord altså fordi verden bevæger sig 

så hurtig så bliver der opfundet ting som jo ikke er opfundet i Danmark. Vi har ligesom et ordforråd 

der er et par tusind år gammel ik? Og men så er der ting som computer og sådan nogle ting jamen 
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hvor man ikke har haft et ord for det. På Island gør de en dyd af at så opfinde et eget ord til det ik? 

Og der kan man godt sige at sproget kommer til kort og altså øhm tager sproget tager hvad sproget 

skal bruge, sådan er det bare så hvis der er noget hvor vi mangler ord for så tager vi det engelske 

ind. 

K: Ja, og så bliver det ligesom 

M:  Og så kan man ligesom komme videre men altså , der er masser af ting som kommer andre sted 

fra. Banan er et arabisk ord så der er ikke nogle af de ting vi tror der er hamrende danske, der i 

virkeligheden er som vi tror. 

K: Men altså teknologien gør jo også sit som Martin siger der kommer flere og flere produkter og 

med dem altså teknologiske produkter, kommer der nogle termer som vi simpelthen ikke har tid til 

at fordanske og der er det nemmere at erstatte det med et engelske ord og folk forstår det fordi det er 

det det er 

M: Og så har det altid været sådan, at, med globalisering er der selvfølgelig flere der har rejst og er 

blevet meget mere forvente med at fremmedsprog men også vi har jo aldrig synkroniseret tv her 

hjemme så danskerne de er altså ret hvad skal man sige 

K: Vi er ret stærke i vores forståelse 

M: Stærke i engelsk. Nu sagde jeg Holberg før. I 1700 tallet talte man både fransk og tysk ik? 

K: På det danske marked fordi at vi jo er et lille land med 6 mio. indbygger så vi kan ikke klare os 

kun på dansk, det kan vi hverken i din virksomhed eller og det kan du heller ikke 

kommunikationen. Vi vil ikke kun kunne klare os på dansk fordi der er så mange input andre steder 

fra og hvis vi skal ku have noget at sige så er vi nødt til at kunne tale andre sprog 

M: Men det er hele en kamp der bølger frem og tilbage fordi også inden for hvad skal man sige 

brancher jamen der kan der komme en masse engelsk ind men så kan der også komme en modtræk 

til det. Man begynder at tale om bull shit bingo fordi man er så træt af de buzz words der kører 

rundt, lads os at sige konsulentbranchen  

K: De der buzz words på engelsk hahahhahahahahahaha 



 76 

M: Ja ja , og der er heller ikke et andet ord for buzzwords. Så kan vi kalde det modeord ik?. 

Buzzwords er en måde at lave grin med det ehm og der ehm, så der der også sproget . Vi tager en 

masse ting ind men vi begynder også at skubbe ting ud igen ehm og sådan er det 

K: Jeg vil sige, det er heller ikke kun engelsk. Altså med kaffe, der hedder det cafe latte, eller cafe 

aule , der er jo ik nogen der siger må jeg få en mælke kaffe 

M: Der er det, jeg tror med alle ord og alt nyt først så bliver dæmoniseret, så bliver det latterliggjort 

og så bliver det naturaliseret. Det er ligesom de tre ting går igen altså mobiltelefonen først der synes 

man den var pisse farligt, så man dæmoniseret det. så latterliggjorde man det og sagde prøv se du 

taler render rundt, hvor er du bare latterlig og snakker i telefonen hele tiden og tror du er smart og 

så bliver det en selvfølge at tale i telefon. sådan er det også med ord øhm og alt andet nyt 

9. Hvorfor tror det kun er engelsk, der spiller den her rolle? 

 

M+K: Det synes vi heller ik 

K: Jeg kunne godt forestille mig et fransk produkt med en fransk tag line , ”viva la france” 

M: Og poshue med emotion e XXX , og  

K:Audi ”vorsprung durch technik” 

M: Ja ja, men det er bare fordi nu er der bare ik ret mange ting der kommer fra, det er jo ikke, det 

nye Apple er ikke kommet fra Kina så derfor er der ingen nogen grund til at sige på kinesisk plus 

det vil ve ikke forstå alligevel. I de der tilfælde der er der grund til at lave om på det 

K: Og der er sjovt at se hvis du kigger på Kina, hvor stor grund/hvor meget de ikke laver om på 

deres sprog. Der er det faktisk at du gå ind og ændre i produktnavne for at det skal passe til det 

kinesiske marked. Der er det rigtig svært at komme i gennem med engelsk kommunikation. 

10. Men tror i at vi i fremtiden vil kunne se en større brug af kinesisk i Danmark? 

K:Næh ,det tror jeg faktisk ikke 

M:Næh , det tror jeg ikke fordi det har ingen værdi , der er altså ingen signalværdi i det, som det er 

i dag .  Så skal vi have kineserne til at opfinde noget andet, et produkt, og så skal de til at lave nogle 
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brands hvor det står stærkt. Ehm det kan sagtens være der kommer et kinesisk brand der pludselig 

brænder igen, men det er noget af de har allersværeste ved. 

K: Man kan også sige, det der gør, får brand og kommunikation til at virke helt fantastisk som vi 

gerne vil have, det er fordi der er noget følelses det, at det er en kombination af noget rationelt og 

noget emotionelt. Jeg tror ikke på, vi i Danmark, inden for de næste mange år, er parate til at 

modtage vores følelsesmæssige afkodninger på kinesisk men det er vi på engelsk fordi det har vi fra 

film, fra musik, fra litteratur osv. så der er også en følelsesmæssig forbindelse og hvis vi ikke når ud 

på det rationale og det følelsesmæssige så når vi ikke rigtig nogle stedet 

M: Prøv hør, men intet er umuligt. selvfølgelig kan det ske ligesom med fransk, nogle gange popper 

der et eller andet op, men det kræver bare at folk har en forudsætning for at bare forstå noget af det 

om end ikke andet bare en eller anden konnotation. Hvis der ikke er nogen associationer ik? 

K: Jeg tror ikke kinesisk er det første sprog danskerne vil tage til sig 

M: Hvorimod man kan sige  

K: Det kan godt være fransk 

M: Og det samme kineserne laver også om på brand navne og så i nogle tilfælde så virker det. 

F.eks. Carlsberg ehm den måde man så lige tvister det på så betyder det agtværdig mand altså og 

Audi betyder faktisk også øhm ”audiii” på kinesisk betyder altså fremadrettet og innovativ, det 

passer skide godt 

K: Det er så mere held end forstand, kan man sige ik? Hvad fanden var det Pandora betød?? 

M: Det kan jeg ikke huske 

K: Nårh ok. Der kan du ikke undgå at komme ud i nogle problemer dér  

11. Tror i engelsk vil komme til at være det dominerende sprog i Danmark? 

K: Nej 

M: Nej, fordi man ønsker en lokal identitet altså 

K: Jeg tror altid dansk vil være talesprog, jeg tror der vil være mere og mere i undervisningen og på 

tidligere stadier tror jeg man vil begynde introducere mere og mere tungt undervisningsmateriale på 
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engelsk også i grundskolen og i gymnasier og ikke kun når man kommer på videregående 

uddannelser. Det tror jeg men det tror jeg simpelthen er for at give vores grundskoleelever og 

gymnasieelever en bedre afsæt til de videregående uddannelser som bliver mere og mere 

internationaliseret men jeg at i Danmark der er vi også danske og vi har stadig vores krone og ikke 

en Euro osv. osv. og sproget er en af de sidste ting vi vil give op. 

M: Det ser man alle steder altså skotter ehm kurdere altså alle rundt omkring i verden ønsker at 

bevare deres eget sprog. Sproget er ekstrem vigtigt i identitetsfaktor for og plus også at selvom da 

globalisering startede troede al ting ku forenes altså det var jo også i FN, der sad alle i habitter. Der 

gik ikke ret lang tid før de sad i deres nationaldragter på og så sad nogle fra Nepal med høj hat osv.. 

og fordi verden, logikken i verdenen er diversitet fremfor man altså ehm indenfor naturen der er der 

ikke bare en slags hest, der er mange forskellige slags heste. Der er ikke kun en slags af noget som 

helst i verden, der er ikke en slags religion, der er ikke en slags sprog og derfor også brands stiller 

sig op, men sprog deler sig ud fordi vi hele tiden har identitetsmarkør Altså der hvor jeg kommer fra 

i  Jylland oprindeligt, jamen i gamle dag og sådan er det faktisk stadig, der vil der være forskel på 

dialekten på den ene siden af en å og på den anden side af en å fordi vi er fra øst siden og vi er dem 

fra vest siden 

K: Ja, det er en måde at identificere sig på 

M;: Og derfor ehm engelsk skulle domminere alt ting er fuldstændigt utopisk, tror jeg 

K: Det tror jeg også men nu kan vi se om 100 år når denne afhandling bliver gravet op et sted 

hahahhahahahahahahahahhaha og vi bliver fuldstændigt modbevist. Der er vi heldigvis døde 

Ja grunden til jeg stillede jer det spørgsmål var fordi nogle af de andre jeg interviewede, de 

mente at jo måske vil vi se en stigning i engelsk netop for pga. globalisering at det er en 

naturlig udvikling og man kan bare ikke standse den. 

M: Men det kan være i bestemte sammenhænge. Der kan sagtens være på arbejdsplads, jeg kender 

masser af arbejdspladser hvor engelsk er corporate language og det er fordi det er praktisk og ikke 

for at være smart. Det er simpelthen bare fordi det fungerer for dem og fordi man har medarbejdere 

fra hele verden 

K: Vores kreativ director er engelsk så mange af vores kommunikation, selv hvis vi bare sidder 

ham, Martin og jeg så er det på engelsk. Så foregår e-mail korrespondance på engelsk osv. og sådan 
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er det også med nogle af vores kunder, men jeg tror aldrig at når jeg kommer hjem til min familie 

om aftenen at så taler vi engelsk 

M: Nej tværtimod 

K; Tværtimod så er det der, at jeg identificerer mig selv osv. På arbejdsplader, professionelt og i 

uddannelse, prof, og uddannelsesforløbet helt sikkert der vil det fylde mere og mere. 

Hvad med reklamer, specifikt? 

K: Jamen igen reklamer er en stor del af din identitet, kan man sige, og der tror jeg at man ja, det vil 

nok gå vidder end det er nu men jeg tror stadigvæk at på igen produkt-niveau og hvad det er for et 

mærke, er der også en fordel i at være dansk fordi det kommer an på hvad du gerne vil signalere og 

kommer også an på hvilken emotionel ehm værdi du gerne vil have videre ud til forbrugeren så der 

tror jeg diskussionen vil blive mere mere og spørgsmål vil blive stillet tier og tier ehm og jeg tror at 

man vil tage det op mere end man har gjort det, enten er bare engelsk eller  

M: Men den vigtigste faktor vil blive, grunden til at, fordi når du siger reklamer så ligger du straks 

en tanke om at det er print – det var noget du spurgte om- og print er pr. definition lokalt fordi når 

noget er blevet trykt og indrykket fysisk men den væsentlige trend om meget meget bliver mere 

engelsk er digitalisering fordi at du vil kunne se det går på tværs af grænser, det transcenderer så 

hvis vi laver ehm en App og lancerer den i App Store så vil d være idiotisk at lave den på dansk når 

vi ved at dem som er i Danmark, som i øvrigt er et lille marked, lad os sige vi vil have den ud i 

verden bredt jamen så ehm giver det meget mere mening at have den på engelsk. Alle vil kunne 

forstå det og så der er masser af ting der gør at det kommer ud ehm i det digitale rum 

K: Samtidig sociale medier på Facebook osv. der er mange af vores kunder som alligevel også har 

et behov for at have en lokal Facebook 

M: Selvfølgelig 

K: Og især i norden, sådan et land som Finland, der er det på finsk altså fordi det er et socialt medie 

hvor du identificerer dig selv rigtig meget også, du ligesom spejler dig selv i det, og vil gerne 

opfattes på en vis måde på de sociale medier og der er det stadig vigtigt at det er lokalt.  

M: Den er slået fra. Har den ikke optaget? 
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K: Hahahahaha 

Det er ligemeget, det gør den nu 

M: Den optager nu 

12. Ja, jeg har trykket. Vi snakkede lidt om adaption før, men i forhold til internationale 

reklamer synes i eller vælger virksomheder at tilpasse deres reklamer til danske forhold i 

form at sprog og kultur fx oversætte brandet eller øhm nu snakkede vi om sloganet? 

K: Nej, jeg vil sige for et år par side var det meget centraliseret ift. at alle de store brands gik ud og 

sagde nu kommer det et sted fra og så må vores små markeder bare adapte. Der er en lidt tendens 

der begynder at balancere det lidt sådan så, JA der er mange der kommer og siger sådan er det MEN 

fordi nu til at funge lokalt. Så fra at bare have skulle blindt trykke reklamer, udviklede centralhed 

ned over hovedet på folk, til og få lov til at adapte med et lokal aspekt, der er det ved at vende lidt. 

Jeg tror faktisk det at være lokalt betyder lidt mere end det gjorde før for brandenes side fordi de 

kan godt se værdien i det lokale. 

13. Og hvilke fordele og ulemper ser i at virksomheder tilpasser deres reklamer til lokale 

forholde? 

M: Der er noget economy of scale i at bevare det ens for alt, men ulemper er bare at det blæser hen 

over hoved en masse, ikke fordi de ikke forstår det men fordi det bare føles overfladisk og det ikke, 

de føler sig ikke involveret. Hvis det er, at det bare er som om det er trykket ud af et sted i verden 

Der er ikke den her nærhed? 

M: Nej, der er ikke noget nærhed 

K: Nej, og det er tit at det fordi det så bliver nogle generelle indsigter man arbejder efter i stedet for 

nogen måske lokale indsigter der vil gøre at mærket vil komme tættere på forbrugeren 

M: Så man føler sig fremmedgjort når man bliver ramt af en reklame som almindelige forbruger af 

det hører vi af fokusgrupper osv., hvis det bare er nogle der ikke vil gøre sig en ulejlighed og 

oversætte det så vi er på bølgelængde, tilpasse det ift. lokale og lære sproget ehm. 

K: Men fordel kan også være at man som mærke bliver opfattet som større fordi man er ehm taler 

på et større sprog  
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Ok 

 

14. Og så hehehe hvilke fordele og ulemper ser i at virksomheder ikke tilpasser? 

 

M:  Jeg ser det som en fordel altså i tilfældet Saatchi og Saatchi har det været en kæmpe fordel at 

man ikke har kaldt det et engelsk navn men har bevaret ehm ehm Saatchi brødrene var irakiske 

jøder og Saatchi betyder i virkeligheden urmager på tyrkisk og hele det område ned til Irak hvor de 

kom fra så derfra kan man sige vi hedder i virkeligheden urmager urmager men i England der kan 

bare se hvor alle hed engelske navne da man åbnede derud i verden, så opstår der en særlig mystik 

omkring det fordi det er et navn man ikke glemmer som ehm vesteuropæer og som amerikanere og 

derfor brænder det sig ind på på en særlig måde så det få en særegenhed når det ikke bare er oversat 

til engelsk og det kan være en kæmpe styrke ehm for et ehm brand 

K: En fordel er vel selvfølgelig også jo lokale og jo mere dine indsigter er baseret på de lokale så 

kommer du også hurtigere tættere på forbrugeren så der er lidt omvendt. 

Jeg har to spørgsmål til.  

15. Hvad er jeres syn på bilingvale reklamer altså det at man bruger tosprogethed i 

reklamer? Er det fint nok? 

M: Det kommer helt an på konteksten. Den kommer hel an på om det er brand hvor man synes at de 

har et reel en legitimitet til at gøre det fordi de er globale ehm men samtidig agere i en dansk 

kontekst eller er et dansk baseret international brand der gør det. Og hvis det bare for og spille smart 

ehm så kan det være en ulempe fordi folk de ser det som krukkeri ehm især hvis det er et meget 

provinsiel brand der pludselig forsøger ehm hvis jysk bank var begyndt at tale engelsk så vil det 

virke mærkeligt men kan sige de tog også XXX , de to danske bank gik ud og sagde  new standard 

og lavede en reklame der hedder: ”Yes vi speak English”, jyske bank gjorde det. Det var også for at 

lave den der Erasmus Montanus ud af danske bank ik? 

K: Ja, Erasmus Montanus 

Øhm jamen jeg har ikke flere spørgsmål,  

K: Super 
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Jeg siger tak for jeres tid. Der var faktisk ret interessant 

 

 

Bilag 25:Sunrise A/S 

(Lars Birk, tekstforfatter og konceptudviklinger: 5/6-2013) 

 

Hehehe. Du kan starte med at fortælle lidt om jer 

M:Æh om hvad? 

Om bureauet 

M: Om bureauet? Jamen ehm hvad du gerne vide? 

Bare sådan korte træk, hvilke opgaver i egentlig laver. Om jeres opgaver er på 

hjemmemarkedet eller om i også bevæger jer udenfor 

M: Altså ehm vi har hoved fokus ehm jeg ved ikke om man kan sige at vores hoved fokus er 

hjemme, men det er sådan det er . Det kan man ikke altid styre, det kommer an på hvilke kontakter 

der dukker op og sådan noget ik? Men hovedsagligt har vi danske kunder, vi har mange 

detailkunder, ja vi har Fona, Danbolig, vi har den type kunder. Vi har Quick ehm, 

supermarkedskæden osv. ik? Øhm så vi har meget detailhandlen 

1. Ok , så mit første spørgsmål går på om deres er jeres opfattelse at der bliver brugt 

meget engelsk i reklamer sådan generelt og så trykte reklamer, fordi det er det jeg har 

valgt at kigge på?  

 

M: Ok, altså jeg vil jo sige, at når du siger at du har valgt at kigge på trykte reklamer, så sker der jo 

en kæmpe udvikling nu fra trykte reklamer over til de digitale, ehm altså over på andre platformen 

simpelthen. Det er mobilplatformen, det er tablets altså Ipad osv. øhm så selv avis er flyttet over på 

noget håndholdt andre digitalt ik? Altså jeg har abonneret indtil for nogle år siden ik? Det er jo 

meningsløst, fordi man får ikke læst det og man sidder alligevel foran sin skærm ik? Så jeg vil bare, 
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så når du skriver at du fokuserer på de trykte, så æh er der en meget stor bevægelse væk fra det 

trykte og så spørger du om? 

Om der bliver brugt engelsk 

M: det gør der jo. Vi har faktisk lige præsenteret en kampagne men som jeg kan ikke fortælle dig 

om den fordi den er ikke ude og køre nu, hvor ehm hele kampagnegrebet er et engelsk ord ehm 

blandet med noget dansk men sådan er det danske sprog jo også. Vi siger jo også ”weekend”, 

”lighter”, ”computer” osv. ik? Så Danmark er et lille land så det er naturligt, men vi vil altid forsøge 

at sige det på dansk, hvis vi kan det. Altså jeg vil aldrig skrive ”med en happy end” f.eks., så vil jeg 

skrive ”med en god slutning” sådan ik? 

Ok, så du ser altså en stigende tendens i? 

M: Ser jeg en stigende tendens? Ehmder er jo i stigende, nu er jeg specifikt tekstforfatter 

ogkonceptudviklinger og så kan man være AD konceptudvikler også ik? Så jeg har mere med ord at 

gøre end AD har. Om der er en stigende tendens ehm? Hmm altså der er i hvert fald en stigende 

tendens til at der kommer flere engelske begreber ind i det danske sprog. Altså ”front end” og ”back 

end” er sådan nogle termer som man bruger til de digtale f.eks. ik? Altså, man har ikke opfundet 

danske måder at sige det på endnu. Om man så kan sige at de der engelske begreber flytter ind i 

markedsføring, altså f.eks. står der – den der har jeg ikke lavet, nu hænger den bare der- altså der vil 

jo aldrig stå ”fra new year kan du se tv3”, så jeg ved ikke helt om det er det du mener altså for så 

synes jeg ikke der er nogle tendens. 

2. Så du tror pga. den naturlige udvikling så vil vi bruge engelsk fordi det er blevet en 

naturlig udvikling? 

M: Ja verden bliver mindre og mindre ik? Altså men ehm jeg tror jo samtidigt at når verden bliver 

mindre så har man brug for, altså så kunne vi jo forsvinde så man har brug for at blive tydeligere så 

derfor tror jeg også at der kan være en tendens der hedder at man i virkelig. Der er jo flere der 

synger på dansk for 10 år siden der ville det være plat at, hvad hedder ham der øhm Seebach, 

Rasmus Seebach havde slet ikke slået igennem, det havde været plat og i dag går alle og synger det 

og man er ikke nørdet hvis man synger hans tekster altså men Medina hun er jo kæmpe ik? Osv. ik? 

Så jeg tror der kan være to faktisk samtidige tendenser. Den ene kan være at man det er mere 

legitimt at bruge engelsk men der er også en styrkelse af danskheden altså. Når man bliver mere 
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utydelig i verden jamen så har man brug for at finde ud af hvem man er. Så har man brug for at 

holde fast i nogle ting ik? 

3. Så sproget har også noget med identitet at gøre? 

 

M: Det har sindssygt meget med identitet at gøre ik? I går da vi var ude og præsentere var der en fra 

arbejde her de spillede en cd med, hvad hedder han nu, Allan Olsen som er en dansk sanger som 

kommer fra Vendsyssel. Vendsyssel er et lille lille sprog området i Danmark ik? Og han fik udgivet 

cd’en hos den lokale supermarked dér og folk stod i kø for at købe en lille vendsysselsk og jeg 

forstår knap nok hvad de synger og pladen hedder ”jøwt” og det betyder fedt, sejt ik? Så det er et 

eksempel på det nære, danske ehm det er jo danskhed i sin ekstreme form, ikke en negativ ekstrem 

men i sin meget tydelige form, at det endda er en, hvad hedder sådan noget, ikke en accent, dialekt 

altså Vendsyssel, vendelbomål hedder det, så det er et eksempel på, og nu kan man så købe den i 

resten af landet den cd og jeg så lige en plakat for den på sådan nogle vægge, lysstandere og sådan 

noget herover og så står der Allah Olsen. Man forstår det ikke.  

Den må jeg høre, når jeg kommer hjem hehe 

M: den kan man måske drage en parallelt til. Det er jo cool at se sådan en plakat. Nu tror jeg du vil 

synes det er noget gammelt musik og sådan ik? Sådan noget ik, men så jeg tror der er begge 

tendenser. både at, altså jeg kan ikke rigtig komme, det er i hvert fald legitimt at skrive noget 

engelsk i en overskrift mere end det var før men hvis man kan slippe for det så gør man det 

4. Møder i mange kunder der ønsker at deres reklamer bliver lavet på et kodemiks, det 

teoretikere kalder et sprogmiks altså engelsk og dansk  

 

M: Altså om vi møder kunder der efterspørger? 

Om i møder kunder der efterspørger det her sprogmiks? 

M: Hmmm nej altså ehm altså hvorfor tænker du de skulle ville det? 

Der kommer nogle spørgsmål længere ned fordi min teori er, at engelsk ligesom symboliserer 

nogle bestemte ting, så for at virksomheder gerne vil symbolisere disse bestemte 

konnotationer så vælger de så at inddrage engelsk 
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M: Jaa ehm altså har du set nogen annoncer eller nogen ting i Danmark hvor det bliver blandet? 

Ja, og det er lige meget om det er sloganet eller i reklameteksten eller 

M: Altså som sagt har vi lige ehm lavet, jeg kan desværre ikke vise det, ehm men man kunne tage 

parallellen til, at hvis man nu skrev weekend, det vil man jo helt naturligt skrive fordi det er det 

danske ord for de to dage, der ligger sidst på ugen ik? Men altså og på den måde vil man løfte ting, 

men det er ord man bruger, hvad kunne man ellers sige ehm ehm ”trekking tur” hvis man f.eks. 

siger sådan, men det er jo ligesom at gå på vandretur, 

Det siger man jo 

M: Der siger man ”trekking tur” fordi det lyder moderne ik? I stedet for at sige tage på vandretur 

Det er det, jeg tænkte på at netop fordi det symbolisere modernitet så vælger virksomheder 

nogle ord eller fraser for at symbolisere modernitet. 

M: jamen det er helt klart,”tage med på trekking” lyder da federe end ”tag med på vandretur”, så 

det ville jeg helt klart skrive men om det lige handler om engelsk for at prøve at hive nogle engelske 

værdier ehm jeg tro mere det er for at hive det moderne end, nu ved jeg ikke hvad man skal sige er 

engelske værdier, men for at hive det moderne ind, for at gøre det nutidigt ik? det vil ikke være for 

at sige, ligesom i gamle dage da man gik med Levis bukser, der var det for at sige jeg er del af den 

amerikanske livsstil ik? ehm der tror jeg mere det i dag er ehm at man gerne vil symboliser at man 

er moderne ik? altså fordi det jo er skidt at være gammel i vores dage ik? Der er ingen der vil være 

gamle, det er virkelig at og selvom dem der siger det, siger det jo fordi de er blevet så gamle at de er 

nødt til at være gamle så de må ligesom tage det på, tror jeg. Det er i hvert fald sådan som jeg 

oplever det. Der går i hvert fald flere år før man siger nu er jeg gammel og så bliver man nødt til at 

rigtig tage gammelheden på sig.  

5. Jeg ved ikke om det er et relevant spørgsmål, men er det forskel på trykte reklamer 

og så reklamer i tv eller radio? Altså om du ser mere engelsk i f.eks. tv og radio end 

trykte reklamer. 

M: Hvor ehm, nu undrer det mig så bare, hvor er internettet henne i det dér? 

Internet?  

M:ja  
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Jamen det er en del af ja tv og radio 

M: okay fordi jeg vil jo nærmest sige at radio og tv forsvinder jo også . Altså, for rigtig mange unge 

der foregår det hele på computeren ik? De ser tv, der er færre og færre unge der har tv, de ser 

simpelthen net tv, og de hører ikke radio, de hører på deres tlf. , enten Spoty fy altså som jo er  hvor 

der så ikke er radio programmer som sådan eller også downloader de potcast af udvalgte 

programmer ik? øhm så folk bliver mere og mere specifikke ift. hvad deres behov er i stedet for at 

de er åbne for hvad der nu måtte komme ik? Så har de allerede valgt på forhånd hvad for en type 

ehm, kanal eller hvad det nu altså, ja selv kanaler, når de lytter til noget så er det en specifik kanal, 

radio så nu hvad var det du sagde igen? 

Jeg har måske ikke kom men jeg har valgt at kigge på Eurowoman og vi unge og se på de 

reklameannoncer der er dér i et helt år. F.eks. Eurowoman der er der ret meget ehm og jeg 

tror det har noget med hvilken målgruppe vi har med at gøre ik? 

M: ja , det tror jeg du har helt ret i , det sidste du siger 

Ja og det samme med Vi Unge. Det tror jeg også er specifik ift. målgruppen, men ehm jeg 

synes også at jeg ser ehm en masse ord i f.eks. i tv det kan være slogans, produktnavn ik? Så 

det er mere der så når jeres kunder og siger vi vil gerne have en reklame, kan i så se en 

tendens f.eks. om det er dem der vil have nogle i bladene eller dem der gerne vil have dem i 

fjernsynet? 

M: om vi så kan se en tendens til om hvad? 

Om de så vælger engelsk mere end dansk eller om de fravælger engelsk? 

M: Altså jeg tror du har fuldstændig ret i at hvis vi går ned i målgruppen, der er lidt forskel på 

Eurowoman og vi unges målgruppe ik? Så jeg tror du har helt ret i at hvis man gå ned i Vi Unge så 

kan der være meget mere engelsk så kan der være meget mere engelsk uden problemer ehm fordi 

det er lige før de er ”bilingual”, det er lige før at de er ligeså gode til engelsk som de er til dansk når 

de er hvad er de, 15, 16, 17? 

Mellem 12-18 

M: 12-18 ja. Fordi de ser så meget engelsk tv. Da jeg var lille der var der tre svenske kanaler og en 

dansk, nu er jeg gammel efterhånden, der var der kun DR vi snakker om da jeg var helt likke og så 
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var der to eller svenske så jeg var ligeså god til svensk som jeg var til dansk. Når jeg tog til Sverige 

spurgte de hvor i Sverige jeg var fra og jeg havde kun se det på tv så det er det samme der sker med 

de unge i dag der ser så meget internationalt tv ehm på nettet osv. Så jeg vil sige ehm jeg kommer i 

tanke om. Jeg prøver at sidde at komme med konkrete eksempler hvor det ikke kun er fordi du har 

ret i at i payoffs og produktnavne der vil jeg tro at det sker meget hyppigere at det er det engelsk 

fordi det er ligesom det er nemmere at få noget til at lyde godt på engelsk en sang f.eks. ”just do it”, 

”be cool have a Snickers”, ”hungry have a Snickers” eller noget ik? Men det hænger også sammen 

med at mange at de annoncer der er i Vi Unge og i Eurowoman er ehm oversatte annoncer fra andre 

lande. Det er store internationale firmaer Nestlé, Coca Cola som har nogle internationale kampagner 

for at det er billigere for dem at lave dem i alle mulige lande ik? 

Og det er så mit næste spørgsmål.  

6. Er det branche bestemt? Er der nogen brancher hvor man bruger mere engelsk end 

andre? 

M: Ehm jeg tror mere at man kan sige det er målgruppebestemt. Ehm men så derved bliver det også 

branchebestemt. F.eks. en ejendomsmægler taler til en ældre målgruppe og for dem vil det være 

kikset at tale engelsk men hvis vi skal sælge en Snickers så er det jo ”hungry have a Snickers” f.eks. 

. Det er sjovere en at skrive ”sulten spis en Snickers”. Og den smager bare federe når den siger 

”hungry have a Snickers” ik? Det er sådan noget lignende de siger, jeg kan ik helt huske deres 

payoff. 

Det er for jeg synes personligt at f.eks. Eurowoman og Vi Unge ehm reklamerne har meget 

med kosmetik og hudprodukter og det er klart fordi den yngre målgruppe ligesom kommer i 

puberteten og alt det der hvor de begynder at interesse sig for det. Så det jeg har oplevet det 

er ati dagligdagsvarer er der ik så meget engelsk og måske hellere ik indenfor medicinal 

industrien og måske kan det hænge sammen at det er to vigtige ting, eller hvad man skal sige, 

a basic need et basalt behov vi skal have opfyldt så hvis de ikke forstår indlægssedlen i en eller 

medicin eller hvis de ikke forstår hvordan hvad det her produkt er, så kan det gå galt. 

Hvorimod de andre ting er luksusprodukter hvor det egentlig ikke betyder så meget at det er 

på engelsk men igen det symboliserer noget bestemt. Jeg ved ikke om du har bemærket det? 

M: jo altså jeg tror forklaring er at fødevarer er sådan noget basalt som d skal spise så der skal ikke 

være så meget bullshit ved det. Det er i hvert fald den måde man kommunikerer fødevarer. Du 
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putter nødder i en stille og rolig pose og så står der nødder, men der kan sagtens ske en udvikling 

hen imod at posen bliver lavet meget mere funky. Kim f.eks. har sådan nogle små poser der hedder 

”go” nu og de hedder endda engelsk i stedet for ”tag på tur” eller et eller andet. Det er jo at du kan 

tage det med og så er der lidt rosiner og sådan. Det er et godt eksempel på det ik? Og alle 

produktgrupper tager egentlig den rejse altså fra at være noget basalt, sådan har det garanteret også 

været med eyeliner, parfumer osv. Det har bare været parfume 4 kr., da det kom frem. Nu er det jo 

Christian Dior XXX et eller andet. Det bliver pakket en i en fortælling så det får en merværdi og det 

er også derfor at der bliver talt engelsk fordi produktet får en merværdi, en oplevede merværdi. 

Altså hvis du viser en diesel buks og så skriver du hvad prisen er, så siger man ”når hvorfor kan jeg 

ikke ligeså godt købe en anden buks?”, ehm hvis du så fortæller æh du bliver funky eller cool, ”nårh 

så det er derfor jeg skal købe den?”. Så du får faktisk en oplevede ekstra værdi som du gerne vil 

betale 300 kr. for 

Det er jo så igen at man prøver at forbinde det til nogle bestemme konnotationer ik? 

Amerikanisering, modernitet, internationalisering ik? 

M: Fuldkommen 

7. Det fordi, jeg har også et spørgsmål om det har en symbolsk værdi, engelsk? Om det 

er derfor virksomheder bruger det.  

 

M: Det har en kæmpe symbolsk værdi, men fremfor alt det moderne altså jeg tror mere og mere det 

er dt moderne end det er amerikansk livsstil fordi jeg tror den amerikanske livsstil er blevet så 

international nu, men den er jo stadigvæk den der frihed og sådan noget, den kommer fra den 

amerikanske med cowboyen der red alene og har fuld frihed ik? Og kan tage hen hvor han ved og i 

øvrigt kan han også finde en oliekilde og så kan han blive millionær ik? Ehm 

8. Men hvorfor tror du at, udover den symbolske værdi, at man bruger engelsk? Der er 

nogle teoretikere der siger at det kan være fordi man mangler tilsvarende ord på 

dansk, det kan være der er nogle tekniske termer man bare ikke kan oversætte. 

Måske er det mere opmærksomhedsskabende altså der er nogle bestemte grunde til at 

virksomheder gør det. Hvorfor tror du, eller måske hvisi gør det, hvorfor gør i det? 
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M: jamen det er 100% for at skabe en merværdi og den merværdi kan ligge i at det fæles mere 

moderne altså du bliver en del af en moderne gruppe hvis du bruger det produkt i stedet for at du 

forbliver i den grå masse altså du træder du af mængden, produktet træder af mængden ved 

pludseligt at blive kaldt noget amerikansk. Du kan se den her vand, den hedder ”acuqa panna”, eller 

nu hedder det næsten finsk men det skulle have lydt italiensk ik? For jeg ku tro det hedder noget 

italien ”auqa panna”, og det gør nårh det nok 

mere interessant 

M: ja pludselig vil du faktisk gerne give mere for den og der ligger en tryghed i at det er italiensk.” 

”Nårh så er der nok taget endnu mere hånd”om det end hvis der bare stod ”danskvand” . De fleste 

vil nok vælge den her og den er dårlig for miljøet og alt muligt. Den er transporteret meget længere 

og i øvrigt er vand på vandhanen bedre tit, siger de, end de er vandtyper ik?, så vi er jo så nemme at 

narre altså så det er fordi det føles, du skaber merværdi og den merværdi kan så enten ligge i at det 

er moderne, du bliver en del af en målgruppe altså du bliver mere sofistikeret hvis du vælger en 

italiensk vand. Du viser du har styr på tingene, se den her ”san pellegrino” eller hvad det nu er altså 

og man føler sig jo også godt behandlet, man får luksus, man er blevet til noget, man har råd til at 

altså få de luksusvarene. 

Men tror du også at dansk er et lidt fattigere sprog en engelsk så der er bare nogle ting i det 

danske sprog som vi bare ikke kan oversætte? 

M: jamen dansk er jo et fattigere sprog en f.eks. engelsk altså bare tag nærmest hvilket som helst 

begreb som har flere ord for det end vi har det ehm men når det er sagt så kan man sagtens, som 

regel undtagen få tilfælde, så en computer så hedder det et databehandlingsanlæg eller sådan noget 

eller elektroniskdatabehandlingsmaskine eller sådan noget ik? Såååååååå nogen gange handler det 

vel også at der er et nemmere, hurtigere og kortere ord på engelsk. Weekend f.eks., ugeslut lyder 

ikke så sexy, ugeslutning, det er jo ”week end”, så måske er der en del af, så ja det er nok i nogle 

tilfælde at vi ikke har det på dansk? 

Det må næsten også være det opmærksomhedsskabende som du nævnte før at man bliver mere 

nysgerrig og tænker hvad er det her for noget egentligt? 

M: ehm ja, og der kan også være noget nyhed i det. Begrebet nyhed er meget vigtigt inden for 

kommunikation. Faktisk bare det at der står ordet nyhed gør at du får et mersalg 
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Altså ordet nyhed? 

M: folk bliver simpelthen draget til noget nyt. Det er en meget underlig størrelse. Ehm ja, jeg kan 

ikke helt forklare det psykologiske i det men det der mere at, for man skulle tro det er mere trygt 

hvis man vidste hvad det var. 

9. Det kan også være det hænger sammen med hvilken målgruppe vi snakker om. Den 

ældre generation vil måske ikke gennemgå denne ændring om det er en sproglig 

ændring elle hvad det er . De er måske trygge ved de faste rammer de nu har 

 

M: du får ikke en, lad os kalde det frikadellesegmentet, til at prøve frikadelle fra Grækenland som 

er nyt. Det gider de ikke. Så vil de gerne have det de kender, men ehm ja så på den måde kan der, er 

det jo ikke alle der vil have noget nyt men der er nogle meget store. Hvis du går til hylderne chip og 

der står nyhed så kigger du, i hvert fald, hvad er det for nogle chips. Er de måske bedre end det 

andet. Så kan det være du vælger dine traditionelle chips men så vil du i hvert fald gerne lige prøve 

dem medmindre du hører til frikadellesegmentet eller hvad man skal kalde det ik? De vil helst ikke 

prøve nogen nye ting. Altså jeg ved ikke om hørte der var sådan et radio program. Der var en 

indsamling. Jeg tror det var Danmarksindsamling, hvor de så ringede rundt og folk havde vundet alt 

mulige ting. Så var der en der havde vundet, det var en eller anden to billetter til et eller andet helt 

fantastisk. Jeg kan ikke huske hvad det var, sådan noget Cannes filmfestival eller et eller andet 2 

billetter med det hele billetter. Så var det bare sådan ”Knud vil vi gerne have dem? Vi vil gerne det? 

Nej nej, det vil vi ikke. Dem kan du bare give til nogle andre, det gider vi ikke”. Det var en super 

præmie men det er sikkert ikke det rigtig term, men det er det jeg kalder frikadellesegmentet, det 

skal helst være som det plejer. De er svære at lokke men de helt de unge, altså som læser vi unge de 

vil gerne se også parfumer hvad der nyt, nårh vi må lige følge med.  

Men det er jo også derfor at man måske kan snakke om hvorfor man ikke bruger engelsk når 

vi snakker om den ældre målgruppe fordi vi netop snakker om at sprog også er kultur ik? Det 

kan godt være at de hellere vil bevare den danske kultur og at engelsk ligesom går ind og 

truer dem ik? Og heller ikke tør undergå denne forandring  

M: ja præcis 

10. Men mit næste spørgsmål er om i bestemmer hvilket sprog jeres kunders reklamer 
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skal være på? Eller om det er et samarbejde? 

 

M: Ehm altså der er nogen bureauer der laver meget, det hedder versioneringer altså oversættelse af 

kampagner fra andre lande ik? Øhm der er nogle bureauer der laver rigtig meget af det og der er det 

kunden der bestemmer. Den her er på engelsk og vi kører videre på engelsk. F.eks. har jeg da lige 

set, hvor har jeg set dem, har du set de ser Snickers film med Joan Crawford en eller anden 

skuespiller hende der står i en eller anden omklædningsrum 

Det er så fed en reklame 

M: den er super god ik? Og det er på engelsk kan man sige så den laver man jo ikke om, så var det 

du spurgte helt præcis om? 

Om i bestemmer hvilket sprog? 

M: der er det kunden der siger at den skal være på den måde. Også fordi så bliver den mere funky 

og moderne ik? Men hvor det tidligere var sådan at så lavede man en variant i det lokale land og det 

er der stadig mange produkter hvor man ikke bare kan tage den udenlandske kampagne og så 

versionerer den 

Men det må være det der betegnes som glokalisering, hvor man har noget globalt og så går 

hen og adapterer det ud fra lokale forhold? 

M: ja, vi har f.eks. i mange år haft Peugeot som kunde og de kunne ligeså kører de spots som de 

kører i de andre lande. Men nu er Peugeot fransk, hvis du ser franske reklamer så r de meget 

anerledes end dem vi ser i Danmark. De er meget mere kunstneriske. De svinger i en trapez når de 

skal sælge et eller andet dansk eller fransk vand eller hvad det nu er, eller et eller andet en buks eller 

så er d nogle der svinger i bånd med nogle farver. Det giver ikke mening i Danmark så laver du 

nogle bil-spots som rammer danske bilkunder, men payoff vil stadigvæk være et eller andet, ofte 

Så det afhænger også lidt af hvilket produkt det?  

M:nogen gange bestemmer kunden og siger den skal være som den er. Nogen gange udfordrer 

bureaet det og sir vi tror på at vi skal tale dansk her. 

11. Det er selvfølgelig de internationale men hvad med de kunder som ikke vil have en 
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international reklame der skal tilpasses til danske forhold men en hel ny reklame der 

kun skal være i Danmark. Hvordan har de det? Altså siger de til jer vi vil kun have at 

den er udelukkende på dansk og i måske rådgiver dem og siger denne her målgruppe 

kunne godt trænge til noget engelsk eller hvordan er det?  

M: det vil afhænge fra gang til gang, det kan man ikke sige noget bestemt at kunde altså ehm jeg vil 

sige det er meget sjældent at man kunne høre, vil jeg tro, en kunde komme og sige det her skal være 

på engelsk. Det vil være underligt. Jeg tror de vil komme og sige, hvordan vi ser i hvis vi 

kommunikerer det her. det er derfor de bruger bureauer, de trods alt der os som nogle specialister 

som ved noget om det. Så må vi jo gå ind og fornemme hvad er målgruppen, altså hvis det var til 

noget i Vi Unge, så kan man fint lave, jeg kommer i tanke om en gammel engelsk reklame. Den er 

nok 12 eller 15 år som er et fint eksempel på at blande engelsk og dansk hvor man skulle rekruttere 

elever til Føtex og det er jo en ung målgruppe, det er jo en samme målgruppe som Vi Unge så 

annoncerne sku være deri og på det tidspunkt var der en film med Tarantino som hedder ”natural 

born killers”. Så de lavede reklamefilm og annoncer der hed ”natural born købmænds”, så den er 

måske et meget godt eksempel, men meget gammel efterhånden 

Nu er jeg 25 år så jeg måtte næsten have set den, men jeg mindes slet noget om det 

M: måske ja, jeg prøvede faktisk at Google den hvor jeg ikke kunne finde det. Bureauet hed 

Courage, som lavet den i sin tid ehm og hvis du vil have eksempler på den, kan du ringe han er i 

dag direktør på et bureau der hedder kommunikationsbureauet København, jeg tror det hed 

København DK. Hvis du søger på reklamebureauer København, så hedder han Sune Bang, han jeg 

vil tror ved noget om den. Jeg tror hellere du sku ringe til ”we love people”, et reklamebureau der 

hedder ”we love people” og så sku du ehm spørge efter en der hedder Klaus Skytte, han er kreativ 

chef der , hvis du har brug for noget info om den kampagne og så spørge ham om han ikke har lavet 

we love købmænds, men den er jo altså gammel efterhånden, vil tro 15 år. Så jeg ved ikke om den 

siger noget om nutiden 

Ikke så meget om nutiden, men den siger noget om at engelsk har været brugt i det tidspunkt 

ik? Så må der næsten være en opadgående udvikling 

M: den siger også noget om at den ehm handler om også målgruppen. Altså bare at rekruttere elever 

til Føtex ik? Så kan man tage og gør det mere funky, og er det eksempel på hvader det så der sker 

på engelsk. Så bliver det mere interessant at elev i Føtex, så bliver det moderne, trendy og du går ud 
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af den grå masse og hen i den bunke/gruppe som ehm der har fingeren på pulsen og tør gøre det på 

en anden måde 

Det må næsten også have en betydning, altså nu har jeg ikke set filmen så der må jo også være 

noget i filmen at de har valgt at tage den titel ik? 

M: Ja, så filmen var meget sådan at du ser sådan en, du ved en ehm lad sige der havde været på 

Roskilde festival med langt hår og helt slummet og sådan noget ik? Og så gik hans transformation 

til at sku blive elev i Føtex med hovedet ned i vasken, vasker håret, jeg tror det hele bliver klippet ik 

og han får en pæn skjorte på og nu er han klar til ”natural born købmænds”. Så den var jo meget fin 

så jeg tror mange unge vil synes om at det var sejt ik? Såååå 

12. Hvor er det typisk engelsk indgår? Vi snakkede lige om payoffs og produktnavn 

M:Ja altså, det er sjovt fordi j havde ik tænkt over det før du ligesom siger det, men det er helt klart 

i payoffs og det er også i produktnavne og i mindre grad i overskrifter og sådan ik? Og i dialogen, 

men jo yngre målgruppen er jo mere engelsk vil du se. 

Hvad med reklameteksten og sådan noget som emballage? Noget der er pakket ind ik?  

M: Der tror jeg at man vil skrive det på dansk medmindre man specifikt gerne vil signalere noget 

engelsk. Jeg tror f.eks. ehm hvis man køber, tænker på de der nye smooties hvader det nu de hedder 

ehm altså de der drikkeprodukter hvor der kun er frugt i. ikke ”no nonsens” men de hedder sådan 

noget ”nada”, ”nothing” eller sådan, engelsk udtryk 

Men er det et dansk produkt? 

M: det er jeg ikke sikker på det er, men jeg vil tror der er noget dansk indholdsfortegnelse og sådan 

noget så de kunne ligeså versionere det hvis de ville det. Men jeg tror det er en del af successen at 

det hedder innoncens. Hvis det havde heddet ehm uskyldighed, det vil bare ikke have været så fedt, 

så den er måske et meget godt eksempel på det 

Men ellers så ser du ikke noget i reklameteksten? Jeg tænker selvfølgelig på de trykte 

reklamer om du ser enkelte ord optræde på engelsk i reklameteksten? 

M:ehm jeg kan ikke komme med nogle eksempler, jeg tænker på om jeg selv vil gøre det og det vil 

jeg gøre hvis jeg synes det havde en effekt ik? Ehm altså man kan jo godt skrive jooo f.eks. så er 

der lige lanceret, for ikke så længe siden en ny alkoholisk sodavand der hedder Garage. Hvis jeg 
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skulle lancerer den, så tror jeg at jeg ville skrive den på engelsk fordi det ville gøre den mere funky, 

den er sådan lidt et alkohol produkt. 

Men er det ehm, går det ind under Carlsberg? 

M: Jeg tror, det er Carlsberg der har lavet den 

Og Carlsberg er dansk ik?  

M: jo  

Ok, så er spørgsmål hvorfor de lige har valgt de engelske ord 

M: det tror jeg er for at appellere til nogen unge, du signalerer jo meget med, det er jo ik kun for at 

blive fund, det er jo også for at sende nogle sinaler, du bliver mere funky fuld af at drikke garage 

drik end du gør ved at drikke en hof ik ? altså  

Jeg har ikke styr på det så hahahahaha 

M: Carlsberg hof, det kan godt være det kun hedder Carlsberg i dag, før hed det Carlsberg hof En 

hof og en Tuborg talte man om, men det hedder nok bare Carlsberg, jeg tror de droppede hof 

Ehm så kan det godt være at det var for at nå ud til de unge 

M: bar for at skelne mellem Carlsberg og Tuborg er der jo den bliver mindre og mindre. I gamle 

dage der var det virkelig sådan enten drak man Carlsberg eller også drak man hof ehm undskyld 

Tuborg altså Carlsberg turborg på trods af at jeg tror de fleste ikke kunne smage forskel hvis man 

lavede blindtest. Så det er jo også ehm hvad er det der gør en forskellen? Altså og det er det samme 

med engelsk. Hvis du så laver en der hedder Garage , du flytter faktisk drikken hen i en anden så det 

er meget det der sker når du snakker engelsk i din kommunikation. Du flytter brikken hen til en 

anden målgruppe ved at tale engelsk. Du flytter den i hvert fald ud a frikadellesegmentet der vil 

have tryghed, det samme og stemmer på dansk folkeparti og hader det nye og sådan noget ik? Så 

ved at sige, så flytter du det hen til en anden målgruppe. Så man starter faktisk når man skal vurdere 

om man skal snakke engelsk, så kigger man faktisk på hvad for en målgruppe vil jeg ramme, hvor i 

markedet vil jeg være, Garage er skabt, den der øl, den er skabt fordi man har sagt der er et hul i 

markedet. Der er nogle her som er på den her og den her måde og som ikke rigtig ved hvad de skal 

drikke for at signalere det de gerne vil være 
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Men Tuborg og hof er det ehm sådan nogle som frikadellesegmentet drikker eller er det også 

de yngre? 

M: altså Tuborg er mere funky og de prøver at være mere funky, de ligger sig op ad Roskilde 

festival og sådan nogle ting hvor Carlsberg ehm er lidt mere sådan arbejderen øl, den er sådan lidt 

mere den klassisk, trygheds, danske, jeg tror nok om søren ehm var det Carlsberg eller Tuborg eller 

lancerede de noget der hed vores øl, Carlsberg vores øl. Den er i hvert fald sådan, den er hele 

Danmarks øl. Tuborg prøver at være ung og støtter musikken – Tuborg støtter musikken 

Men den nye Garage var fra Carlsberg ik 

M: Carlsberg, ja men det er bare firmaet. Du kan ikke se på den at det er en Carlsberg, den prøver at 

skabe sit eget sted, den prøver at ramme nogle andre end dem der drikker Tuborg og Carlsberg.  

Er der mange der ikke vælger ehm? 

M: Fordi Tuborg og Carlsberg er en øl, garage er sådan en limonade med alkohol, så den er mere 

Bacardi Breezer. Den er i konkurrence med Bacardi Breezer ehm men i und og grund er det at 

drikke noget for at blive beruset ik? Det er altså derfor, det er jo ikke kun fordi det smager godt for 

så drikker du en øl, det kan du også godt men jeg tror ikke at du drikker Bacardi fordi det smager 

godt fordi så ville du drikke en sodavand. Fordi det smager bare af sodavand, du drikker det for at 

blive beruset. Det engelske, det at putte engelsk ind og blande det med noget dansk, det gør du for 

at flytte dit produkt hen til den rigtige målgruppe.  

13.  Ja, mit næste spørgsmål er hvilken form for engelsk bruges der? Er det enkelte ord, 

fulde sætninger , er det simpel eller svært sprog? 

 

M: altså jeg vil tror, at det er enten eller oftest. Så enten skriver du overskrifter, payoff, eller 

produktnavn på engelsk eller også så på dansk. Altså jeg tror ikke du kan have en payoff der er 

blandet – det ville være gak altså ”how are you i dag”, men du kan godt sige ”how are you today” 

for Ginseng eller et eller andet ehm 

Men hvis man bruger engelsk i payoff, er det så simpelt sprog eller? Det er så en fuld sætning, 

nu har jeg ikke stødt på payoffs der kun er et enkelt ord. altså er det relativt nemt at forstå så 

man ikke at gøre det for kompliceret?  
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M: altså en payoff skal være hurtig at afkode ik? Ehm en payoff skal ligesom opsummere din 

kommunikation, den skal ligesom ehm sige i meget få ord hvad det hele handler om ik? Altså ja 

øhm, jeg sad og tænker på øhm det er en kæmpe lang snak om payoff der er alle mulige eksempler 

på alle mulige retninger. Men jeg ville synes det var  underligt at blande, altså man kan godt blande 

det i overskrifter men så tror jeg det ville være at tage nogle engelske ord ind som vi kendte eller 

sådan noget eller ehm hvad kunne man ellers, altså sådan noget som nørd kommer af ordet nerd, 

men man siger ikke nerd. 

Men så det er relativt simple ord man vælger at bruge i f.eks. payoffs 

M: du mener om man laver simpelt eller kompliceret sprog? 

Ja  

M: men det , jeg vil sige at kernen i det vi snakker om handler om at styre hen til en målgruppe dvs 

hvis vi nu gerne vil ramme en sofistikeret målgruppe, sådan nogle som ser sig selv som lidt mere 

avanceret så kunne du godt skrive en mere payoff som har et højere lix tal netop for at vise den 

målgruppe we are on your side og we are not like frikadelleagtige ik?Så kunne du godt skrive ehm 

”oh it is so superficial ” og superficial er da lidt kompliceret ord eller hvad man nu, men man prøver 

altid og skrive en ting xxx 

14. Ok. Ehm hvis vi kigger lidt på d internationale reklamer synes i eller vælger virk at 

tilpasse deres reklamer til danske forhold i form at kultur og sprog. Hvorfor vælger 

de at gøre det? Vi var lidt inden på det før om man vil vers., om man, tror du kaldte 

det versionerer 

 

M:hvad spørger du om? OM de gør det? 

Om de vælger at oversætte eller om de siger ved du hvad vi har denne her internationale 

reklame så den kører vi også bare her for det gøre vi i de andre lande 

M: altså der kan være to grunde til at de det eller ikke gør det. Den ene grund er økonomi, altså det 

er dyrt at lave en ny reklamefilm så hvis de vælger ikke at gøre det, er d sikkert fordi det er for dyrt. 

Men den anden grund er at hvis de lader vær med at gøre det og stadig havde råd til at lave nye, det 

handler om det det med at man gerne vil lægge sig op ad nogle andre konnotationer ik? Altså noget 
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kultur fra USA eller et eller andet fransk kultur. Man ku slippe af sted med en bil reklame hvor de 

taler fransk og så kunne man tekste den fordi så gør du det bare endnu tydeliger at det er en fransk 

bil. XXX et eller andet bl.a. bl.a ehm Peugeot – a taste of France . så kunne du nærmest sige det på 

engelsk hvis du havde den for at gøre den sådan international selvom det ville være mystisk men ja 

fordi der vil være et problem hvis der stod le guud france- den franske smag eller sådan noget. Så er 

i hvert fald kun folk der kan fransk der forstår det, men det er måske også ok for at blvier det lidt 

mytisk ik? Så er det endnu mere fransk 

15. Der er nogle teoretiker at man altså nogle reklamefolk vælger fremmedsproget selvom 

de ved at målgruppen ikke forstår det , igen for at så bliver de både nysgerrig men 

tænker ved du hvad det er fremmedsprog er lig med modernitet, internationalisering . 

så selv hvis vi ikke forstår det , jamen så er det okay nærmest  

M: ja ja , præcis. Hvis jeg skulle lave en reklame lige nu for østrigsk chokolade så vil jeg synes det 

var mega sejt at have en østriger der står: XXXX altså snakker østrigsk dialekt ik? Og måske taler 

med , nu siger vi bare noget pjat, ko om hvorfor ,om den ikke godt kan lave lidt mere mælk for der 

er så mange der vil have chokolade ik? Eller et eller andet og snakker til den på østrigsk. Det ville 

da være mega sjovt fordi man ville sidde tilbage og tænker ”når det er da nok noget lidt anerledes 

chokolade, det er østrisk det her” så ja d 

16. Og hvilke fordele og ulemper i at virk tilpasser deres reklamer til lokale forhold?altså 

Du sagde godt nok noget med økonomi 

M: der er kæmpe problemer med det, at lade være med altså adaptere altså versionere altså ehm . 

for år tilbage der var der rigtig rigtig mange reklamer og det er der stadigt hvor, f.eks . vanish de der 

hvor de stårog mundbevægelser ikke passer, men de laver målinger som viser at ehm det sælger 

alligevel så derfor vurderer de at det kan bedre betale sig at vise øhm hvor der er lagt danske 

stemmer hen over i stedet for at lave en ny reklamefilm- det er trods alt dyrt at lave en reklamefilm. 

Det koster nogen penge 

Så ulempen kunne være det økonomisk aspekt i det? 

M: ja det er lidt ehm ulempen for hvem? 

Vi kigger på virksomheder 
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M: ja, det er meget billigere men de kan risikere at tabe alle de penge de har smidt i det fordi 

forbrugeren afviser det fordi det er kikset, men så er der bare den modeffekt at nogen gange selvom 

noget er kikset så sælger det stadigvæk. For bare det at komme på tv med sine ting sælger. 

Og hvilke fordele ser? 

M: fordele ved hvad? 

Tilpasse reklamer til lokale forhold 

M: jamen det gør at du ehm, at der er meget mere direkte kommunikation til seeren fordi hvis jeg 

skal se nogle læber der ikke passer med det der bliver sagt, så får jeg en afstand der siger det var da 

åndssvagt det her. 

Så der skabes en nærhed?  

M: Skabes en nærhed ja billedligt. At ehm man måske endda kan se det i Danmark, på billeder kan 

man se dem gå ned, hvad ved jeg, ad Nørrebrogade mens de taler i stedet for at de går ned ad 

Champs-Elysées i Frankrig. Det er en hel anden film men det kommer an på hvad der er det fedeste. 

Det kommer an på hvilket produkt og hvem målgruppen er og alt muligt ik? 

17. Hvilke fordele og ulemper ser du så i, at virksomheder ikke tilpasser deres reklamer? 

At de så vælger at føre den her standard reklame i alle lande nærmest 

 

M: jamen hvis de gør, fremstås som det moderne, internationaliseret og globaliseret brand så er det 

en fordel at lade vær med at versionere ik? Så kan man bare køre, men det gør også at det bliver 

upersonligt, synes jeg. Det kan du da faktisk se en kampgane lige nu der kører fra Coca Cola som 

jeg ved er en versionering af   

Er det den med navne? 

M:jeg kan ikke huske, står overskriften på dansk eller engelsk? Der står noget med sig god til mads 

eller et eller andet. Så står der mads i stedet for Coca Cola. 

Altså på flaskerne? 

M: ja, der er nogle busplakat 
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Jeg tænkte bare på flaskerne. De har jo udskiftet de amerikanske navne ud til danske navne. 

Så på den måde har de tilpasset det til lokale forhold. Det vi nakkede om før glokalisering ik?  

M: gjort det lokalt. Men de kører også sådan nogle plakater mens den anden kampagne kører 

Okay. 

M: ehm og man kan sige der ar de nok versioneret den til Danmark ved at tage nogle danske navne. 

Jeg vil tro at mads er ret danske ik? Hvor de nok ik, hvad de hedder i USA.  

Men ser du andre fordele og ulemper? 

M: ved at versionere? 

Ved altså jeg er ikke stødt på det ord 

M: at versionere er at man laver en dansk version af den engelske udgave. 

Jamen det er så det 

M: at versione vil sige at oversætte kampgane til det lokale 

Okay jeg troede det hed adaption 

M: det er en adaption men det hedder også en versionering 

okay 

M: en adaption er den udenlandske til det danske forhold 

Jeg tænker på standardisering, at du fører den samme internationale reklame. Der nævnte du 

noget man 

M:fordelene er det her at hvis man gerne vil signalere at man er fra det udland man kommer fra, så 

er det fint. Så bliver det en fordel, så bliver det endnu stærkere at man lade den være på engelsk 

Men det mere upersonligt, siger du? 

 

M: det bliver mere upersonligt, det bliver mere distancerende, det bliver mere ”nårh de gad nok 

ikke bruge, flere penge på det end det”. De tager åbenbart, jeg er åbenbart ikke vigtigere end som så 
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som forbruger. Så virksomheden øhm går længere fra forbrugeren ved at gøre det i stedet for at tage 

forbrugeren seriøst og øhm ligesom vise at vi vil faktisk gerne øhm vi er altså ligeglad om Peugeot 

spots, hvor de normal kører på fransk, så har vi lavet nogle spots hvor man ser at de sakker  

Det kan man diskutere øhm, men det gør i hvert fald at man vil den danske forbruger 

Altså selv inden for bilbranchen så er der forskel på hvilken type bil det er 

M: Det er der , fuldstændigt 

Fordi hvis man bare vil fortælle hvor hurtig den kan køre på literen så gør man det bare på 

dansk, men igen hvis du vil symbolisere luksus eller modernitet så vælger du nok engelsk ik? 

Det er der f.eks. for Renault . jeg mener at deres tv reklame, der er noget engelsk der 

M:Altså jeg vil sige hele kernen i det her handler om hvilken målgruppe du vil ramme og hvornår 

noget er rigtigt eller forkert. Det kan kun vurderes om det er rigtig eller forkert ud fra hvad er det 

for en målgruppe man vil ramme ik? Ift. om det er på engelsk 

Nu har vi næsten talt en time 

Har vi det? Det var ikke meningen. Det plejer at tage en ½ time 

Jeg har 4 hurtige spørgsmål så 

18. Hvad er jeres syn på bilingvale reklamer. Synes du det er ok? 

M: Igen, svaret er at det kommer an på målgruppe. Hvis det er fint for målgruppen så er det fint 

ellers så er det helt kikset. 

Og hvis vi ser lidt på fremtiden 

M:Og der er sket en ændring fra da jeg dik på reklameskolen jeg ved ikke hvor mange år siden det 

er, det er mange år siden. Der fik jeg af vide at man aldrig måtte skrive på engelsk.  

Okay. 

M: Så der er sket en stor forskel 

Ja, det er der 

19. Men i forhold til fremtiden tror du så vi vil se en stigning eller måske en overtagelse i 
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brugen af fremmedsprog i danske reklamer? 

M: Ja, det tror jeg. Jeg tror man vil se mere engelsk men man vil ikke se mere fransk som sådan 

eller ja jov der kan godt ske noget med at man har brug for at signalere mere tydeligere hvor man er 

fra eller sådan noget. Jov 

Hvad med altså kinesisk måske? 

M: Jamen der er jo ingen det forstår der 

Neej men kinesisk, allerede nu kan du se på gymnasiet at det er noget de skal lære ik? Fordi 

vi , der er store vækst potentiale 

M:Men igen, hvis man igen specifikt skal ramme den kinesiske minoritet i Danmark så kunne man 

jo gøre det. Så svaret er igen det kommer an på målgruppen 

20. Og ehm tror i at engelsk vil være det dominerende sprog indenfor reklamebranchen i 

fremtiden? 

M: Nej, i Danmark vil det være dansk 

Hvorfor? tror du ikke netop pga. globalisering og? 

M:Neej, når du ser den dominerende sprog altså det er jo et kæmpe skridt, at pludselig skrive det 

hele på engelsk alt 

Heller ikke ude om 10-15 år? 

M:Nej, slet ikke! Jeg tror der er en styrkelse i det danske sprog at man har brug for at sige at man er 

fra Danmark men dt kan godt være atom 100 år så rejser vi så meget at man kan xxx til USA på 20 

sekunder eller et eller andet. Puh så er man i Malaysia. 

Det håber jeg, men det tror jeg ikke 

M: Så noget sku der til for at det føle som vores eget samfund. Jeg tror ikke det forsvinder 

21. Hvorfor tror du det kun er engelsk der spiller så stor en rolle i danske reklamer og 

f.eks. ikke Tyskland som jo egentlig har haft ens stor forbindelse til dansk?  

M: Det er fordi tysk kultur er stiv og uden stadig meget humor og engelsk og amerikansk kultur tør 

se på sig selv ironisk. Ehm og det smitter af, det kan man se, prøv at se hvor mange tyske cd’er du 
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har og hvor mange engelske cd’er du har. Altså der er mere musik i engelsk på en eller anden måde, 

det tror jeg også. 

Kan det også godt have noget at gøre med at sproget er nemmere? 

Ja sagtens 

Ok. Jamen ved du hvad? Så har jeg ikke flere spm hehe 

Det er ikke for at smide dig ud 

Nej nej, det var slet ikke mening at det skulle tage så lang tid.  
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Bilag 26: E-mail- korrespondance med Dansk Sprognævn 

(Seniorforskere Margrethe H. Andersen og Pia Javard) 

 

21. oktober 2013 

Kære Margrethe H. Andersen 

Jeg er Cand. Ling. Merc-studerende på Copenhagen Business School ( engelsk tolk og translatør) , og i færd 

med at skrive kandidatafhandlingen, som går under titlen "brugen af engelsk i danske reklamer". Jeg sidder 

og i gang med analysedelen og til den har jeg brug for en definition af engelske låneord. Jeg er kommet frem 

til, at låneord er fremmedord, som er adopteret i sit eget sprog, men denne definition siger ikke noget om, om 

egenavne også kan kategoriseres som låneord. I takt med den sproglige udvikling, støder vi jo på flere og 

flere engelske ord og især indenfor kosmetik og teknologi. Vil du definere egenavne som "Facebook", 

"Twitter" og "Maxfactor" samt øvrige ord  "make up", "eyeliner", "primer" o.l. som engelske låneord? Og 

hvordan vil du definere engelske låneord? 

Jeg fik af vide fra spørgetelefonen, at du er den rette person at spørge og derfor håber jeg, at du kan hjælpe 

mig. 

Jeg ser frem til at høre fra dig.  

Med venlig hilsen 

Farha Ahmed 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kære Farha Ahmed 

Jeg ville personligt ikke klassificere proprier som Facebook, Twitter og Maxfactor som låneord. Selvfølgelig 

kan man argumentere for at deres brug i dansk skyldes den engelske indflydelse, men egentlige låneord 

synes jeg ikke at man kan kalde dem. Maxfactor hedder nu engang Maxfactor, og vi har ingen mulighed for 

at bruge et dansk navn i stedet for, ligesom vi heller ikke kan kalde Hardy, Brian og Joan for noget andet 

end Hardy, Brian og Joan, selvom disse navne jo også er engelske. Men der findes gråzoner: Google er et 

proprium, men verbet at google er ikke et proprium, og det kan man derfor godt klassificere som et låneord – 

selvom det jo også sagtens kan være dannet på dansk grund. Hvad skulle man ellers kalde den handling at 

søge på Google? 

De øvrige ord du nævner, altså makeup, eyeliner og primer vil jeg derimod uden tøven klassificere som 

låneord da der jo her er tale om almindelige appellativer. 

 Med venlig hilsen  

 Margrethe Heidemann Andersen 

Dansk Sprognævn 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kære Margrethe H. Andersen 

Jeg takker for din mail:)  

Har du mulighed for at sende en definition af engelske låneord -  evt. et link? 

Til dagligt bruger vi jo mange engelske ord, som umiddelbart har danske ækvivalenter, men som er blevet en 

naturlig del af vores sprog, så hvor kan man sige at et ord er et låneord?  

Mvh 

Farha 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kære Farha 

 Nej, her må jeg desværre skuffe dig. Som specialestuderende er det en af dine vigtigste opgaver at definere 

og afgrænse den terminologi som du anvender, og du må selv afgøre hvordan du anvender begrebet låneord 

i din kandidatafhandling, fx om verbet at google skal defineres som et låneord fordi der er et engelsk forlæg, 

eller om det ikke skal fordi det lige så godt kunne være dannet på dansk grund. Du kan evt. læse Erik Hansen 

og Jørn Lunds ”Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk” fra Munksgaard, 1994, eller finde bøger 

eller artikler skrevet af Knud Sørensen (der har skrevet flere bøger om anglicismer i dansk) eller Pia Jarvad. 

Med venlig hilsen 

Margrethe Heidemann Andersen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

20. december 2013 

Kære Pia Jarvad 

Jeg er i færd med at skrive et speciale med titlen "brugen af engelsk i danske reklamer". I den forbindelse 

skal jeg definere, hvad et låneord ord og i min søgen efter dette, stødte jeg på "nyeordidansk.dk". De ord, 

der kan slås op på hjemmesiden, er det ord, der officielt er godkendt som danske ord og derfor ikke engelske 

låneord? Af eksempler kan nævnes "primer" og "Facebook" ( som selvfølgelig er et egenavn, men kaldes 

"fjæsbog").. Og hvornår kan man sige, at et ord er et låneord?  

Jeg glæder mig til at høre fra dig 

Med venlig hilsen 

Farha Ahmed 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kære Farha 

Det er et ganske omfattende spørgsmål du stiller. Jeg vil derfor svare dig ved at henvise dig til dels hvad der 

står på nyeordidansk.dk under hjælp og til en anden bog jeg har skrevet (står på biblioteket) Nye ord – 
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hvorfor og hvordan?, Gyldendal 1995. Man kan også læse Erik Hansen og Jørn Lund: Kulturens gesandter, 

1994. 

Venlig hilsen 

Pia 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kære Pia 

Jeg takker for din hjælp 

Kan du fortælle mig om de ord, der kan slås op på nyeordidansk.dk, er godkendt af DSN og derfor en del af 

det danske sprog? 

VH 

Farha 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

14. januar 2014 

De ord der kan slås op på nyeordidansk.dk er ikke godkendte af Dansk Sprognævn. Sprognævnet godkender 

ikke ord eller for den sags skyld sætninger, vi har kun mandat til at godkende stavemåder og bøjninger af 

ord, og de godkendte (korrekte) stavemåder og bøjninger står i Retskrivningsordbogen. Det er nemlig sådan 

at ord kan laves efter de orddannelsesregler man som sprogbruger kan, og der kan dannes uendeligt mange. 

Det er kun et udvalg af mere blivende ord som kommer med i en nyordsbog. Når et ord optages i 

nyeordidansk.dk er det udtryk for at redaktørerne har fundet at ordet er et blivende ord som har udbredelse i 

samfundet og har en vis bestemt betydning. 

 Venlig hilsen 

 Pia Jarvad 

 


