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La cultura negli spot pubblicitari danesi e italiani

Come  consumatori,  siamo  costantemente  bombardati  da  pubblicità  di  ogni  tipo,  sulla  carta 

stampata come in televisione.  È interessante notare quanto le pubblicità si differenzino da paese a 

paese, fenomeno spesso spiegabile attraverso i fattori culturali propri di ogni paese. Questa tesi può 

essere  quindi  di  particolare  interesse  per  aziende  danesi  che  intendano  affacciarsi  sul  mercato 

italiano, e vice versa, ma anche per chi semplicemente desideri approfondire la correlazione tra 

pubblicità e cultura e come quest’ultima sia rappresentata negli spot pubblicitari. Questa tesi ha lo 

scopo di  individuare  come queste differenze culturali  si  manifestino nelle  pubblicità  di  telefonia 

mobile in Danimarca e in Italia. È stato scelto il campo della telefonia mobile perché rappresenta un 

prodotto  utilizzato  da  un  pubblico  molto  vasto  e  indipendentemente  dall’età,  dal  sesso, 

dall’orientamento  religioso  come  dalla  condizione  economica:  le  pubblicità  di  questo  tipo  di 

prodotto offrono perciò un quadro d’insieme della cultura dei due paesi in questione. 

Basandomi sulle dimensioni culturali di Geert Hofstede, ho individuato una serie di caratteristiche 

culturali  sia  della  Danimarca  sia  dell’Italia;  grazie  alla  teoria  di  Marieke  de  Mooij  ho  invece 

individuato in quale modo queste caratteristiche si manifestano attraverso la pubblicità. Inoltre ho 

utilizzato la teoria di Edward T. Hall riguardante le differenze culturali in relazione al livello di  

contesto nello stile comunicativo. Secondo quest’ultima teoria, la Danimarca è defnita una cultura 

con una comunicazione a “basso contesto”, ciò signifca che la comunicazione è esplicita e che le 

pubblicità  sono caratterizzate da un linguaggio diretto.  Al  contrario,  l’Italia appartiene a quella 

cultura defnita come comunicazione ad “alto contesto”, dove lo stile comunicativo è per lo più 

implicito e il discorso è indiretto. Infne ho utilizzato la teoria di Grant McCracken sui testimonial 

celebri, che descrive come essi possono essere considerati artefatti culturali.

L’analisi è stata svolta su 55 pubblicità televisive danesi e 78 italiane, sulla base di cinque categorie,  

quali il format della pubblicità, lo stile comunicativo, gli attori, i testimonial famosi e l’uso di diversi 

tipi di umorismo. 

L’analisi ha evidenziato che l’obiettivo principale della maggioranza delle pubblicità italiane è quello 

di intrattenere i destinatari con piccoli sceneggiati, il che rispecchia appunto la cultura collettivista, 

propria dell’Italia. Inoltre vi è un grande uso del discorso indiretto, a conferma della comunicazione 
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ad alto contesto. Per quanto riguarda le pubblicità danesi, queste puntano invece a informare il 

pubblico e pertanto sono principalmente caratterizzati da discorsi diretti, anche qui si conferma la 

comunicazione a basso contesto.

Le  differenze  culturali  si  manifestano  anche  attraverso  l’utilizzo  di  uno  o  più  protagonisti.  Le 

pubblicità italiane sono caratterizzate dall’uso di più attori,  il  prodotto è inserito in un contesto 

sociale, caratteristica tipica della società collettivista. Essendo un paese individualista, la Danimarca 

invece  non  sente  la  necessità  di  utilizzare  il  contesto  sociale.  Infatti  nella  maggior  parte  delle 

pubblicità danesi vi è un solo attore.

I risultati dell’analisi dimostrano inoltre, che l’utilizzo di personaggi pubblici come testimonial è un 

fenomeno molto diffuso in Italia, dove la distanza gerarchica è elevata, rispetto alle pubblicità danesi 

caratterizzate da una distanza gerarchica piuttosto  bassa.

Secondo la teoria di Marieke de Mooij, in Italia l’uso di personaggi famosi con ruoli seri dovrebbe  

rimarcare  la  grande  distanza  gerarchica;  mentre  in  Danimarca  il  ruolo  di  personaggi  famosi 

dovrebbe avere un accento più umoristico, poiché vi è una bassa distanza gerarchica.  I  risultati 

dell’analisi deviano però marcatamente dalla teoria.

I risultati dimostrano, infatti, che, fn quando gli attori sono comici famosi, anche nelle pubblicità 

italiane trova spazio l’umorismo, pur essendoci un’elevata distanza gerachica. Questo tra l’altro può 

indicare  anche  l’elevato  grado  di  rifuto  dell’insicurezza.  Infne  i  due  paesi  si  differenziano 

sensibilmente per il tipo di umorismo, fatto che si spiega, appunto, con la diversità culturale. Le 

pubblicità  italiane si  caratterizzano per  un umorismo grossolano,  tipico delle  culture  cosiddette 

mascoline. Al contrario l’umorismo danese è più implicito e più fne, caratteristico di società, come 

quella danese, con poca avversione all’insicurezza. Inoltre ho potuto osservare, che laddove i risultati 

si discostano dalla teoria, le deviazioni sono spiegabili da altre caratteristiche culturali condizionate 

dal tipo di prodotto o dalla posizione sul mercato della compagnia telefonica.
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KAPITEL 1. INDLEDNING OG INTRODUKTION 

Indledning og problemformulering

Som forbrugere er reklamer er en del af  vores hverdag, både trykte såvel som tv-reklamer. Hvad 

forbrugeren måske ikke tænker over er, at reklamerne er ladet med kulturelle værdier, der afspejler 

den kultur, der omgiver dem.

Forbrugere  er  karakteriseret  ved  en  given  forbrugerkultur.  Forbrug  afhænger  således  ikke 

udelukkende af  basale behov, men er langt hen af  vejen kulturelt betinget. Ud fra den præmis at 

forbrugeradfærd er kulturelt betinget, er marketingsstrategier ligeså. Reklamer kan derfor anskues 

som kulturelle  artefakter.  Da  reklamer  er  til  for  at  opbygge  et  forhold  mellem forbruger  og 

produkt, vil reklamerne afspejle forbrugerens kulturelle værdier (DemG:05:36). Reklamer er ofte 

tilpasset  en  given  kultur,  hvorfor  der  f.eks.  vil  forekomme  forskelle  i, hvorledes  reklamens 

frontfgurer  bliver  afbilledet,  valget  af  reklameformat,  brugen  af  kendte  personer, 

kommunikationsstilen, samt hvordan humor manifesterer sig som reklameappel. 

Selv i lande som ligger geografsk tæt, kan der forekommer store forskelle i, hvordan reklamen er 

opbygget og udført. Disse forskelle skyldes, at hvert land har særlige kulturelle karakteristika, der  

kommer til udtryk i reklamen.  Om kultur i  reklamer skriver den hollandske marketingsekspert 

Marieke de Mooij (2005:36) følgende: 

”Advertising refects wider systems of  meaning: It refects the way people think, what moves them, how they relate to  

each other, how they live, eat, relax, and enjoy themselves. All manifestations of  culture, at different levels, are  

refected in advertising.” 

Jeg  vil  i  denne  kandidatafhandling  undersøge  nogle  af  de  kulturelle  forskelle,  der  måtte 

forekomme i danske og italienske tv-reklamer. At hver kultur har sine præferencer i forbindelse 

med marketingsstrategien i reklamerne, er et interessant fænomen for danske virksomheder, som 

vil ind på det italienske marked, eller italienske virksomheder som vil ind på det danske, eller blot 

vil øge sin forståelse af, hvordan kulturelle forskelle manifesterer sig i reklamer.
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Da jeg i sagens natur ikke kan analysere samtlige danske og italienske reklamer, har jeg begrænset  

problemfeltet  til  reklamer  inden for  mobiltelefoni.  Når  netop denne produktkategori  er  valgt,  

skyldes det, at det er et produkt, der henvender sig til den brede befolkning. Reklamerne giver  

derfor et bredt billede af  kulturerne som helhed, og ikke kun inden for et givent forbrugersegment. 

Desuden  er  mobiltelefoni  et  produkt,  der  ikke  er  påvirket  af  den  økonomiske  krise.  Med 

ovenstående in mente har jeg således udarbejdet følgende problemformulering: 

             

Hvordan manifester kulturelle forskelle sig i danske og italienske tv-reklamer for 

mobiltelefoni?  

For  at  kunne  svare  fyldestgørende  på  problemformuleringen  har  jeg  fremsat  følgende 

underspørgsmål:

1. Hvordan  adskiller  valget  af  reklameformat  sig  mellem  de  to  lande?  Er  der  særlige 

præferencer? 

2. Hvilke forskelle fndes der i kommunikationsstrategien? Kommunikationsstrategien 

omfatter blandt andet graden af  verbal interaktion, brugen af  direkte/indirekte tale, samt 

brugen af  voice-overs. Hvilke betydninger har disse for reklamens indhold? 

3. Hvordan  er  fordelingen  mellem  forekomsten  af  mænd  og  kvinder  i  reklamer?  Kan 

eventuelle  forskelle  forklares  ud  fra  kulturelle  forskelligheder?  Opleves  der  en  forskel  i 

kønsrollerne med henblik på frontfgurerne?

4. Hvor  udbredt  er  brugen  af  kendte  personer,  herefter  kaldet  celebrity  endorsere,  i 

reklamerne fra de to lande? Hvordan bliver disse afbilledet? 

5. Hvor udbredt er brugen af  humor i reklamerne? Kan der noteres en kulturel forskel i  

brugen af  humor, herunder type?

               9



Specialets struktur 

Afhandlingen er inddelt i fre kapitler. Opdeling og indhold er beskrevet i det følgende afsnit.

Kapitel 1 – indledning og introduktion

1. Indledning og problemformulering
2. Specialets struktur
3. Afgræsning
4. Metode 
5. Mobiltelefoni
6. Mobilmarkedet i Danmark og 

Italien
7. Markedsandele for 

mobiltelefoniselskaberne 
8. Defnition af  kultur, mobiltelefoni 

samt reklamer   

I kapitel 1 introduceres specialets problemfelt, afgræsning, og metode, samt den produktgruppe 

der er genstand for reklamerne, nemlig mobiltelefoni. Dertil vil der forekomme en defnition af  

afhandlingens  centrale  begreber,  nemlig  kultur  i  forbindelse  med  forbrug,  tv-reklamer  samt 

mobiltelefoni.  

Kapitel 2 – teori 

1. Geert Hofstede: De seks kulturdimensioner
2. Marieke de Mooij: Reklameappel i  

henhold til kulturdimensionerne
3. Edward T. Hall: Høj og lav-kontekst  

kommunikation 
4. McCracken: Meaning-movement and the  

celebrity endorsement process

I kapitel 2 behandles specialets teoretiske fundament, der består af  fre teorier. Geert Hofstedes 

seks kulturdimensioner anvendes til at klarlægge generelle kulturelle karakteristika, der defnerer 

de to lande. Marieke de Mooijs teori anvendes for at få en forståelse af, hvorledes de kulturelle 

forskelle manifesterer sig teoretisk set i reklamerne med baggrund i kulturdimensionerne. Edward 
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T.  Halls  teori  omhandlende  høj-  og  lav-kontekst  kulturer  inddrages  desuden,  som  redskab  i  

forbindelse  med  analysen  af  reklamernes  kommunikationsstrategi.  Endvidere  anvendes  Grant 

McCrackens teori vedrørende effekten af  celebrity endorsere i reklamerne.

Kapitel 3 – Reklameanalyse 

1. Analysestruktur
2. Analyseresultater  

                   Format
                   Kommunikation 
                   Celebrity endorsere
                   Humor 
                   Andre observationer

 

I  kapitel  3  behandles  reklameanalysens  opbygning,  samt  reklamens  undersøgelsesfundament  i 

form af  en reklameanalyse, baseret på kvantitative data udvundet fra reklamerne. Reklamerne er 

vedlagt på en CD-ROM i bilag 1. I analysen bliver reklamerne klassifceret og analyseret ud fra 

følgende overordnede variabler: reklameformatet, kommunikationsstilen, frontfgurerne, celebrity 

endorsere, samt forekomsten af  humoristiske elementer.

Kapitel 4 - konklusion

1. Konklusion 
2. Perspektivering

Kapitel 4 består af  en konklusion på afhandlingen og derved svar på problemformuleringen, der 

er  fremsat  i  kapitel  1.  Desuden  vil  jeg  diskutere  afhandlingens  relevans  under  afsnittet 

perspektivering.

Afgrænsning

Undersøgelsesgrundlaget består af  danske og italienske reklamer for mobiltelefoni. Som tidligere 

nævnt, henvender reklamer for mobiltelefoni sig til alle aldre, køn og religioner, hvorfor det er et 
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fremragende produkt i  et  kulturelt  studium.  Ved  mobiltelefoni  inkluderer  jeg  al  service  et 

telefonselskab kan tilbyde til mobiltelefonen, dvs. data, taletid, abonnement samt netværk. Jeg har 

ikke medregnet reklamer, hvor fokus er på selve mobiltelefonen som produkt, da dette ikke er et  

produkt, teleselskaberne selv producerer, men fremstilles af  en international producent. 

Metode

Dette speciale har en både deduktiv, såvel som induktiv tilgang til problemformuleringen. Det 

består af  to centrale afsnit, et teoretisk samt et analytisk afsnit.

Det teoretiske afsnit

I det teoretiske afsnit vil jeg ud fra Geert Hofstedes kulturdimensioner skildre generelle kulturelle 

forskelle mellem Danmark og Italien. Jeg vil derefter klarlægge, hvorledes disse forskelle teoretisk 

set vil manifestere sig i tv-reklamer gennem implementering af  Marieke de Mooijs teori. Jeg vil 

ydermere anvende teori om kulturelle forskelle i kommunikationsmetoden i henhold til Edward T. 

Halls studier på området. Disse tre teorier giver mig et teoretisk fundament til at kunne genkende 

kulturelle  forskelle  i  reklamerne.  Desuden  vil  jeg  implementere  Grant  McCrackens  teori  om 

celebrity endorsere i reklamerne for at klarlægge, hvorfor man bruger kendte personer i reklamer, 

samt for at øge forståelsen for disses funktion.

Det analytiske afsnit

Ved hjælp af  ovenstående teorier har jeg således erhvervet mig de nødvendige kundskaber til at 

kunne analysere reklamerne ud fra et kulturelt standpunkt. Jeg vil deduktivt anvende den valgte 

teori i  forbindelse med reklameanalysen, således at jeg kan genkende de kulturelle forskelle og 

måder,  hvorpå  selvsamme  kulturforskelle  burde  manifesterer  sig.  Dertil  vil  jeg  efterfølgende 

induktivt analysere reklamerne, hvor jeg til sidst vil verifcere, hvorvidt de anvendte teorier holder 

stik i forbindelse med afhandlingens reklameanalyse. 

Analysen  af  reklamerne  vil  overvejende  være  kvantitativ,  og  størstedelen  af  analysens 

komponenter er således verifcerbare. De kvantitative komponenter omfatter reklamens format, 
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klassifkation af  kommunikation i reklamerne, antal frontfgurer og disses alder og køn. Desuden 

vil jeg undersøge udbredelsen af  kendte personer og hvorledes disse er humoristisk eller seriøst 

afbilledet. Humor som reklameappel bliver desuden analyseret som et separat fænomen. 

Empirisk grundlag

Undersøgelsesfundamentet består af  reklameflm fra de ledende teleselskaber i de respektive lande, 

samt de danske teleselskaber, der anvender celebrity endorsere i deres reklamer. Sidstnævnte er 

således  Onfone,  CBB  Mobil  og  Telmore,  der  på  trods  af  ikke  at  være  blandt  de  største 

teleselskaber, er blevet medregnet i dette speciale på grund af  deres brug af  celebrity endorsere. 

Call Me, Oister og Bibob er derfor blevet fravalgt i dette speciale, dels på grund af  manglende 

celebrity endorsere, dels på grund af  meget få reklameflm. De danske televirksomheder, som er 

repræsenteret i  denne kandidatafhandling, er derfor 3 Danmark, Telenor, TDC, Onfone, CBB 

mobil, Telmore samt Telia. De italienske teleselskaber inkluderer 3 Italia, Wind, Vodafone og Tim.

Reklameflmene, som er genstand for analyse i denne afhandling, er produceret i  perioden fra  

januar  2010  til  september  2012.  De  strækker  sig  således  over  en  periode  på  næsten  tre  år. 

Samfundenes  sociokulturelle  og økonomiske  faktorer har ikke  ændret sig bemærkelsesværdigt  i 

denne  periode,  hvorfor  reklamer  produceret  i 2010  godt kan  sammenlignes  med  reklamer 

produceret i 2012. Desuden er tilstedeværelsen af  reklamer produceret før denne periode yderst  

sparsom.

Jeg har således indsamlet 55 danske og 78 italienske reklameflm. Til trods for den mindre andel af 

danske reklamer i forhold til de italienske mener jeg alligevel, at dansk kultur er velrepræsenteret, 

ikke mindst fordi undersøgelsesmaterialet stammer fra syv danske teleselskaber mod tilsvarende 

fre italienske. Jeg formoder endvidere, at årsagen til at andelen af  italienske reklameflm i forhold 

til den danske er så stor, skal forklares ved, hvordan mobiltelefonimarkedet er sammensat i de to 

lande.  Telenor og Telia  er kun repræsenteret  med tre reklamer hver.  Dette  er imidlertid ikke 

ensbetydende med, at disse teleselskaber kun har produceret  seks reklamer tilsammen, men at 
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mange af  deres reklamer ikke omhandler mobiltelefoni. 

Mobiltelefoni

Genstanden for reklamerne er mobiltelefoni, jeg har således i de næste afsnit skildret mobiltelefoni  

som produkt og dennes udbredelse.

Mobiltelefoni er et af  de få forbrugsgoder, der ikke lader til at være påvirket af  krisen, selvom folk  

verdenen over oplever økonomisk trange tider. Siden januar 2012 er andelen af  aktive sim-kort 

steget med en milliard på verdensplan. Således er der i dag 6 mia. aktive sim-kort verdenen over 

(LetT2012).

Mobiltelefoni er blevet allemandseje og langt de feste forbrugere ville ikke kunne forestille sig at  

leve foruden.  I  en verdensomspændende undersøgelse  i  2009 svarede hele 75% af  de 80.000 

respondenter, at de hellere ville miste deres pung end deres mobiltelefon (FahP2009). Dette globale 

fænomen udfolder sig dog på vidt forskellige måder i reklamerne på nationalt plan, til trods for at 

produktet stort set er det samme. Hver kultur har sine egne værdier og gennem reklamerne vil dele 

af  et lands kulturelle karakteristika manifestere sig. 

Da mobiltelefoni er et forbrugsgode, der anvendes af  alle aldre, køn, uddannelse samt religiøs  

overbevisning mv., vil reklamerne for mobiltelefoni derfor også repræsentere kulturelle træk hos en 

bred andel af  et givent samfund. Derfor vil en analyse af  reklamer for mobiltelefoni give en større 

indsigt i de respektive landes kulturer end reklamer for andre forbrugsgoder, der kun er henvendt 

til  et  særligt  segment.  Således vil  jeg gennem en analyse af  danske og italienske reklamer for  

mobiltelefoni få et tilnærmelsesvis repræsentativt billede af  de respektive kulturer. 

Mobiltelefonimarkedet i Danmark og Italien 

For  at  kunne  forstå  og  analysere  reklamerne,  er  det  nødvendigt  først  at  få  en  forståelse  af  
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mobilmarkedet  som  helhed  og  dets  udbredelse  i  de  respektive  lande.  Mobilmarkedets 

sammensætning  vil  betinge,  hvordan  teleselskaber  planlægger  deres  marketingstrategi  som 

manifesterer sig gennem reklamerne.

Det  italienske  marked  for  mobiltelefoni  består  af  fre  selskaber,  hvoraf  samtlige  fre  er 

repræsenteret  med  reklamer  i  denne  afhandling.  Wind  besidder  en  markedsandel  på  22,8%, 

Vodafone  har  32,3%,  Tim  har  34,9%  og  3  Italia  besidder  9,9%  af  mobiltelefonimarkedet 

(RizA2012). 

Det  danske  mobilmarked  er  derimod  yderst  fragmenteret  med  29  aktive  teleselskaber  pr.  1.  

oktober 2012 (Mob2012). Tal fra 2011 viser, at TDC, Telenor og Telia er de største udbydere på 

det  danske  mobiltelefonimarked,  hvor  de  besidder  henholdsvis  42,9%,  25,2%  og  18%  af 

markedet.  3  Danmark  besidder  en  markedsandel  på  8,7% (TelM2011).  TDC's  markedsandel 

inkluderer desuden Onfone og Telmore. CBB er ejet af  Telenor, hvorfor det indgår i ovenstående 

markedsandel på 25,2%.

I Danmark er der 8,2 mio. aktive sim-kort, hvoraf  ca. 1 mio. af  disse er taletidskort (BreM2012).I  

Italien  beror  valget  af  operatør  ofte  på,  hvilken  operatør  forbrugerens  venner  og  bekendte 

anvender,  da man ofte kan ringe gratis inden for samme operatør eller for en yderst  attraktiv  

opkaldspris. 

I Italien er taletid uden abonnement betydelig mere udbredt end i Danmark. Tal fra 2011 viser, at 

82,7 % af  aktive sim-kort er taletidskort (AgcD2011). Dette betyder, at de italienske forbrugere af 

mobiltelefoni ikke er bundet af  et abonnement i samme udstrækning, som man ser det i Danmark,  

og de kan derfor lettere skifte operatør. I Italien vil det således være intens konkurrence mellem 

teleselskaberne, da disse frit kan erobre mobilkunder fra hinanden. I sådan en markedsstruktur er 

de italienske virksomheder derfor nødsaget til at producere langt fere reklameflm for at kunne 

bibeholde  eller  forøge  kundegrundlaget.  Som  tidligere  påpeget  har  langt  de  feste  danske 

mobilkunder et abonnement, som desuden ofte binder forbrugeren i seks måneder. Det italienske 

mobiltelefonimarked er således anderledes sammensat end det danske, og mængden af  reklamer, 
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samt disses indhold,  er derfor tilrettelagt  herefter.  Dette kan således være årsag til  forskellen i  

mængden af  reklamer mellem de to lande.

Begrebsforklaring

I det nedenstående afsnit vil kandidatafhandlingens tre centrale begreber blive defneret. Særligt 

begrebet kultur kan defneres på mange måder, hvorfor defnitionen i denne 

sammenhæng er defneret i henhold til afhandlingens problemfelt.

Defnition af  kultur 

kultur, (af  lat.  cultura, af  colere 'dyrke'). Begrebet kultur er særdeles abstrakt. Denne afhandling 

behandler imidlertid kulturen i  reklamer,  hvorfor begrebet kultur vil  tage udgangspunkt i  den 

hollandske  antropolog  Geert  Hofstedes  defnition  af  kultur.  Hofstede  (HofC2010:6)  defnerer 

kultur således:  ”It is the collective programming of  the mind that distinguishes the members of  one group or  

category of  people from others”  Kultur er således ikke karakteriseret ved individer, men individer er et 

produkt af  den kultur, som de er opvokset i, og deres adfærd er betinget af  det sociokulturelle 

miljø, der omgiver dem (DemG2005:36). 

De Mooij skriver ganske rammende, at for at kunne analysere reklamer som en manifestation af 

kultur, skal man først forstå, at kultur manifesterer sig på forskellige måder (DemG2005:39). De 

forskellige  måder,  hvorpå  kultur  manifesteres,  kan  beskrives  ved  hjælp  af  Geert  Hofstedes 

løgdiagram.

Geert  Hofstede afbilleder kultur som et løg,  hvor  løgets  yderste  lag  symboliserer de kulturelle 

faktorer, der er lettest at observere. Løgets inderste lag symboliserer kulturelle faktorer, vi ikke kan 

se  med  det  blotte  øje.  Hofstedes  løgdiagram  giver  derfor  en  forståelse  af,  hvordan  kultur 

manifesterer sig på forskellige niveauer.  Løgdiagrammet skelner mellem fre manifestationer af 

kultur.  Symboler  er  en  del  af  kulturens  mest  overfadiske  lag  og  dermed  også  det  synligste. 
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Kulturelle værdier er derimod i det inderste lag af  løgdiagrammet og er derved også sværest at 

observere.  I løgdiagrammet ses desuden kategorien  practices. Denne kategori symboliserer, hvilke 

lag af  kulturen, der er synlige for en person, der ikke er medlem af  denne kultur. Kun symboler,  

helte og ritualer er derved synlige for en person uden tilknytning til kulturen. Dog er den kulturelle  

betydning af  de tre ovennævnte kategorier kun synlige for kulturens medlemmer (HofC2010:9).

Model I: Løgdiagram  (HofC2010:8)

                                                                                                      

Symboler

En kulturs symboler er de faktorer,  der lettest  kan observeres.  Symboler skal  forstås som ord, 

handlinger, billeder og objekter, der bærer en særlig mening. Personer, der ikke er medlemmer af  

en  given  kultur,  kan  observere  disse  symboler,  men  de  kulturelle  meninger  bag  dem er  kun 

forståelige  for  kulturens  medlemmer (HofC2010:8).  Under  denne kategori  hører  blandt andet 

sprog, tøjstil, frisure, fag og statussymboler. Brands er desuden ligeledes en del af  denne kategori, 

både de nationale såvel som internationale (DemG2005:39).

Symboler, såsom et lands fag og til  en hvis grad et lands sprog, ændrer sig ikke. Dog kan nye 

symboler let inkorporeres og nogle gamle symboler forsvinder tilsvarende nemt, såsom mode og 

statussymboler. Symboler bliver ofte kopieret fra en kultur til en anden, eksempelvis internationale 

brands  såsom  Coca  Cola,  Nike  og  Marlboro.  Dog  vil  disse  brands  ofte  bære  forskellige 

associationer og betydninger kulturerne imellem (DemG2005:39).
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Helte

I løgdiagrammets næste lag fndes en kulturs helte, levende eller døde, ægte eller fktive. Fælles for 

dem er, at de besidder karakteristika, som er højt værdsatte og velansete i den pågældende kultur. 

De vil derfor fungere som rollemodeller for adfærd i samfundet (HofC2010:8).

Ritualer

I det tredje lag fnder man en kulturs ritualer. Ritualer skal i  denne sammenhæng forstås som 

kollektive aktiviteter, som kulturens medlemmer betragter for at være socialt essentielle for netop 

denne kultur (HofC2010:9). Måden at hilse på er et klassisk ritual, der er nemt at observere. I  

Italien hilser man på sine venner, familie og bekendte med to kindkys, i Frankrig hilser man på 

nogle egne med fre. I Danmark hilser man derimod sine nærmeste med et knus eller et håndtryk. 

Begrebet ritualer er desuden karakteriseret ved religiøse og sociale ceremonier. Sidstnævnte kan 

eksempelvis  være  de  vaner  og  forbrugsmønstre,  der  fnder  sted  ved  sportsbegivenheder  eller 

forretningsmøder  (HofC2010:9).  Ritualer  kan  i  særdeleshed  observeres  til  en  fodboldkamp.  I 

Italien  er  kaffelikøren  Caffé  Borghetti den  drik  man  indtager  på  stadion,  hvorimod  øl  er  den 

foretrukne drik ved fodboldkampe i Danmark. 

Brands udgør en stor del af  forbrugsritualer og reklamer medvirker i høj grad til skabelse af  disse. 

Reklamer benytter virkemidler såsom personernes udseende, deres hudfarve, påklædning og sprog. 

Alle disse elementer kan betegnes som kulturelle artefakter, der beskriver ”How we do things here” 

(DemG2005:38).

Værdier

I løgdiagrammets inderste og mindst synlige lag fnder man en kulturs kerneværdier.  Hofstede 

(2010:9) defnerer disse værdier således: ”Broad tendencies to prefer a certain state of  affairs over others.” 

Værdier er, ubevidst og implicit, de første elementer et barn lærer. Psykologiske studier indikerer, 

at børn allerede i en alder af  10 år, har fuldt udviklet deres basale værdisystem, og efterfølgende er  

disse værdier yderst vanskelige at ændre. Da mennesker ikke er bevidste om de værdier, som de 

besidder, er selvsamme værdier yderst udfordrende at observere og diskutere. Dette bliver tilmed 
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yderligere  vanskeliggjort  ved  den  sproglige  barriere  nationaliteterne  imellem,  idet  værdier  er 

vanskelige at oversætte, da sproget, der anvendes til at beskrive dem, oftest har en meget abstrakt  

betydning (DemG2005:38).

Defnition af  tv-reklamer

Afhandlingens  undersøgelsesfundament  består  af  tv-reklamer fra  Danmark og Italien.  Jeg har 

derfor fundet det hensigtsmæssigt at defnere begrebet tv-reklamer.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DanH2011) anvender følgende defnition på reklamer: 

”Begrebet ”reklamer” omfatter tilkendegivelser fra private og offentlige virksomheder, der har til  

formål at fremme afsætningen af  varer eller tjenesteydelser.” 

Hvor ovenstående defnition dækker  over  reklamer som helhed,  beskriver  Gyldendals  Ordbog 

generelle karakteristika ved tv-reklamer: ”tv-reklamer på kommercielle tv-kanaler, er korte spots i 

blokke mellem og som afbrydelser i programmerne.”

Defnition af  mobiltelefoni 

Begrebet mobiltelefoni er serviceprodukt, der er udbudt af  et teleselskab. Mobiltelefoni er al 

service forbundet til en mobiltelefon, dvs. abonnement, taletid, og data- samt sms-forbrug. 

KAPITEL 2.  TEORI

Specialets hensigt er at identifcere de kulturelle forskelle, der måtte komme til udtryk gennem 

reklamerne. Jeg vil derfor først klarlægge de kulturelle forskelligheder, der er afejret i dansk og 

italienske  kultur  generelt.  Til  det  formål,  har  jeg  anvendt  den  hollandske  antropolog  Geert  

Hofstedes  kulturdimensioner,  der  inddeler landene ud fra seks  dimensioner,  hvorved man kan 
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udlede diverse kulturelle karakteristika.  

Jeg vil dernæst anvende den hollandske marketingsekspert og forsker Marieke de Mooijs studium 

af,  hvordan  de  kulturelle  karakteristika,  som  Hofstede  har  defneret,  vil  komme  til  udtryk  i 

reklamerne.  Således  vil  jeg  efterfølgende  være  i  stand  til  at  genkende  disse,  med  henblik  på 

analysen af  danske og italienske reklamer.

Da reklamens kommunikationsstrategi er et vigtigt kulturelt aspekt, vil jeg desuden inddrage den 

amerikanske  antropolog  Edward  T.  Halls  teori  vedrørende  høj-kontekst  og  lav-kontekst 

kommunikation.

Med de tre ovennævnte teorier behandler jeg hvilke kulturforskelle, der forekommer i de to lande,  

og  desuden  hvordan  disse  kulturelle  forskelle  manifesterer  sig  ud  fra  kulturdimensioner  samt 

gennem  kommunikationsstrategien.

Jeg har endvidere noteret et stort antal af  kendte personer i  reklamerne,  de såkaldte celebrity 

endorsere. Jeg vil derfor anvende Grant McCrackens teori angående celebrity endorsere og den 

meningsoverførende proces, da celebrity endorsere tilmed kan anskues som kulturelle artefakter.  

Denne teori anvendes for at klarlægge kendte personers funktion i reklamerne og hvorfor disse  

vælges som frontfgurer. 

Geert Hofstede

Sociologen  Geert  Hofstedes  kulturdimensioner  er  ofte  anvendt,  når  man  skal  identifcere  en 

kulturs værdier og få en forståelse for,  hvordan et givet samfund er opbygget. Hofstedes teori,  

bestående af  seks  dimensioner,  er  særdeles  velegnet  til  at  forstå  nationale kulturforskelle  samt 

sociale aspekter inden for navnlig organisationsteori.  Geert Hofstede har gennem sin forskning 

defneret en række dimensioner som et værktøj til at beskrive og forstå basale kerneværdier i en  
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kultur. Hofstede har indsamlet værdier fra 75 lande, hvilket derfor gør kulturdimensionerne til et  

fortræffeligt  redskab  i  forbindelse  med  komparative  kulturstudier.  Når  Hofstedes 

kulturdimensioner ofte bliver anvendt til at forstå, hvordan et givent samfund er opbygget og til  

sammenligning af  kulturer, skyldes det, at det er en teori, der er yderst  letanvendelig. 

En af  grundanskuelserne i Hofstedes teori er, at langt de feste elementer i forbrugeradfærd er 

kulturelt betingede. De kulturelle elementer kommer således til udtryk i reklamer, hvorfor reklamer 

kan  anskues  som  kulturelle  artefakter.  Geert  Hofstedes  teori  skal  klarlægge  de  kulturelle 

forskelligheder, der karakteriserer de to lande generelt.

Kritik af  Geert Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstedes  teori  har  været  genstand for  en del  kritik.  Den bliver  således  kritiseret  for  at  være 

forældet,  da  data  for  de  fre  oprindelige  dimensioner  er  indsamlet  i  årene  fra  1967 til  1973.  

Ydermere går kritikken på, at de seks dimensioner ikke tager højde for de kulturelle forskelligheder 

inden for et givent land. Navnlig i et land som Italien ses store kulturelle forskelle mellem nord og 

syd. Hvor Norditalien er meget moderne, hersker de traditionelle værdier stadig i Syditalien. 

Et andet kritikpunkt går på, at man ikke opfatter værdierne ens i alle lande, hvorfor det derfor ikke 

er et brugbart undersøgelsesfundament. Når jeg alligevel har valgt at anvende Hofstedes teori er  

det fordi, den stadigvæk er fremragende, når det gælder et komparativt studium af  to kulturer, da 

værdierne er indsamlet inden for den samme organisation, nemlig IBM. 

Kulturdimensionerne  

Geert  Hoftstedes  kulturdimensioner  var  oprindeligt  baseret  på  fre  dimensioner:  PDI  (power 

distance) = magtdistance, IDV (individualism/ collectivism) = individualisme/kollektivisme, MAS 

(masculinity/femininity) = maskuline værdier/ feminine værdier og UAI (uncertainty advoidance) 

=  usikkerhed/tryghed.  Modellen  er  i  de  seneste  par  år  imidlertid  blevet  udvidet  med  to 

dimensioner:  LTO (long-term versus short-term orientation)  = langsigtet  orientering/kortsigtet 

orientering samt IVR (indulgence versus restraint) = eftergivenhed/tilbageholdenhed. De tildelte 
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værdier måles på en skala fra 0 til 100.

Danmark og Italien er karakteriseret ved nedenstående indekstal (DemG2005:238 

HofC2010:284):

PDI IDV MAS UAI LTO IVR

Danmark 18 74 16 23 46 70

Italien 50 76 70 75 34 30

Magtdistance

En stor magtdistance er karakteristisk for kulturer, hvor medlemmerne accepterer og støtter op om 

en ulige fordeling af  magten. Status opnås på baggrund af  familiære bånd som eksempelvis navn, 

titel  eller  rigdom.  I  disse kulturer  har  alle  en plads  og der  er  ikke  behov for  eller  ønske  om 

ligestilling.  Børn nærer stor  respekt  for  deres  forældre  -  en af  de grundlæggende værdier  i  et 

samfund med stor magtdistance. En stor magtdistance har en væsentlig indfydelse på både de 

magtfulde og mindre magtfulde medlemmers position i samfundet. 

I kulturer med høj magtdistance har hvert medlem en særlig plads i det sociale hierarki. Dette 

faktum medfører, at der i disse kulturer, hersker en stor accept af  og respekt for autoriteter og 

kendte mennesker. I kulturer med lav magtdistance vil der derimod ikke ses den samme accept af 

autoriteter, da der lægges større vægt på værdier som lige rettigheder for alle og selvstændighed. I  

kulturer med lav magtdistance vil  man ligeledes bestræbe sig på,  at  minimere ulighed mellem 

mennesker  og  som  udgangspunkt  har  ingen  medlemmer  fere  privilegier  end  andre 

(NørK2011:124).

I lande med høj magtdistance skal et medlems sociale position være tydelig, så andre medlemmer 

kan udvise  en  passende respekt.  Brands  har  en særlig  interessant  og  afgørende  rolle  i  denne 

henseende,  idet  de  kan  fungere  som statussymboler.  Desuden  vil  brands,  der  er  kommet  på 

markedet før andre, ofte anses for at være bedre end nyankomne brands (DemG2005:60). Det er 

med andre ord meget vanskeligt for et nyt brand at opnå succes i kulturer, der er domineret af  høj  

magtdistance. Italiens mobilmarkedet viser tydeligt denne effekt, da markedet består af  kun fre 
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mobiloperatører.  Det  danske  mobilmarkedet  er  derimod  yderst  fragmenteret  med  29  aktive 

teleselskaber inden for mobiltelefoni, hvilket er i overensstemmelse med den lave magtdistance.

I samfund med høj magtdistance ses endvidere et aldershierarki.  Ældre medlemmer vil  derfor  

have en højere social position i samfundet end kulturens yngre medlemmer. I kulturer med lav 

magtdistance vil man derimod se, at magtfulde medlemmer vil forsøge at synes mindre magtfulde,  

og ældre medlemmer vil tilstræbe sig på at se yngre ud (DemG2005:60).

Danmark og Italiens indekstal

Danmark er klassifceret som et land med lav magtdistance med en score på 18. Italien er med en 

score på 50 karakteriseret som et land med en relativ høj magtdistance.

Individualisme/kollektivisme

I kulturer, der er karakteriseret ved høj individualisme, er fokus på individet frem for kollektivet. I 

disse  samfund forventes  det,  at  hver  især  er  i  stand  til  at  tage  vare  på  sig  selv  og  succes  er 

udelukkende selvgjort. De Mooij (2005:62) defnerer medlemmer af  individualistiske kulturer som 

”people looking after themselves and their immediate family”, hvorimod medlemmerne af  kollektivistiske 

kulturer  beskrives som ”people belonging to in-groups that look aften them in exchange for loyalty” 

I individualistiske samfund er det både forventet og accepteret, at det enkelte individ ytrer sin 

personlige holdning, en diametral modsætning til kollektivistiske samfund. Endvidere dominerer 

værdier som ønsket om selvrealisering i individualistiske samfund. I de kollektivistiske samfund har 

et individ ikke en selvstændig identitet, men identifcerer sig gennem den kultur eller subkultur de 

tilhører. Derfor er gruppens interesser vigtigere end det enkelte individs. Hvem man er, afhænger 

af  ens  relationer  til  andre.  I  individualistiske  samfund  formes  individets  identitet  ud  fra  ens 

personlige historie og udvikling (NørK2011:161).
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I kollektivistiske samfund er familien omdrejningspunktet og familier er ofte større end hvad man 

ser i  individualistiske samfund. Familiefølelsen rækker  desuden længere end blot  kernefamilien 

(NørK2011:161).

Danmark og Italiens indekstal 

Graden af  individualisme i et givent samfund indikeres af  indekstallene; jo højere indekstal, jo 

højere  grad  af  individualisme.  Danmark  er  med  et  indekstal  på  74,  karakteriseret  som  en 

individualistisk kultur. Italien har overraskende et indekstal på 76, hvilket indikerer, at italienerne 

burde være mere individualistiske end danskerne. Årsagen til, at Italien bliver karakteriseret som 

individualistisk skyldes, at Hofstede har indsamlet værdierne i Norditalien, hvorfor det således ikke 

giver  et  repræsentativt  billede  af  Italien.  I  Italien er der  store regionale  forskelle,  og særligt  i  

Syditalien dominerer de kollektivistiske værdier. Således må man formode, at indekstallet må være 

lavere og dermed mere kollektivistisk end hvad Hofstedes undersøgelse giver udtrykt for. 

Italien  rangerer  desuden  generelt  som  et  kollektivistisk  land  i  andre  studier,  bl.a.  ifølge 

marketingseksperten Marieke de Mooij. Italien bliver derfor af  samme grund regnet for at være et 

kollektivistisk land i dette speciale. 

Maskuline værdier vs. feminine værdier

Disse værdier beskriver, hvorledes kønsrollerne er fordelt i en given kultur. Et land med et højt 

indekstal,  er  karakteriseret  gennem maskuline  værdier.  Dette  betyder,  at  medlemmerne  af  en 

maskulin kultur er resultatorienterede og at det er manden, der er den dominerende i samfundet. 

Kønsrollerne er meget opdelte og det er kvindes ansvar at tage hånd om familien, og mændenes 

ansvar at forsørge dem. Medlemmerne af  en maskulin kultur vil stræbe efter succes, for at opnå 

materielle goder. (HofC2010:180)

I  kulturer  hvor  de  feminine  værdier  dominerer,  er  samfundsværdierne  som  beskedenhed  og 

omsorg samt ligestilling mellem kønnene prioriteret højest. Det er derfor ikke utænkeligt, at en 
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mand tager på barselsorlov og kvinden forsørger familien.

I maskuline samfund, hvor præstationer og resultater er altafgørende, er det særdeles vigtigt at  

kunne fremvise sine resultater. Derfor spiller brands som statussymboler en nøglerolle i at kunne 

fremvise succes. I samfund præget af  feminine værdier er livskvalitet vigtigere end at vinde. Faktisk 

anses en vinder som noget positivt i  maskuline samfund og som noget negativt  i  de feminine 

samfund. Af  samme grund vil børn i maskuline kulturer lære at beundre den stærke, hvorimod 

børn i feminine kulturer vil lære at sympatisere med den svage (HofC2010:180).

Særligt de skandinaviske lande anses for at være de samfund, hvor de feminine værdier er mest  

fremherskende,  og hvor  en af  kerneværdierne er  ydmyghed.  Janteloven fra  1933 lever  derfor 

stadig i bedste velgående. Dette kan derfor give problemer ud fra et reklamesynspunkt, om hvilket  

de Mooij (2005:67) skriver:  “The masculine/feminine dimension discriminates between cultures particulary  

with respect to values related to winning, success, and status, which are much used in advertising appeals.”

Danmark og Italiens indekstal

Danmark er med sit indekstal på blot 16, et af  de mest feminine lande i Hofstedes undersøgelse, 

kun overgået af  Norge og Sverige. Italien er derimod med en score på 70 et af  de mest maskuline 

lande. Det er desuden den dimension, hvor Danmark og Italien ligger længst fra hinanden. 

Usikkerhed/tryghed

Disse værdier dækker over et samfunds tolerance overfor usikkerhed og uforudsigelighed. Jo højere 

tallet er, jo lavere tolerance har et samfund overfor disse forhold. Det indikerer i hvilken grad 

personer  tilhørende  en  bestemt  kultur,  reagerer  ved  at  føle  enten  behag  eller  ubehag  i  

uforudsigelige situationer. Ved uforudsigelige situationer menes der en afvigelse fra det normale.

Hofstedes teori er, at i et samfund, hvor indbyggerne føler sig utrygge ved uforudsigelighed, er de  

gennemgående træk hos befolkningen, at de er meget følelsesladede og tror kun på en mening – en 
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sandhed. (HofC2010:189)

I kulturer med lav tolerance overfor usikkerhed bryder det enkelte individ sig ikke om det uventede 

eller tvetydige. I disse kulturer er stabilitet på jobbet og økonomisk sikkerhed afgørende for trivsel  

og man tilstræber sig såvidt muligt at undgå ukendte situationer. Et individ i en kultur med højt 

indekstal trives derfor bedst med en struktureret hverdag. (HofC2010:223) Desuden ser man en lav 

tolerance i lande, hvor naturkatastrofer er særligt udbredt. Således kan jordskælv, oversvømmelser, 

vulkanudbrud samt mudderskred bidrage til et højst indekstal. 

I kulturer med et lavt indekstal er situationen lige omvendt. I disse samfund bekymrer det enkelte 

individs sig ikke om stabilitet, men trives derimod med nye udfordringer og eksperimenter. Nye 

ukendte  situationer  betragtes  som  værende  noget  positivt  og  stimulerende.  Individer  i  disse 

kulturer  tiltrækkes  af  det  nye  og  ukendte,  der  oftest  betragtes  som bedre  end  det  gamle  og  

velkendte (HofC2010:203). 

Danmark og Italiens indekstal 

Med en score på 23, er Danmark karakteriseret ved at være en kultur med høj tolerance overfor  

det  usikre  og  ukendte.  Danskere  trives  således  med  ukendte  og  nye  udfordringer.  Italien  er 

derimod med et indekstal på 76, at betragte som en kultur med lav tolerance over for det ukendte. 

Italienerne vil derfor for så vidt muligt undgå nye og ukendte situationer.

Langsigtet eller kortsigtet orientering

Denne dimension beskriver i hvilket omfang et samfund udviser et pragmatisk fremtidsorienteret 

perspektiv frem for en konventionel historisk og kortsigtet tidsorientering. Værdier, der indgår i en 

langsigtet  orientering,  er  udholdenhed,  menneskelige  forhold  bliver  opdelt  ud  fra  status,  og 

sparsommelighed vægtes højt. Desuden går medlemmerne af  disse kulturer ofte med en følelse af 

skam (HofC2010:243).
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I den modsatte ende af  dimensionen fndes den kortsigtede orientering, som omfatter værdier som 

personlig stabilitet og ro. Desuden er respekt for tradition og gengældelse af  hilsner, tjenester og 

gaver andre værdier, der karakterisere mennesker af  disse kulturer. Fokus ligger desuden på at 

opnå lykke i stedet for fred i sindet (HofC2010:251).

Danmark og Italiens indekstal

Danmark og Italien ligger relativt jævnbyrdigt i denne dimension, med en score på henholdsvis 46 

og  34.  Dette  betyder  derfor,  at  danskerne har  en mere langsigtet  orientering  end  italienerne, 

omend det ikke er stor forskel.

Eftergivenhed/tilbageholdenhed

Den sjette og sidste dimension blev tilføjet i 2010. Dimensionen beskriver i hvilken grad et lands 

medlemmer tillader tilfredsstillelse af  basale og naturlige menneskelige behov, relateret til at nyde 

livet og have det sjovt. De to modpoler i dimensionen er eftergivenhed og tilbageholdenhed. Jo 

højere indekstal, desto mere vil medlemmerne i en given kultur have tendens til at give efter for  

tilfredsstillelse af  behov relateret til at være lykkelig. 

Omvendt, jo lavere indekstal,  jo mindre villige vil  medlemmerne være til  at give efter for sine 

behov,  hvilket  klassifcerer  dem som tilbageholdende.  Det er yderst  vigtigt  at  pointere,  at  den 

såkaldte tilfredsstillelse af  behov udelukkende referer til  at nyde livet, og ikke tilfredsstillelse af 

generelt  menneskeligt  begær (HofC2010:281).  Kulturer,  som er karakteriseret  eftergivende, har 

dog en mere liberal tilgang til sex, og dette emne er ikke tabubelagt modsat i de tilbageholdende  

kulturer (HofC2010:293). 

I kulturer, der kan klassifceres som eftergivende, tolereres afvigende adfærd lettere. Desuden er 

samfundets  normer  mere  diffuse,  hvilket  forårsager,  at  de  kan  efterleves  på  mange forskellige 
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måder.  I kulturer, der anses som at være tilbageholdende, vil man derimod have meget strikte 

rammer  og  regler  for  samfundets  normer  og  hvorledes  de  skal  følges.  Af  samme  grund  er 

afvigende adfærd ildeset. Medlemmer i disse kulturer har faste roller ifølge samfundets dikterede 

regler (HofC2010:297).

Der er påvist en negativ korrelation mellem magtdistance og eftergivenhed, hvilket medfører, at jo 

højere magtdistance der fndes i en given kultur, jo lavere eftergivenhed vil der være i samfundet.  

Desuden er det tilnærmelsesvis en positiv korrelation mellem graden af  landets rigdom og graden 

af  eftergivenhed (HofC2010:289).

Danmark og Italiens indekstal 

Danmark  har  et  indekstal  på  70,  hvilket  betyder  at  danskerne  er  eftergivende.  Italienere  er 

derimod  tilbageholdende  med  et  indekstal  på  30.  Desuden  er  de  føromtalte  korrelationer 

gældende i denne sammenhæng, da Italien ligger højere på magtdistance og der hersker større 

økonomisk krise i  landet end i Danmark.  I  Italien er der også strikte normer for,  hvordan en 

person skal gebærde sig. Særligt i det traditionelle Syditalien.

Marieke de Mooij

Den hollandske professor og marketingsekspert Marieke de Mooij har på baggrund af  Hofstedes  

kulturdimensioner fortaget et kulturelt studium af  internationale reklamer. Gennem sit studium 

har de Mooij fundet frem til, hvorledes Hofstedes kulturdimensioner manifesterer sig i reklamerne. 

De  Mooijs  teori  er  således  en  enestående  sammenkobling  af  Hofstedes  kulturdimensioner  og 

marketing.
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Da dette speciale har til formål, at undersøge kulturelle forskelle i reklamer, kan de Mooijs teori  

desuden  skabe  rammerne  for  dele  af  specialets  undersøgelsesdesign  i  forbindelse  med 

reklameanalysen.  De  Mooijs  seneste  studium er  fra  2005,  hvilket  medfører,  at  hun  ikke  har 

behandlet den sjette dimension, eftergivenhed/tilbageholdenhed. Der forelægger således ikke data 

for, hvordan denne dimension manifesterer sig i reklamerne. 

Jeg har desuden valgt at tilføje de Mooijs teori omhandlende humor i en kulturel kontekst, som vil 

blive behandlet i det sidste afsnit, efter kulturdimensionerne. 

Magtdistance i reklamer

Italien har en relativ høj magtdistance med et indekstal på 50 i forhold til Danmarks på 18. I lande 

med  høj  magtdistance  er  statussymboler  fittigt  brugt  i  reklamerne.  Statussymboler  kan 

eksempelvis være en kendt person, personernes påklædning, rekvisitter eller reklamens miljø. Da 

kendte mennesker nyder en særlig status i lande med høj magtdistance, vil der derfor være en  

større forekomst af  celebrity endorsere i disse kulturers reklamer i forhold til  kulturer med lav 

magtdistance.  Desuden vil  endorsere i  kulturer  med høj  magtdistance  være  af  høj  profl;  ”In 

masculine cultures, presenters tend be high profle – celebrities, stars, or known people”. (DemG2005:201).

Den lave magtdistance bliver afspejlet i reklamerne gennem forholdet mellem en chef  og dennes 

ansatte.  De Mooij (2005:170)  drager således følgende parallel:  “A Danish advertisement for Lipton tea  

saying,”Drive your boss mad by making him drink your tea” should not be used in France, Spain or Italy. Small  

power distance is refected in the anti-authoritarian elements of  parody and humorous advertising.” 

Den individualistiske/kollektivistiske dimension i reklamer

I  individualistiske  kulturer  vil  reklamer  være  adresseret  direkte  til  modtageren.  Derfor  vil  de 

personlige pronominer som ”du”,  ”os” og ”jeg” optræde i  mange reklamer (DemG2005:171). 

Endvidere skriver de Mooij (2005:171): ”Whereas presenters in individualistic cultures address the public  
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directly, the purpose of  using well-known presenters or endorsers in collectivistic cultures is that the audience can  

associate with them.” .

Desuden vil  man i  de individualistiske kulturer appellere til  personlige fordele og præferencer, 

personlig succes og selvstændighed i reklamerne. I de kollektivistiske kulturer vil man derimod 

gennem reklamerne appellere til fordele for den gruppe modtageren tilhører, samt værdier som 

harmoni og familie. Desuden foretrækker kollektivistiske samfund at dele ting, hvorimod man i de 

individuelle samfund helst vil beholde gode ting for sig selv (DemG2005:173).

I kollektivistiske kulturer vil man ydermere se, at der ofte er fere personer i reklamerne, gerne en 

gruppe på tre til fre. Havde der kun været en person i reklamen, ville denne person blive opfattet  

som værende venneløs. Har man ingen venner i  kollektivistiske kulturer,  har man ej heller  en 

identitet, da individets identitet udelukkende er skabt på baggrund af  gruppens. I individualistiske  

kulturer vil reklamerne typisk bestå af  en eller højst to personer (DemG2005:172).

Den maskuline/feminine dimension i reklamer

Det, at vinde og være den bedste, er de karakteristika, der oftest går igen i reklamerne i maskuline 

kulturer.  I  disse kulturer  overdrives  produktets  kunnen ofte.  Et  eksempel  på dette  er  Gillettes 

slogan,  ”Gillette,  the  best  a  man  can  get”,  eller  Nikons  ”More  winners  per  second”. 

(DemG2005:174). 

I  de  feminine  kulturer  ser  man,  at  reklamerne  er  karakteriseret  ved  at  være  mere  bløde  og 

harmoni og omsorg bliver ofte anvendt som reklameappel. Hvor de maskuline kulturer kan lide 

overdrivelser,  foretrækker  man  underdrivelser  i  de  feminine,  hvor  Carlsberg  med  sloganet 

”Probably the best beer in town” er et udtryk for dette. 

Desuden er anvendelsen af  celebrity endorsere langt mere udbredt i de maskuline kulturer end i  

de feminine. Celebrity endorserens rolle vil i de feminine kulturer endvidere være af  anderledes 

karakter:  ”.. well-known people and pretenders tend to downplay the fact that they are well known or they are  
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belittled or even ridiculed.” (DemG2005:176).

Graden af  maskulinitet kan også afæses ved den måde kønnene er repræsenteret i reklamerne, 

også kaldet stærk eller svag kønsrolledifferentiering. I de maskuline lande vil  kvinder ofte være 

skildret som sexsymboler og pin-up girls, hvor deres eneste funktion er at være sexede eller fremstå 

som den perfekte husmor. I feminine kulturer ses der en svag kønsrolledifferentiering, hvor mænd i 

reklamerne godt kan bære forklæde eller gøre rent. Generelt er reklamerne i de maskuline kulturer 

opgave-  og  succesorienteret,  hvor  reklamerne  i  de  feminine  kulturer  er  tilknytnings-  og 

forholdsorienteret (DemG2005:179). 

Usikkerhedsundvigelse i reklamer

En høj usikkerhedsundvigelse, det vil sige en lav tolerance over for det ukendte, vil ses i reklamerne 

i form af  behov for udførlige forklaringer, strukturer,  prøveresultater og videnskabelige beviser. 

Desuden ses behovet for en endorser, enten en kendt eller en ekspert, der garanterer produktets  

funktionalitet og/eller kvalitet. Endvidere vil reklamerne i disse kulturer være yderst detaljerede, 

således at man så vidt muligt undgår enhver form for usikkerhed vedrørende produktet. 

I kulturer med lav tolerance over for usikkerhed, er reklamens personer desuden mere velklædte,  

om hvilket de Mooij (2005:181) skriver: ”In advertisements from southern European and Germanic countries,  

people  are  signifcantly  better  dressed  than  in  advertising  from  northern  European  cultures.”  Omvendt  kan 

frontfgurerne i reklamerne i kulturer med lav usikkerhedsundvigelse fremstå som mere sjusket 

klædt.

I kulturer med lav tolerance over for usikkerhed vil man endvidere se, at reklamens personer ofte 

er  eksperter,  professionelle  inden  for  faget,  eller  fgurerer  som kompetente  ledere.  Derfor  vil 

reklamens personer også tit være iklædt hvide kitler eller jakkesæt. I lande med høj tolerance over 

for usikkerhed anvendes der derimod parodier på eksperter i reklamerne. Ydermere vil reklamer i 

kulturer med lav tolerance overfor usikkerhed være mere følelsesladede end i kulturer med høj  

tolerance (DemG2005:181).
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Langsigtet eller kortsigtet orientering i reklamer

Denne dimension vil komme til udtryk gennem forbrugeradfærden. Således vil man i kulturer med 

en langsigtet orientering være mere påpasselig med økonomien og besidde idéen om at spare op til 

fremtiden.  I  den  anden  ende  af  dimensionen  fndes  de  kulturer,  der  besidder  en  kortsigtet 

orientering. Der vil man derimod være mere impulsive i deres købsmønster, hvor ”køb nu, betal 

senere” ideologien hersker. Danskerne er (i modsætning til italienerne) klassifceret som at have en 

mere langsigtet  tidsorientering.  Dette  kommer også til  udtryk i  mobilmarkedets  udformning.  I 

Danmark er det således mest udbredt at have et abonnement, hvorimod italienerne viser en mere 

kortsigtet orientering, ved at foretrække taletidskort.

I  reklamer henvendt til  kulturer med en kortsigtet  orientering,  vil  man bruge punchlines  som 

”skynd dig”, ”kun i denne uge” og ”køb nu, betal om to år.” Reklamerne vil ofte appellere til at 

leve  i  nuet.  I  kulturer med langsigtet  orientering  vil  man derimod appellere  til  de  fremtidige  

generationer.  Harmoni med naturen og med mennesker, vil  ofte være afbilledet i  reklamerne 

(DemG2005:182). I 2006 lancerede Vodafone Italia en reklamekampagne med sloganet  ”Life is 

now”, dette slogan understregede den kortsigtede orientering i italiensk kultur.

Humor i reklamerne 

Brug af  humor er betinget af  kulturen, hvor Hofstedes dimensioner spiller en central rolle i de 

Mooijs tilgang til dette aspekt. Humor som reklameappel vil i nogle kulturer være fittigt anvendt, 

mens i andre kulturer være komplet fraværende.  De Mooij (2005:185)  betegner humor som  ”a 

subversive play with conventions and established ideas, it is based on breaking taboos”. Siden humor er dikteret 

af  kulturelle konventioner, er det også kun medlemmerne af  kulturen der forstår den. Kulturen 

bestemmer desuden hvilken slags humor, der anvendes i  et givent land. Parodier ses hyppigt i  

kulturer med lav magtdistance,  da parodier  ofte skjuler autoritære stemmer.  Meget af  nordisk 

               32



humor er baseret på antiautoritet (DemG2005:186).

Kulturer med høj tolerance over for usikkerhed, er som tidligere beskrevet i stand til at trives med 

tvetydighed.  Derfor  benyttes  mere  subtile  former  for  humor,  såsom  ironi,  parodier  og 

underdrivelser. I kulturer med lav tolerance over for usikkerhed, anvendes der derimod en mere 

direkte form for humor, såsom slapstick. Det ses endvidere, at i slapstick humor er det humoristiske 

element fortrinsvis på bekostning af  en af  reklamens personer, hvilket passer bedst til de maskuline 

kulturer. Således vil medlemmer af  feminine kulturer med høj tolerance over for usikkerhed, ofte 

opfatte  denne  form  for  humor  som  grov  og  overdreven.  Humor  i  reklamer  burde  først  og 

fremmest  forekomme  i  kulturer  med  lav  magtdistance  og  medium til  høj  tolerance  over  for 

usikkerhed.  De lande, hvor humor hyppigst anvendes i reklamer, er således England, Danmark, 

Sverige, Norge og Holland (DemG2005:186).

Edward T. Hall

Antropologen Edward T. Hall er en af  pionererne inden for komparative kulturstudier, hvor han 

har udviklet sit eget begrebssystem, nemlig høj-kontekst og lav-kontekst kommunikation. Hall har 

udviklet disse begreber i forbindelse med sin kategorisering af  kulturer, i henhold til  graden af  

kontekst i deres kommunikationssystemer. 
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Høj-kontekst og lav-kontekst kommunikation 

Høj-kontekst kommunikation i reklamer er karakteriseret ved at være implicit, og størstedelen af  

informationerne skal forstås ud fra konteksten. Dette medfører, at yderst lidt af  informationerne 

gøres eksplicitte. Generelt set er høj-kontekst kommunikation hurtigt, økonomisk og effektivt, men 

det kræver  dog, at  tid  må påregnes  i  afkodning af  informationerne.  For den udenfor stående 

observatør af  en ukendt høj-kontekst kultur, vil reklamerne ofte ikke give mening, da de symboler 

der  garanterer  afkodning  af  informationerne,  ofte  vil  være  ukendte  for  personer  der  ikke  er  

medlemmer af  kulturen.  Således  kan  høj-kontekst  kommunikation  karakteriseres  som at  være 

utilgængelig (HalB1989:90-93).

I  lav-kontekst  kulturer  er  informationerne  i  blandt  andet  reklamer  eksplicitte,  og  da  ingen 

afkodning er nødvendig, kan selv et medlem af  en anden kultur forstå beskeden. Lav-kontekst  

kommunikation er karakteriseret ved eksplicitte verbale beskeder. Effektiv verbal kommunikation i 

lav-kontekst  kulturer  forventes  at  være direkte og utvetydig.  Lav-kontekst  kulturer  tillægger en 

positiv værdi til ord, og det ses desuden, at disse kulturer ofte har en lang tradition for retorik som 

fundamentalt kommunikationsredskab (DemG2005:136). 

I Halls (HalB1989:91) teori fgurerer Skandinavien og dermed Danmark, som de lande der er 

lavest i  kontekst.  Italien bliver derimod klassifceret  som en tilnærmelsesvis høj-kontekst kultur. 

Selvom der er kulturer der er højere på kontekst end Italien, vil italiensk kommunikation anses 

som  en  høj-kontekst  kultur  i  dette  speciale,  da  Italien  er  betydelig  højere  på  kontekst  end 

Danmark. 

I reklameverdenen er argumentation og ligefrem retorik hyppigere anvendt i lav-kontekst kulturer, 

hvorimod  symbolik  og  indirekte  verbale  udtryk  er  karakteristika  for  høj-kontekst  kulturer 

(DemG2005:136).

Hofstede forslår endvidere en korrelation mellem kollektivisme og høj-kontekst kommunikation i  

kulturer.  I  kollektivistiske  kulturer  fyder  informationerne  lettere  mellem medlemmerne  af  en 

gruppe, hvilket medfører et mindre behov for eksplicit kommunikation end i de individualistiske 
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lande. (DemG2005:137)

De  Mooij  behandler  desuden  korrelationen  mellem  magtdistance,  usikkerhedsundvigelse  og 

kontekst. Danmark er således qua lav magtdistance, lav usikkerhedsundvigelse, samt lav i kontekst 

karakteriseret ved at have en direkte, personlig og eksplicit kommunikationsstil. Dette medfører, at 

danskerne  foretrækker  skriftlige  meddelelser  og  e-mail  i  stedet  for  telefonopkald.  I  Danmark 

foretrækker  man  desuden  data,  til  at  underbygge  informationerne.  Italien  har  derimod  høj 

magtdistance, høj usikkerhedsundvigelse og høj i kontekst en relativ indirekte, upersonlig, implicit 

og  utilgængelig  kommunikationsstil.  Italienerne  har  derfor  ikke  samme  behov  for  at  

informationerne understøttes af  data (DemG2005:138).

Grant McCracken

Som  sidste  del  af  specialets  teoretiske  fundament,  vil  jeg  inddrage  antropologen  Grant 

McCrackens  model  ”Meaning  Movement  and  the  Celebrity  Process”. Denne  model  er 

videreudviklet ud fra McCrackens anerkendte model ”The meaning-transfer model”. Denne teori 

omhandler, hvorledes kulturel mening bliver overført fra en celebrity endorser til et givent produkt, 

og  fra  produkt  til  forbruger.  Denne  meningsoverførsel  kan  dog  kun  fnde  sted,  såfremt  der 

forefndes  de  nødvendige  betingelser.  McCracken  argumenterer  for,  at  kendte  personer  er 

kulturelle  artefakter.  Denne  teori  er  yderst  interessant  for  specialets  problemfelt,  da  valget  af  
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celebrity endorser derfor vil afspejle dele af  samfundenes kultur. I analyseafsnittet vil jeg således 

demonstrere, hvordan celebrity endorseren og dennes rolle manifesterer sig forskelligt i Danmark 

og Italien.

McCracken (2005:97) defnerer celebrity endoseren således:

”The celebrity endorser is defned as any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on  

behalf  of  a consumer good by appearing with it in an advertisement.” 

Udgangspunktet for McCrackens teori er, at forbrug udelukkende er kulturelt betinget. Det vil  

med andre ord sige, at forbrugsgoder også bærer en kulturel mening, en mening der overføres til  

forbrugeren.  Den kulturelle  mening et  forbrugsgode besidder,  kan formes ud fra  valget  af  en 

celebrity endorser, der gennem reklamer kan overføre kulturel mening til produktet. Derfor er valg 

af  endorser altafgørende for, om den ønskede kulturelle mening vil blive overført eller ej.

McCracken skelner endvidere mellem fre typer af  celebrity endorsere: ”I endorse this product” 

(eksplicit), ”I use this product” (implicit), ”You should use this product” (imperativt), og ”The co-

present  mode”,  hvor  der ikke fndes  nogen tydelig  forbindelse mellem endorseren og produkt 

(MccC2005:97).  Desuden kan endorseren fungere i  forskellige roller:  Hvor den kendte  person 

fungerer som ekspert (Morten Olsen for Dansk Hørecenter), hvor den kendte person associeres 

med producenten gennem mange år (Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard for Tuborg Squash), 

eller endelig hvor endorseren ikke besidder speciel viden eller associationer til  det pågældende 

produkt  (Fodboldlandsholdet  for  Dong  Energy).  Der  forelægger  dog  ingen  teori  der  knytter 

ovenstående typer af  endorsere til kulturelle faktorer, hvorfor det derfor ikke vil blive behandlet i 

reklameanalysen.

Meaning Movement and the Endorsement Process

McCracken har videreudviklet sin berømte og anerkendte model ”The meaning-transfer model” 

og har skabt ”Meaning Movement and the Endorsement Process”: 
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Model II: Meaning Movement and the Endorsement Process 

     (MccC2005:106)

    

Denne model viser de forskellige stadier, hvor kulturel betydning bliver overført fra en celebrity 

endorser til et produkt, og fra produkt til forbruger.

1. fase 

→  Associationer  og  betydninger  der  genereres  ud  fra  de  dramatiserede  (eller 

offentlige roller) den kendte har spillet, vil blive en del at den kendtes identitet.

Celebrity endorsement giver reklamen adgang til en ganske særlig kategori af  personer fra den 

kulturelt  konstituerede verden. Disse individer er ladet med detaljerede og stærke betydninger.  

Kendte  personer er i  denne sammenhæng vidt forskellige fra  anonyme skuespillere,  som også  

anvendes  til  at  påføre  produktet  en særlig  mening gennem reklamen. McCracken har således 

tidligere påvist gennem ”The meaning-transfer model”, at også anonyme skuespillere kan bringe 

en særlig kulturel betydning til  reklamer (MccC2005:103). Ukendte skuespillere er således også 

ladet med betydninger, og desuden koster de kun en brøkdel af, hvad en kendt person ville koste.  

Man kan derfor undre sig over, hvorfor man overhovedet anvender kendte personer i reklamer.  

Der  er  således  særlige  faktorer  der  gør,  at  celebrity  endorsere  anses  som at  være  et  lukrativt  

element i reklamer, til trods for de høje omkostninger forbundet med dem. 

Anonyme skuespillere kan give demografske informationer, såsom køn, alder og status, men disse 

vigtige oplysninger er relativt vage og upræcise. Kendte personer kan derimod generere alle disse 

informationer med præcision. Desuden kan den kendte person give reklamen betydninger både 

vedrørende personlighed såvel som livsstil, hvilket en anonym skuespiller ikke formår. McCracken 
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(2005:107) skriver endvidere:

Celebrities evoke their meanings in their personas with greater vividness and clarity. Models are, after all, merely  

”borrowing” the meanings they bring to the ad. Celebrities ”own' their meanings because they have created them on  

the public stage by dint of  intense and repeated performance. 

2. fase

→  De kulturelle betydninger den kendte besidder, overføres til produktet gennem  

reklamer, såfremt de nødvendige betingelser er til stede.

Valget af  celebrity endorser baseres på, hvilke kulturelle betydninger den kendte genererer qua 

sine offentlige roller.  Desuden skal  disse betydninger sammenholdes med de betydninger,  man 

ønsker at produktet skal bære. Det er efterfølgende reklamen, der overfører alle de betydninger fra 

celebrity endorseren, man ønsker at produktet skal besidde, og ideelt set, skjule de betydninger, 

man ikke ønsker at generere (MccC 2005:108).

Alle kendte personer besidder et bredt spektrum af  kulturelle betydninger, og ikke alle betydninger 

er lige ønskværdige at associere til et givent produkt. I reklamen vil der således anvendes personer, 

påklædning,  rekvisitter,  samt en kontekst,  der skal  genspejle og forstærke de ønskede kulturelle 

betydninger,  den  kendte  besidder.  Såfremt  ovenstående  lykkes,  vil  forbrugeren  acceptere 

korrelationen  mellem  celebrity  endorser  og  produkt,  og  produktet  har  hermed  erhvervet  de 

kulturelle betydninger, celebrity endorseren har genereret (MccC:05:108).

3. fase

→  I dette stadie vil den kulturelle betydning blive overført fra produkt til forbruger,  

såfremt de nødvendige betingelser er til stede.

Den sidste fase kan være kompliceret, da forbrugeren både skal acceptere, at celebrity endorserens 

kulturelle betydninger har taget form i produktet, og at forbrugeren nu skal kunne identifcere sig 

med de betydninger.  McCrackens teori  bygger  på,  at  al  forbrug er kulturelt  forbundet,  og  at  

forbrugere køber produkter, der kan hjælpe med at forme deres identitet. I den sidste fase skal  

forbrugeren  derfor  ønske,  at  påtage  sig  de  kulturelle  betydninger,  der  nu  kan  associeres  til 

produktet.  Sker  dette,  er  denne  sidste  fase  fuldført  og  den  meningsoverførende  process  er  er 
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gennemført (MccC05:110).

En celebrity endorser vil altså kunne overføre kulturelle betydninger til et produkt, qua de roller 

personen  er  kendt  for.  Tager  man  Lars  Bom  som  eksempel  på  en  celebrity  endorser,  vil 

forbrugeren kunne associere forskellige roller til ham, der samlet vil give ham en række kulturelle 

betydninger. Lars Boms roller i Strisser på Samsø og Rejseholdet vil generere visse associationer, mens 

hans rolle som Bamse fra Bamse Billedbog, højst sandsynligt vil generere andre. Disse er nogle af  de 

kulturelle meninger Lars Bom kan overføre til produktet, såfremt han er kendt hos modtageren. 

En italiener vil  højst  sandsynligt  ikke kende til  Lars Bom, hvorfor hans kulturelle  betydninger 

gennem hans  roller  går  tabt.  Af  samme  grund  bliver  celebrity  endorsere  karakteriseret  som 

kulturelle artefakter, hvor betydningen af  visse celebrity endorsere, kun er kendt for medlemmer af  

en given kultur eller subkultur.

Risici forbundet med anvendelsen af  celebrity endorsere 

Der  er  imidlertid  en  række  risici  forbundet  med  brugen  af  en  celebrity  endorser.  Først  og 

fremmest kan det hænde, af  forbrugeren ikke vil acceptere korrelationen mellem produkt og den 

kendte person, hvilket vil forårsage, at ovenstående meningsoverførsel går tabt. Dertil fndes der 

altid en risiko forbundet med de kulturelle betydninger, man ikke ønsker at frembringe, alligevel  

når forbrugeren, hvilket ligesom føromtalte eksempel, vil hindre at meningsoverførslen fnder sted.

Desuden kan der forekomme hændelser i celebrity endorserens privatliv, man ikke ønsker der skal 

associeres til produktet. Et eksempel herpå er modellen og celebrity endorseren Kate Moss, der 

mistede kontrakter for Chanel,  Burberry samt H&M, efter at hun var blevet afsløret i  at tage 

narkotika. Tiger Woods er tilmed et eksempel på, hvordan en kendt persons private eskapader, kan 

resulterer  i  afbrydelsen  af  store kontrakter,  hvor  blandt  andet  Gillette,  Tag Heuer,  AT&T og 

energidrikken Gatorade opsagde samarbejdet med den kendte golfspiller. Fodboldspilleren Wayne 

Rooney blev opsagt af  Coca Cola i kølvandet på hans sidespring med en prostitueret, og senest er 

cykelrytteren Lance Armstrong bliver afskediget som celebrity endorser for Nike, efter afsløringer 

af  et omfattende dopingmisbrug (Lembcke Petersen 2012). 
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En af  TDCs celebrity endorsere, rapperen L.O.C., har netop modtaget en ubetinget dom for vold. 

Af  samme årsag  overvejer  det  danske teleselskab  i  skrivende stund,  hvorvidt  de skal  fortsætte 

samarbejdet med den voldsdømte rapper (DamL12).

Vold, stofmisbrug, utroskab og doping kan aldrig blive betydninger, man ønsker at associere til et  

produkt, hvorfor de føromtalte celebrity endorsere blev afskediget. 

Delkonklusion på kulturanalysen

Jeg har i det ovenstående kapitel beskrevet hvorledes de to landes kulturer differentierer sig ud fra  

Hofstedes kulturdimensioner. Dernæst har jeg gennem de Mooijs teori beskrevet hvorledes disse 

kulturforskelle teoretisk vil manifestere sig i reklamerne. Ud fra Halls teori om høj- og lav-kontekst 

kultur, har jeg desuden konstateret, at Danmark karakteriseres som en lav-kontekst kultur, hvorfor 

kommunikationsstilen er  udpræget  eksplicit  og direkte.  Italien er  derimod klassifceret  som en 

tilnærmelsesvis høj-kontekst kultur, hvor kommunikationen er karakteriseret som værende implicit 

og  indirekte.  Til  slut  har  jeg  anvendt  McCrackens  teori  vedrørende  celebrity  endorsere,  og 

hvorledes  disse  besidder  kulturelle  meninger  de  kan  overføre  til  et  produkt,  og  videre  til  

forbrugeren. Jeg vil i specialets næste kapitel foretage en analyse af  danske og italienske reklamer,  

på baggrund at det teoretiske fundament, jeg har behandlet i dette kapitel.

KAPITEL 3. REKLAMEANALYSE 

Analysepunkter 

Efter at have foretaget en kulturanalyse af  Danmark og Italien, på baggrund af  de anvendte teorier  

vil jeg nu fortsætte med en analyse af  de indsamlede reklamer. Reklamer er, som tidligere nævnt, 

symbolske artefakter, der er skabt ud fra konventionerne af  en given kultur (DemG2005:36). Der er 

forskellige  aspekter  hvori  disse kulturelle  aspekter  kommer til  udtryk.  Reklamer vil  i  de enkelte 

kulturer  differentiere  sig  på  formatet,  kommunikationen  i  reklamen,  herunder  om  reklamens 
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overordnede  strategi  er  informerende  eller  emotionerende,  reklamens  personer,  herunder 

anvendelsen af  kendte personer og deres rolle, samt brugen af  humor. Jeg har derfor i  sinde at  

analysere ovenstående med henblik på at klarlægge, hvordan kulturen manifesterer sig i reklamerne. 

Jeg vil i  det nedenstående gennemgå de forskellige analysepunkter, der vil blive behandlet i  min 

reklameanalyse.

Reklamens format

De  Mooij  har  videreudviklet  hollandske  Giep  Franzens  klassifkationssystem  af  forskellige 

reklameformater, som redskab til komparative reklamestudier, jf.  bilag 3. Franzens teori byggede 

oprindeligt på otte grundlæggende reklameformer, samt disses underkategorier (DemG2005:192). 

De  Mooijs  klassifkationssystem  indeholder  imidlertid  syv  reklameformater:  Announcement, 

association transfer, lesson, drama, entertainment, herefter kaldet underholdning, imagination og 

specielt  effetcs.  Der forelægger  ingen forklaring på,  hvorfor de Mooij  har  valg  at  udelade et  af  

Franzens oprindelige reklameformater. Samtlige formater vil være at fnde i de forskellige kulturer, 

men udførsel af  reklameformaterne vil  variere fra kultur til  kultur. En reklameflm kan desuden 

indeholde elementer fra fere af  disse modeller. Jeg er derfor nødsaget til at klassifcere en reklame 

ud fra det overordnede format. Jeg har desuden fundet det nødvendigt at tilføje et format, hvilket jeg 

har valgt at kalde lesson+, da jeg har noteret forekomsten af  fre reklamer, der var tydeligt domineret 

af  to formater, nemlig lesson samt formatet drama  eller underholdning. Jeg vil efterfølgende komme 

ind på formatet lesson+. 

De Mooij har sammenholdt Franzens model med sit eget studium inden for samme felt, og har  

desuden fundet en sammenhæng mellem valget af  reklameform og de forskellige sammensætninger 

af  Hofstedes dimensioner og Halls høj- og  lav-kontekst kommunikation. 

Jeg  vil  i  det  nedenstående  skitsere  de  reklameformater,  der  er  repræsenteret  i  dette  speciale.  

Formaterne Announcement, imagination og special effects er ikke repræsenteret i de analyserede reklamer. 

Dette  kan  skyldes  fere  årsager.  Det  kan  dels  skyldes  at  announcement ikke  er  anvendt  i  denne 

produktkategori, da produktet er en service, dels skyldes, at de reklamer der har udvist elementer af 

imagination og  special effects, kun er underordnede reklameformater, mens andre reklameformater er 
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de overordnede. 

Reklamerne vil klassifceres ud fra nedenstående reklameformater samt underkategorier, dog vil kun 

det overordnede reklameformat blive behandlet i selve reklameanalysen. Når jeg alligvel vælger at 

skildre underkatagorierne i det nedenstående, skyldes det, at dette hjælper til en bedre forståelse af  

reklamernes  overordnede  reklameformat.  Reklamerne  er  klassifceret  ud  fra  underkategori  i 

analyseskemaerne i bilag 2.

1. ASSOCIATION TRANSFER 

I denne type reklameformat, bliver produktet sat i forbindelse med en anden genstand, en person, 

en  situation  eller  et  miljø.  Det  er  meningen,  at  de  associationer  personerne,  genstandene  eller  

situationerne genererer, skal  overføres til  brandet. Der er fre underkategorier: livsstil,  metaforer,  

metonymi og meningsoverførsel via en kendt person. (DemG2005:195)

1.1 Livsstil: Livsstilskonceptet fungerer ved at afbillede personer, der ud fra deres livsstil genererer 

positive  associationer,  der  skal  overføres  til  produktet.  Typen  af  livsstil  og  de  associationer  der 

genereres, er kulturelt forbundne. Maskuline kulturer vil skabe associationer til succesfulde og rige 

mennesker. Feminine kulturer vil det derimod foretrækkes at skabe associationer til gode og venlige  

personer.

1.2 Metaforer: Metaforer anvendes til at overføre karakteristika fra en genstand, et dyr eller en idé 

til produktet. Metaforerne kan være visuelle såvel som verbale. Førstnævnte er mest anvendt i høj-

kontekst kulturer der er karakteriseret ved implicit  kommunikation, sidstnævnte i lande med lav-

kontekst kommunikation, der er karakteriseret ved anvendelsen af  eksplicit kommunikation.

1.3 Metonymi: Underformatet  metonymi modsat metaforer, erstatter associationer med billeder 

der er direkte forbundet med produktet. I reklamer kan man eksempelvis vise et stykke frugt, der  

bliver lavet til juice. Da det er en indirekte og visuel form, kan den karakteriseres implicit, hvorfor  

denne metode bedst i lande med høj kontekst. 

1.4 Meningsoverførsel via en kendt person: Denne underkategori omhandler reklamer hvori 

kendte personer bliver vist, eller hvor den kendte person interagerer med andre personer, uden at 
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demonstrere, endorse eller fungere som testimonial for produktet.

2. LESSON

I  dette  reklameformat  er kommunikationen direkte,  og der  vil  præsenteres  facts  og argumenter.  

“They  state,  explain,  show,  or  try  to  convince  or  pursaude.” (DemG2005:198).  Der  vil  enten  være  en 

presenter  eller  en  voice-over,  der  fortæller  eller  forklarer  noget  til  modtageren.  Da 

kommunikationsstilen er direkte, vil man adressere publikum med de personlige pronominer ”vi” 

eller ”jer”. Et andet kendetegn er, at der er lidt eller ingen interaktion eller dialog i reklamen. Denne 

type reklame er udbredt i lande med lav-kontekst kommunikation. (DemG2005:198)

2.1 Presenter: Presenterne vil altid formidle hovedbudskabet, og der tales direkte ind i kameraet. 

Presenterens  rolle  og  adfærd  vil  derimod  variere  fra  kultur  til  kultur.  I  kulturer  med  høj 

magtdistance, vil presenteren ofte være ældre eller have en særlig status. I individualistiske kulturer 

anvendes der oftest kun én presenter, hvorimod man gerne anvender fere i de kollektivistiske.

2.2 Endorsement og testimonials: Testimonials er personer der postulerer at bruge produktet, 

hvorimod  endorsere  har  en  mening  om  produktet  og  derfor  støtter  op  omkring  det.  Særligt  

testimonialgenren er benyttet i lav-kontekst lande.

2.3 Sammenligning:  I denne reklameform sammenlignes produktet med et identifceret brand, 

et uidentifceret produkt (produkt X), eller en hel produktkategori (”bedre end andre produktet på 

markedet”). Det er ikke alle kulturer der reagere lige positivt på denne form for reklame. Det passer  

således bedst på kulturer der er klassifceret som individualistiske og maskuline, eksempelvis et land  

som USA.

3. LESSON+

Jeg  har  som tidligere skrevet,  været  nødsaget til  at  tilføjet  dette  format.  Fire  af  de analyserede 

reklamer var tydeligvis sammensat af  en af  de tre underformater i lesson, samt enten drama- eller 
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entertainmentformatet. Der er således ikke et underformat, men derimod to, der dominerer disse 

reklamer, hvorfor jeg har valgt at implementere dette format under navnet lesson+.

4. DRAMA  

Ved drama forstås der en samspil mellem to eller fere personer. En reklame i denne kategori vil 

være sammensat  af  en handling, med en begyndelse,  en midte og en ”happy ending”.  Modsat 

lesson-genren,  bliver  publikum  ikke  adresseret  direkte.  De  er  i  denne  form  observatører.  Da 

kommunikation i reklamerne er indirekte, bliver den oftere brugt i lande med høj-kontekst, frem for 

lande med lav-kontekst (DemG2005:206). Der er fre underkategorier af  denne form for reklamer:  

Slice of  life,  problem-solution, vignetter, samt teater.

4.1  Slice  of  life:  Denne  type  reklame  omhandler  virkelighedstro  hverdagssituationer,  med 

dramatiseret dialog mellem reklamens personer. Produktet udgør en central del af  historien. Ofte vil  

der være form for følelsesmæssig belønning ved at bruge produktet. Hvordan personer ser ud og 

interagerer, vil variere meget fra kultur til kultur

4.2 Problem-solution: I dette reklameformat bliver et problem præsenteret og efterfølgende løst 

ved hjælp af  produktet. 

4.3 Vignetter:  Vignetter  er  karakteriseret  ved at  være  en serie  af  selvstændige  sketches  eller 

visuelle situationer, uden en egentlig handling. Produktet vil have en rolle i de diverse sketches. I 

reklamer af  denne type kan der enten være en dialog mellem personerne, en voice-over eller en sang 

der skal antyde sammenhæng mellem produktet og reklamen

4.4 Teater: I dette format vil der udspiller sig en handling, der ikke er virkelighedstro, som hvis det 

var fremført i et teater. Aktørerne interagerer på en overdreven måde, eller en usædvanlige handling 

vil omgive produktet. Dette format ses oftest i Frankrig og Italien 

5. UNDERHOLDNING

Reklamer  der  har  til  formål  at  underholde,  er  karakteriseret  ved  at  have  en  indirekte 
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kommunikationsstil.  Underholdningen  kan  enten  være  en  form  for  teatralsk  drama,  musicals,  

komedier, slapstick, humor, horror eller satire. Formålet med disse reklamer er at behage publikum, 

frem for at sælge. Underkategorierne af  denne reklameform er humor og hvad Franzen kalder play or  

act around the product. Underholdningsformatet er mere brugt i kollektivistiske lande, hvor man i stedet 

for  at  informere,  ønsker  at  skabe  et  tillidsbånd  og  et  forhold  mellem  forbruger  og  brand 

(DemG2005:208).

5.1  Humor:  Ved  humor  refereres  der  til  ”anything  the  makes  an  audience  laugh” 

(DemG2005:2009).  Der er mange variationer og genrer af  humor, som denne model  ikke tager 

højde  for.  Mange  af  reklamerne  i  undersøgelse  indeholder  elementer  af  humor,  selvom  det 

overordnede  format  er  et  andet.   Jeg  vil  derfor  undersøge  brugen  af  humor  i  de  andre 

reklameformater.

5.2 Play or act  around the product:  Alle  former for  underholdning der  ikke  gør  brug  af 

humor,  hører  til  denne  underkategori.  Denne  underkategori  har  mange  lighedspunkter  med 

underkategorien teater. Dog er der, modsat teater, ingen relation mellem handling og produkt.

Reklamernes location

Jeg  vil  endvidere  undersøge  reklamernes  location.  Dette  gør  jeg  med  henblik  på  at  etablere, 

hvorhvidt der forekommer en forskel i de danske og italienske reklamers valg af  location, og om 

disse forskelle kan forklares ud fra kulturforskelle. Ifølge de Mooijs teori (2005:206) vil produktet 

anses ud fra en social kontekst i de kollektivistiske kulturer, modsat de individualistiske. De italienske 

reklamers location burde således være hovedsagligt på offentlige steder, hvorimod der burde være en 

højere andel af  danske reklamer der udspiller sig i hjemmet.

Kommunikationsstilen i reklamen

Kommunikationsstilen i reklamer indikerer hvorvidt kommunikationen er karakteriseret som direkte 

og  eksplicit,  eller  indirekte  og  implicit,  i  forbindelse  med  lav-kontekst  og  høj-kontekst 

kommunikation. Det er imidlertid vanskeligt at klassifcerer en reklame ud fra om den er eksplicit  
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eller implicit,  da der ofte skal  en mere omfattende analyse til.  Jeg har derfor valgt  at analysere 

reklamernes produktfokus, dvs. om hvorvidt produktet spiller en central, sekundær eller ingen rolle i  

reklamerne. Produktets fokus vil nemlig kunne indikere hvor implicitte eller eksplicitte reklamerne 

er. Reklamer med centralt fokus på produktet anser jeg for at være eksplicitte. Omvendt vil reklamer  

med lidt eller intet fokus på produktet anses for at være implicitte. 

Desuden  skelner  de  Mooij  mellem  informerende  og  emotionerende  reklamer.  Informerende 

reklamer har til formål at overtale forbrugeren ved hjælp af  rationalitet. Der anvendes argumenter 

såsom  økonomi  og  sikkerhed.  De  emotionelle  reklamer  er  derimod,  ligesom 

underholdningsformatet, baseret på at opbygge et forhold og en grad af  tillid mellem forbruger og  

brand, frem for at informere (DemG2005:145). Naturligvis kan informerende reklamer indeholde 

emotionelle  elementer  og  vice  versa,  hvorfor  jeg  derfor  vil  se  på  reklamens  overordnede 

kommunikationsstil.  Jeg vil  desuden analysere graden af  brug af  voice-overs i  reklamerne,  samt 

analysere forholdet mellem kvindelige og mandlige voice-overs i de to lande.

Reklamens frontfgurer 

Jeg vil undersøge antallet af  frontfgurer i reklamerne, i henhold til teorien om, at der vil være fere 

personer i reklamerne i kollektivistiske kulturer, i forhold til de individualistiske kulturer. Desuden 

bliver forekomst af  mænd og kvinder i  reklamerne analyseret,  deres funktion i  forbindelse med 

eksklusive  frontfgurer,  samt  aldersfordeling  af  disse,  med  henblik  på  at  klarlægge,  om  der 

forekommer eventuelle forskelle på kønsrollerne i Danmark og Italien.

Celebrity endorserens rolle

I analysen vil udbredelsen af  celebrity endorseren blive undersøgt, samt dennes funktion, alder, og  

hvorledes endorseren bliver afbilledet. Ifølge de Mooijs teori, burde brugen af  celebrity endorsere  

være mere udbredt i maskuline og kollektivistiske lande, og afbildningen heraf, skulle være betydelig 

anderledes  landene  imellem.  I  forbindelse  med  celebrity  endorsere,  vil  jeg  desuden  undersøge 

forholdet mellem den kvindelige og den mandlige celebrity endorser. 
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Humor i reklamerne

Jeg  agter,  som  tidligere  skrevet,  at  analysere  brugen  af  humor,  der  ikke er  omfattet  af 

reklameformatet  underholdning.  Mange  af  reklamerne  har  vist  sig  at  indeholde  elementer  af 

humor,  såsom  overdrivelser,  parodier  og  ironi,  men  er  blevet  klassifceret  anderledes,  da  deres 

primære funktion har været en anden end udelukkende at underholde. Jeg har derfor anset det som 

nødvendigt at analysere humor som et separat fænomen.

Dataindsamling 

Indsamlet data fra reklameanalysen er opstillet i skemaer hvori reklamerne er klassifceret ud fra 20  

variabler, jeg har sammensat på baggrund af  ovenstående analysepunkter. Skemaerne er at fnde på 

en CD-ROM i bilag 2. Øverst i skemaerne vil afsender være oplyst og hver er reklamerne er separat 

nummereret. Jeg vil i reklameanalysen referere til de enkelte reklamer gennem teleselskabets navn 

samt  nummer.  Resultaterne  i  skemaerne  danner  grundlag  for  de  tabeller  jeg  analyserer  i  

reklameanalysen.

I  skemaerne  oplyses  der  om antal  frontfgurer,  disses  køn,  samt  tilstedeværelsen  af  sekundære 

aktører.  Under  rubrikken  sekundære  aktører oplyses  der  desuden,  om  forekomsten  af  eventuelle 

baggrundsaktører.  Sekundære  personer  vil  ikke  analyseres  særskilt,  men  fungerer  derimod  som 

understøttende data til de øvrige tabeller. Det samme er gældende for den næste variabel, hvor jeg 

undersøger forekomsten af  verbal interaktion mellem aktørererne i reklamerne.

Dertil er reklamerne kategoriseret efter format og underformat. Variablen underformat vil som nævnt 

ikke blive behandlet separat i analysen. Dog kan en klassifcering af  reklamernes underformat ses i 

reklameskemaerne i bilag 2.

Såfremt der er talende frontfgurer,  vil  kommunikationen klassifceres ud fra om den er direkte, 

indirekte,  eller  en  blanding  af  de  to.  Reklamerne  er  endvidere  kategoriseret  efter  om  deres 

kommunikative formål er informerende eller emotionerende, den variabel i skemaet jeg har kaldt 

info/emo. Forekomsten af  voice-over og dennes køn er desuden oplyst i skemaerne. 
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Ved en forekomst af  kendte mennesker i reklamerne, vil deres rolle samt hvorledes de er afbilledet 

humoristisk, sexet eller seriøst blive behandlet i skemaet. Variablerne  rolle samt  afbildning er derfor 

udelukkende brugt i klassifceringen af  celebrity endorsere. Såfremt der ikke forekommer kendte 

mennesker i reklamerne, vil disse variabler ikke være udfyldt. 

Frontfgurernes alder og påklædning udgør endvidere to variabler. Påklædningen er inddelt ud fra 

følgende kategorier: Elegant, smart, afslappet, arbejdstøj, sjusket, sporty, letpåklædt, excentrisk samt 

udklædt. Sidstnævnte kategori bruges når frontfgurerne tydeligt er klædt ud i kostumer, der ikke er 

virkelighedsnære.  Frontfgurernes  påklædning  analyseres  ikke  som  separat  fænomen.  Når  jeg 

alligevel  har  valgt  at  implementere  denne  variabel  i  skemaerne,  skyldes  det,  at  jeg  fere  gange 

henviser til frontfgurernes påklædning under de øvrige tabeller.

Reklamerne  er  endvidere  blevet  opdelt  ud  fra  hvor  reklamen udspiller  sig,  i  variablen  location. 

Forekomst af  humor i reklamerne er endnu en variabel jeg behandler i skemaerne. Reklamernes 

produktfokus, det vil sige hvorvidt der er et centralt, sekundært eller lidt til intet fokus på produktet i 

handlingen,  udgør  endnu  en  variabel.  Desuden  dækker  variablen  logo over  forekomsten  af 

teleselskabernes logo i øverste venstre hjørne. Det er dog kun de italienske teleselskaber der gør brug 

af  dette. Endeligt har jeg i den sidste variabel kaldet andet, oplyst om særlige observationer der ikke 

behandles i de øvrige 19 variabler. 

Analyseresultater

Jeg vil i det efterfølgende analysere reklameanalysens resultater ud fra ovenstående punkter, med 

henblik på at klarlægge, hvorledes de kulturelle forskelle kommer til udtryk i danske og italienske 

reklamer. 

Analyse af  reklameformatet

Tabel 1 – klassifkation af  reklameformatet i reklamerne 

Tabel 1 Association 
transfer 

Lesson Lesson+ Drama Entertainment 

DK 
(antal/procent)

23/41,8% 22/40% 4/7,2% 3/5,5% 3/5,5%
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IT 
(antal/procent)

5/9% 10/12,8% 1/1,3% 13/16,7% 49/60,2%

Af  ovenstående tabel fremgår det, at størstedelen af  de italienske reklamers formål er at underholde  

modtageren. De danske reklameformater fordeles derimod hovedsagligt på to kategorier, association 

transfer og lesson. Teleskaberne 3 Danmark, CBB Mobil, Onfone og Telmore står for 25 ud af  de 26 

reklamer, der anvender reklameformatet lesson eller lesson+. Dette reklameformat er udbredt i lande 

med lav-kontekst kommunikation, da der ofte leveres en explicit meddelelse, direkte til modtageren 

hvilket i øvrigt understreger Danmark som individualistisk kultur. De fre ovenstående teleskaber har 

alle det til fælles, at de besidder en mindre markedsandel og at de kan konkurrere på pris. Derfor er  

lesson et velegnet format, da produktet der således er i fokus. 

De tre markedsledere TDC, Telia og Telenor, kan derimod ikke konkurrere på pris. (FreD2012). De 

skal derfor konkurrere på andre faktorer, hvorfor valget af  lesson eller lesson+ ikke er hensigtsmæssigt. 

De tre virksomheder står derfor for størstedelen af  reklamer med formatet association transfer, og  for 

samtlige reklamer der anvender drama eller entertainment, som reklameformat. Reklameformatet er til 

en hvis grad kulturelt betinget, hvor som nævnt særligt formatet lesson passer til lav-kontekst kulturer, 

der har behov for eksplicit kommunikation. Dog afhænger valget af  reklameformat i høj grad af 

produktets karakteristika og brandets position på markedet. 

I Italien er Vodafone (32,3%), Tim (34,9%) og Wind (22,8%) de tre teleselskaber der besidder de 

største markedsandele. 3 Italia råder over en langt mindre markedsandel (9,9%), i forhold til de tre 

konkurrenter,  hvilket  skyldes,  at  3 Italia  er det sidst  ankomne teleselskab af  de fre.  Selvsamme 

teleselskab står for samtlige reklamer med formaterne lesson og lesson+, et reklameformat der ellers 

ikke  foretrækkes  i  et  høj-kontekst  land som Italien.  Som nyankomne bliver  3  Italia  nødt  til,  at  

informere forbrugerne om produktet, da det er relativt ukendt i forhold til de tre andre.

Der viser sig derfor et tydeligt mønster i valget af  reklameformat i de to lande. De teleselskaber, der 

besidder en lav markedsandel, reklamerer for at informere om produktet og øge kundegrundlaget. 

Til  dette  formål  anvender  de lesson eller  lesson+ i  de  to  lande.  Selskaberne  med  de  største 

markedsandele reklamerer naturligvis ligeledes for at tiltrække nye kunder, men i høj grad også for at 
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bibeholde  kundegrundlaget.  Til  dette  formål  anvender  de  derfor  association  transfer,  drama eller 

underholdning. 

Kulturforskellene kommer desuden til udtryk i valget af  det format, de store teleselskaber vælger at  

anvende. De danske markedsledere anvender således i høj grad formatet association transfer, hvor de 

overfører individualistiske værdier som selvstændighed og selvrealisering til produktet. De italienske 

markedsledere  anvender  derimod  underholdningsformatet,  et  særligt  udbredt  format  i 

kollektivistiske kulturer. De forsøger derfor, at skabe positive associationer til produktet og brandet,  

ved hjælp af  underholdning, uden at informere om produktet i nogen nævneværdig grad. 

Analyse af  reklamernes location 

Tabel 2 – reklamernes location

Tabel 2 Indenfor/
udenfor 

hjemmet

Indenfor,  
offentligt

Indenfor,  
konstrueret

Indenfor,  
kontor

Udenfor, storby Udenfor, 
landsby/på 

landet 
DK (antal/
procent)

10/18,2% 5/9% 10/18,2% 5/9% 4/7,3% 1/1,8%

IT (antal/ 
procent)

11/14,1% 21/27% 0/0% 7/9% 5/6,4% 8/10,2 %

Location Udenfor, i  
naturen

Udenfor, på 
stranden

Udenfor, 
udland

Udenfor, andet Multi Uden 
location

DK (antal/ 
procent)

4/7,3% 2/3,6% 0/0% 1/5,4% 11/20% 2/3,6%

IT (antal/ 
procent)

3/3,8% 10/12,8% 4/5,1% 4/5,1% 5/6,4% 0/0%
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Ovenstående tabel viser fordelingen over reklamernes locations. Ifølge de Mooijs teori, burde der 

være fere danske reklamer der foregår i hjemmet, i henhold til produktets sociale kontekst. Andelen 

af  reklamer der foregår i hjemmet fra de to lande er imidlertid meget jævnbyrdigt, hvor 18,2% af 

de danske reklamer der foregår i hjemmet eller i haven og 14,1% af  de italienske. 

De to lande afviger imidlertid meget hvad angår reklamer, der foregår indenfor på et offentligt sted 

og indenfor i konstruerede omgivelser. Ved konstruerede omgivelser forstås en tydelig computerskabt 

location, ofte i  form af  et  studie.  18,2% af  de danske reklamer,  udspiller sig således indenfor i  

konstruerede  omgivelser,  og  ingen af  de italienske  reklamer  udspiller  sig  på  sådan en location.  

Årsagen til den relativt store andel af  danske reklamer, der udspiller sig i konstruerede omgivelser, 

skal forklares ud fra danskernes præferencer i  forhold til  reklameformatet  lesson og  lesson+. Disse 

reklamer er således alle  af  føromtalte  reklameformat,  hvor der fokus på informationer frem for 

handling, og derfor er brugen af  egentlige locations overfødig.

Til  gengæld udspiller  27% og dermed størstedelen af  de italienske reklamer sig indenfor, på et 

offentligt sted. Samme andel af  danske reklamer udgør kun 9%. At størstedelen af  de italienske 

reklamer udspiller sig på et offentligt sted, er helt i tråd med De Mooijs teori. Således er produktet 

en del af  en social kontekst, hvorimod det ikke har samme sociale funktion i de danske reklamer,  

som konsekvens af  Danmarks individualistiske kultur. 

I reklamer der foregår udenfor, foretrækker italienerne imidlertid at lade reklamen udspille sig på 

stranden, i forbindelse med teleselskabernes sommerkampagner. Stranden er desuden det sted, hvor 

italiener socialiserer om sommeren. De danske reklamer fordeler sig jævnt over diverse udendørs 

locations. Dog kan der i de danske reklamer spores en mindre præference, i forbindelse med at lade 

reklamen udspiller sig i storbyen eller i naturen. Sidstnævnte location er i øvrigt anvendt i kulturer,  

der  er  karakteriseret  ved  at  have  en  langsigtet  tidsorientering  (DemG2005:182).  De  danske 

reklamers locations fremstår generelt meget isolerede. Selv i de reklamer, der foregår i storbyen, ser 

man  oftest  ingen  andre  aktører  i  gadebilledet.  Disse  isolerede  locations  understreger  den 

individualistiske kultur i Danmark, hvor produktet ikke skal ses i en social kontekst.

I  20% af  de  danske  reklamer og  6,4% af  de  italienske,  foregår  reklamens  handlinger  på  fere 

locations,  den variabel  jeg har kaldt ”multi”.  TDC står for syv af  disse reklamer,  hvor de med 
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forskellige locations afbilleder frontfgurens livsstil. 

Der er fem italienske reklamer med fere forskellige locations, og Vodafone står for samtlige af  disse.  

I fre af  reklamerne bliver celebrity endorseren og tv-værten Ilary Blasi afbilledet i hjemmet, mens 

fodboldspilleren og Blasis ægtemand Francesco Totti bliver afbilledet både i hjemmet, men mest 

udenfor. Blasi bliver i Vodafone #13 afbilledet i tre forskellige situationer i hjemmet, blandet andet 

hvor hun stryger og ser TV med veninderne. I en anden reklame (Vodafone #11) bliver Blasi endnu 

engang set i hjemmet, hvor hun har ansigtsmaske på. Blasi bliver derfor overvejende afbilledet i  

hjemmet, mens hun foretager sig feminine ting, såsom at snakke med veninder, bruge ansigtsmaske 

eller at stryge tøj. Afbildningen af  Blasi viser kvinden i en mere traditionel rolle, hvilket afspejler 

både Italien som maskulint land, og desuden Italien som en tilbageholden kultur. Sidstnævnte er 

karakteriseret ved samfund der har strikte sociale normer, og hvori det anses som værende normalt, 

at der er tydelig kønsrollefordeling, særligt med hensyn til gøremål i hjemmet (HofC2010:297).

Delkonklusion

Den  høje  magtdistance,  samt  den  tilbageholdende  italienske  kultur,  manifesteres  gennem 

reklamernes  location.  Desuden  udspiller  de  feste  italienske  reklamer  sig  i  det  offentlige  rum, 

indenfor såvel som udenfor. Dette er i  henhold til  teorien om, at produktet ses ud fra en social 

kontekst i det kollektivistiske Sydeuropa. Den mest anvendte location i danske reklamer er imidlertid 

konstruerede omgivelser, hvilket kan forklares ud fra valg af  reklameformat, på baggrund af  lav-

kontekst  kommunikation.  Desuden  er  de  danske  reklamers  locations  generelt  meget  isolerede, 

hvorfor den individualistiske kultur manifesteres her. Dansk kultur, der er karakteriseret ved at have 

en mere langsigtet tidsorientering, end italienerne, kommer til udtryk i de reklamer der foregår i 

naturen.

Analyse af  kommunikationsstilen i reklamerne 

Tabel  3 – klassifkation af  den verbale kommunikation i reklamerne 

Tabel 3 Direkte tale Indirekte tale Indirekte/direkte Ingen tale 
DK 
(antal/procent)

18/32,7% 18/32,7% 1/1,8% 18/32,7%

IT 0/0% 46/59% 11/14,1% 21/27%
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(antal/procent)

Tabel 3 viser fordelingen af  reklamer hvori der anvendes direkte tale, indirekte tale, både indirekte 

og  direkte  tale,  eller  slet  ingen.  Ifølge  Halls  teori  vedrørende  lav-kontekst  og  høj-kontekst 

kommunikation, vil man i lande med lav-kontekst, anvende udpræget direkte tale, og i lande med 

høj kontekst, vil man benytte sig af  indirekte tale. I reklamer uden talende aktører, vil der være 

udbredt brug af  emotionerende faktorer, frem for informerende. 

De  tre  danske  markedsledere,  TDC,  Telenor  og  Telia,  står  ikke  overraskende for  15  af  de  18 

reklamer uden talende aktører,  i  henhold til  reklameformatet,  jeg  har behandlet  under  tabel  1.  

32,7%  af  de danske reklamer indeholder  indirekte tale.  I  kun en af  de 18 reklamer,  er der en 

egentlig  samtale  mellem aktørerne  (CBB  Mobil  #4).  Telmore  står  for  syv  af  reklamerne  med 

indirekte tale. I fre af  dem, bliver frontfgurerne interviewet af  en voice-over, i tre af  dem bliver 

frontfguren (Tommy Kenter), interviewet af  en usynlig voice-over. De taler alle ind i kameraet, og 

kommunikation tangerer til direkte tale. I de resterende reklamer er den indirekte tale karakteriseret 

ved, at frontfguren taler i telefon eller at frontfguren taler til nogen. 

I de italienske reklamer er der overvejende indirekte tale,  hvilket  harmonerer med at Italien er  

karakteriseret som en høj-kontekst kultur. Den indirekte tale manifesterer sig desuden anderledes, 

end i de danske reklamer. Hvor der kun er én dansk reklame med en egentlig verbal interaktion 

mellem frontfgurerne, er dette udelukkende tilfældet i de italienske reklamer med indirekte tale. De 

italienske  reklamer  fremstår  som  dramatiserede  sketches,  hvor  frontfgurerne  interagerer  med 

hinanden, modsat de danske reklamer. Dette skyldes dels valget af  reklameformat, dels det faktum,  

at  Italien  er  en  overvejende  kollektivistisk  kultur,  hvor  interaktion  mellem  frontfgurerne  er 

nødvendig, således de ikke fremstår som ensomme.

Der er ingen italienske reklamer, der indeholder udelukkende direkte tale, men i stedet en blanding  

af  indirekte og direkte tale, i form at interviews eller fokusgrupper. 3 Italia står for samtlige af  disse  

reklamer, hvilket skal forklares ud fra det føromtalte valg af  reklameformat. Kun ukendte aktører, i  

form  af  3  Italias  kunder  taler  direkte  til  kameraet,  og  aldrig  frontfgurerne,  der  udelukkende 
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benytter indirekte tale. 27% af  de italienske reklamer indeholder ikke-talende aktører, hvilket ikke 

undrer, da det er den implicitte kommunikationsform der karakteriserer høj-kontekst kulturer.

Den relativt store andel af  danske reklamer, med indirekte tale i, afviger fra Halls teori om brug af  

direkte tale i lav-kontekst kulturer. Dels er dette proportionalt med valget af  reklameformat, dels er 

brugen af  indirekte tale af  en anden karakter end i de italienske reklamer. Hvor de danske aktører 

ikke ses have en egentlig samtale, på nær en reklame, manifesteres brugen af  indirekte tale i de 

italienske reklamer, som samtaler mellem aktørerne.  Det indikerer desuden, at der er et forhold 

mellem aktørerne,  hvilket  appellerer  til  italienerne som kollektivistisk  kultur.  Danmark har  som 

individualistisk kultur ikke samme behov for, at aktørerne har et socialt forhold.

Tabel 4 – fordelingen af  informerende og emotionerende reklamer 

Tabel 4 Informerende Emotionerende
DK (antal/procent) 27/49,1% 28/50,9%
IT (antal/procent) 21/27% 57/73%

De  danske  reklamer  fordeler  sig  ligeligt  mellem  den  emotionerende  og  den  informerende 

kommunikationsstrategi. CBB Mobil og Telmore står for seks af  de emotionelle reklamer, hvori de 

gør brug af  en slags omvendt information. Således fokuserer de begge på de negative aspekter ved 

andre mobilselskaber,  og signalerer derved implicit,  at  de selv er bedre,  i  stedet for at  generere 

positive associationer til dem selv. Disse reklamer er således klassifceret som emotionerende, da de 

skal  vække  følelser,  som  f.eks.  irritation,  hos  forbrugeren.  Det  fremgår  tydeligt  af 

kommunikationsstilen,  at  de  som  små  aktører  på  markedet,  ønsker  at  erobre  kunder  hos  de 

konkurrerende teleselskaber, ved at skabe negative associationer til dem.

TDC  står  for  størstedelen  af  de  emotionerende  reklamer  og  samtlige  af  teleselskabets  tretten 

reklamer har til hensigt at påvirke modtageren emotionelt. Dette er ikke overraskende i henhold til 

deres føromtalte markedsandel. TDC forsøger således at generere positive associationer til brandet 

for at bibeholde kunderne, modsat de to føromtalte teleselskaber, der konkurrerer på pris. Telenor 

og  Telia  står  desuden for  andre  to  af  de  emotionerende  reklamer.  Onfone og 3 Danmark  gør 

udelukkende  brug  af  informerende  reklamer,  altså  hvor  rationelle  argumenter  dominerer 
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reklamerne, enten direkte eller indirekte.

Langt  størstedelen  af  de  italienske  reklamer,  har  imidlertid  til  hensigt,  at  påvirke  modtageren 

emotionelt, frem for at informere om produktet. Dette er et klassisk kollektivistisk træk, hvor man i  

højere grad forsøger, at skabe et emotionel og tillidsfuldt bånd mellem forbruger og brand. Hvorvidt 

reklamens  kommunikation  har  til  formål  at  informere  eller  påvirke  modtageren  emotionelt,  

forekommer desuden bestemt af  virksomhedens position på markedet.  Med andre ord,  om det 

ønskede formål er at bibeholde eller erobre markedsandele. Da 3 Italias markedsposition betinger, at 

de skal erobre kunder, er det derfor naturligt, at dette selskab står for tretten og dermed størstedelen 

af  de informerende reklamer fra Italien.

Tabel 5 – Udbredelsen af  voice-over fordelt på  køn 

Tabel 5 Voice-over mand Voice-over kvinde Ingen voice-over
DK (antal/procent) 6/10,9% 35/63,6% 14/25,5%
IT(antal/procent) 74/95% 2/2,5% 2/2,5%

Brugen af  voice-over udgør et vigtig aspekt af  reklamens kommunikation. Voice-overs har typisk til 

formål at informere modtageren om produktet. 

De danske  reklamer gør  overvejende brug  af  kvindelige  voice-overs.  Desuden er  der  25,5% af 

reklamerne, der ikke anvender en voice over. Da de danske reklamer bruger udpræget direkte tale,  

og er derved overvejende eksplicitte, er der ofte ikke behov for en voice-over, da reklamens aktører 

informerer  om  produktet.  Størstedelen  af  de  italienske  reklamer  har  imidlertid  til  formål,  at  

underholde modtageren, hvorfor der gøres stor brug af  voice-overs, der typisk eksklusivt  leverer 

informationen vedrørende produktet. Desuden betinger reklamernes implicitte art, en forklaring i 

henhold til den høje usikkerhedsundvigelse der karakteriserer den italienske kultur. Der er således en 

voice-over i 97,5% af  reklamerne, hvoraf  hele 95% af  disse er mandlige voice-overs. 

Der  foreligger  meget  få  komparative  studier,  der  behandler  kulturelle  præferencer  i  forhold  til  

kvindelige eller mandlige voice-overs i reklamer. Et spansk-engelsk studium foreslår imidlertid en 
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korrelation mellem magtdistance, og brugen at kvinder eller mænd som voice-overs. Ifølge dette 

studium, foretrækker man mandlige stemmer som voice-overs i  lande med høj magtdistance, da 

dybe stemmer opfattes som mere autoritære end lyse stemmer (PenV2009:115). Omvendt kan den 

lave magtdistance i Danmark forklare, den store andel af  kvindelige voice-overs, som en konsekvens 

af  danskernes antiautoritære natur.

Tabel 6 – reklamens produktfokus 

Tabel 6 Produkt er i fokus Produkt er sekundært Produkt har lille/ingen  
relevans

DK(antal/procent) 51/92,7% 3/5,5% 1/1,8 %
IT(antal/procent) 34/43,6% 19/23,1% 24/32 %

Reklamens fokus på produktet varierer meget i de to lande, samtidigt kan graden af  produktfokus 

indikere brugen af  implicit eller eksplicit kommunikation. Jeg har således opstillet tre variabler: hvor 

produktet spiller en central rolle i reklamens handling, hvor produktet spiller en sekundær rolle i 

reklamens handling, og reklamer hvor produktet har en lille til ingen relevans for handlingen.

Danske reklamer benytter sig meget af  direkte tale, hvilket resulterer i, at reklamerne er af  eksplicit  

karakter, hvilket harmonerer med at Danmark karakteriseres som en lav-kontekst kultur. Af  samme 

årsag spiller produktet en central rolle i 92,7% af  reklamerne. I Italien er der derimod 23,1% af  

reklamerne, hvor produktet er sekundært for reklamens handling og hele 32%, hvor produktet har  

lidt  til  ingen  relevans  for  reklamens  handling,  hvilket  betyder  at  frontfgurerne  ikke  nævner 

mobiltelefoni  af  nævneværdig  grad  eller  bliver  set  med  en  mobiltelefon.  Dette  understreger 

italienernes udprægede brug af  implicit kommunikation, hvorved produktet ofte ikke er i centrum af 

handlingen. 

Både Wind og Tim har imidlertid valgt, at afbillede selskabernes logo i øverste venstre hjørne af 

billedet under hele reklamen. Vodafone har også valgt at implementere denne strategi, således kan 

man se selskabets logo i den nye kampagne med bjørnen Bruno. Ved at vise selskabets logo undgår 

man,  at  der  skulle  opstå  tvivl  om  afsenderens  identitet,  hvilket  kan  ses  i  lyset  af  den  høje 

usikkerhedsundvigelse der karakteriserer Italien. 3 Italia gør ikke brug af  denne teknik, men i 13 af 
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selskabets 16 reklamer spiller produktet en central rolle i reklamens handling. Således har 3 Italia 

ikke samme behov for at afbillede selskabets logo, da der ikke opstår tvivl om afsenderens identitet, 

da det fremgår tydeligt af  reklamens eksplicitte handling. 

 

Brugen af  logo skal derfor tilskrives den høje usikkerhedsundvigelse, således er modtageren ikke i 

tvivl om hvem afsenderen er. Da de italienske reklamer er af  implicit art, kunne manglende logo 

skabe usikkerhed hos modtagerne, i  reklamer hvor produktets  ofte spiller en sekundær eller  slet 

ingen rolle i handlingen.

Delkonklusion på reklamernes kommunikationsstil 

Analysens resultater indikerer, at reklamernes kommunikationsstil er betinget af  to faktorer. Særlige 

kulturelle karakteristika dikterer den foretrukne kommunikationsstil  i  de to kulturer, i forbindelse 

med høj og lav-kontekst kommunikation. Den individuelle/kollektivistiske dimension, bestemmer 

endvidere  hvordan  den  anvendte  kommunikationsstil  manifesterer  sig  i  reklamerne,  i  form  af 

graden af  interaktion mellem aktørerne. Desuden er kommunikationsstilen betinget af  teleselskabets 

markedsposition,  særligt  med  henblik  på,  om  de  skal  erobre  eller  bibeholde  markedsandele.  

Præference  vedrørende  mandlige  og  kvindelige  voice-overs,  dikteres  derimod  ud  fra  graden  af 

magtdistance. I Italien foretrækkes derfor mandlige stemmer, som resultat af  den høje magtdistance.  

Omvendt foretrækkes det, at bruge kvindelige stemmer som voice-overs i Danmark, i henhold til 

den lave magtdistance. 

Jeg undersøgte endvidere graden af  produktfokus i reklamerne. I de danske reklamer er produktet i  

centralt fokus i langt størstedelen af  reklamerne, hvorfor de derfor fremstår som eksplicitte, hvorved 

lav-kontekst kommunikationen manifesterer sig. Omvendt er der kun et sekundært eller intet fokus 

på produktet i de italienske reklamer, hvilket understreger reklamernes implicitte karakter. Italien er 

imidlertid et land karakteriseret af  høj usikkerhedsundvigelse, hvor reklamernes implicitte natur kan 

så tvivl om afsenderen. Derfor vælger Wind, Tim og til dels Vodafone at afbillede teleselskabernes  

logo i venstre hjørne. 3 Italia har generelt et central fokus på produktet i reklamerne, hvorfor der 

ikke er behov for skildringen af  logoet.
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Analyse af  frontfgurerne 

Tabel 7– Forekomst af  frontfgurer 

Tabel 7 Reklamer med frontfgur Reklamer uden  frontfgur 
DK (antal/procent) 50/91 % 5/9 %
IT (antal/procent) 76/97,5 % 2/2,5 %

Tabel 7 viser forekomsten af  frontfgurer i reklamerne. Begge lande gør således udpræget brug af  

frontfgurer. Dog ses en forskel i hvordan reklamerne uden frontfgurer udspiller sig i de to lande.  

Der benyttes således sekundære aktører i de to italienske reklamer uden forekomst af  en frontfgur, 

begge fra Vodafone (Vodafone #4 og #5). Italien regnes desuden for at være et kollektivistisk land 

hvor, som tidligere nævnt, et individs identitet skal ses ud fra en socialt sammenhæng. Alene af  den 

grund vil det ikke være hensigtsmæssigt med reklamer uden frontfgurer i Italien, da modtageren 

således ikke kan skabe positive associationer til produktet. 

Af  de fem danske reklamer uden frontfgurer, er tre af  reklamerne uden nogen aktører overhovedet  

(Telia  #1,  CBB  Mobil  #6  og  #7).  De  to  resterende  reklamer  (Telia  #3  og  #4)  skildres  fere 

forskellige sekundære aktører, men modsat de italienske reklamer, består disse reklamer af  forskellige 

sekvenser, der hver især består af  en enkelt eller to aktører. 

I de to italienske reklamer uden frontfgurer, ses aktørerne interagere i en social kontekst. De danske 

sekundære aktører afbilledes derimod individuelt, ofte hvor de ses dyrke sport. I Telia #3 og Telia 

#4 ses således en der løber, en der står på ski, en der springer ud fra en klippe, en der cykler på en 

bmx-cykel.  Begge  reklamer  afbilleder  unge  mennesker  alene  i  aktion,  i  henhold  til  den 

individualistiske kultur der præger Danmark.

Tabel 8 – Klassifcering af  frontfgurer 
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Tabel 8 Mennesker som frontfgurer Animerede frontfgurer 
DK (antal/procent) 46/92 % 4/8 %
IT (antal/procent) 73/96 % 3 /4 %

Tabel 8 viser forholdet mellem brugen af  mennesker som frontfgurer og animerede frontfgurer. 

Vodafone og 3 Danmark bruger begge animerede frontfgurer, førstnævnte i form af  bjørnen Bruno, 

og sidstnævnte i form af  to animerede boston terriers. Det lader til, at årsagerne til dette ikke skyldes 

kulturelle faktorer, men snarere brugen af  en marketingsstrategi, der er blevet udbredt de seneste  

par år. Ved anvendelse af  animerede frontfgurer, eliminerer man nemlig to risici i forhold til, hvis 

man havde brugt en kendt person som frontfgurer. Således eliminerer man risikoen for,  at  den 

kendte person kan blive forbundet med andre brands, og derved skabe forvirring i forbindelse med 

genkendelighedsfaktoren.  Desuden  risikerer  man  ikke  skandaler,  i  forbindelse  med  celebrity 

endorserens  privatliv,  som  jeg  har  omtalt  under  afsnittet  McCracken.  Da  3  Danmark  skiftede 

celebrity endorseren Remee ud med de to animerede hunde, blev kendskabet til teleselskabet øget 

betragteligt. (EngT2012)

Tabel 9 – fordeling af  antallet af  frontfgurer 

Tabel 9 Reklamer med 1  
frontfgur 

Reklamer med 2  
frontfgurer 

Reklamer med 3  
frontfgurer 

DK (antal/procent) 33/66% 16/32% 1/2%
IT (antal/procent) 20/26,3% 40/52,6% 16/21%

Reklamer med kun en frontfgur

I tabel 9 ses det, at der er en markant forskel i antallet af  frontfgurer i de danske og i de italienske 

reklamer. Størstedelen (66%) af  de danske reklamer består kun af  en frontfgur. De danske reklamer 

afspejler  derfor en individualistisk  kultur,  hvor medlemmerne ikke ser noget negativt  ved,  at en 

person fremstår alene i reklamerne, men er derimod et tegn på selvstændighed.  Samme post for de 

italienske  reklamer  udgør  kun 26,3%.  Desuden  er  der  en stor  forskel  på,  hvordan reklamerne 

udspiller sig. Der er således seks italienske reklamer ud af  de 20 reklamer med kun en frontfgur,  
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hvor der foregår en verbal interaktion mellem frontfguren og sekundære aktører. Således fremstår 

frontfgurerne ikke ensomme.

Vodafone står endvidere for ni af  de fjorten reklamer uden en egentlig verbal samtale. I  fre af  

reklamerne, optræder de enlige frontfgurer sammen med sekundære aktører i form af  en kæreste  

(Vodafone #20), en veninde (Vodafone #15) samt et forældrepar (Vodafone #18), eller med fere end 

ti  baggrundsaktører,  der  alle  har  fokus  på  frontfgurerne  (Vodafone  #16  og  #19).  I  andre  tre 

reklamer optræder den animerede frontfgur Bruno (Vodafone #1, #2 og #3), som i øvrigt taler til  

sekundære  aktører. Der er således kun fem italienske reklamer, hvor frontfguren bliver afbilledet 

alene, uden fremstående sekundære aktører. I samtlige af  disse fem reklamer, er frontfgurerne de 

unge og attraktive kvindelige celebrity endorsere, Belen Rodriguez (Tim #10, #11, #12), Bianca 

Balti (Tim #8) samt Madalina Ghenea (3Italia # 1). 

Ud af  de 33 danske reklamer med kun en frontfgur er der 29 af  dem, hvor frontfguren ikke har 

nogen interaktion med sekundære aktører. Der er således kun fre reklamer, hvor frontfguren taler 

til  nogen, altså uden at have en reel samtale. I to af  disse reklamer (Onfone #10 og Telmore #6)  

bliver der således talt til sekundære personer, og i andre to reklamer ses frontfguren tale i telefon 

med en usynlig aktør (Telia #2 og Telmore #8). I de danske reklamer med blot en frontfgur, er der 

derfor  ingen  samtale  med  sekundære  aktører,  hvilket  afspejler  den  individualistiske  kultur  der 

hersker i  Danmark.  I  de italienske reklamer med kun en frontfgur,  er  der derimod i  det  feste 

tilfælde en prominent sekundær aktør, således at frontfgurer ikke fremstår som værende ensomme 

og uden venner, i henhold til at Italien klassifceres som kollektivistisk kultur.

Reklamer med to eller tre frontfgurer

Hele 52% af  de italienske reklamer består af  to frontfgurer og 21% af  tre. De tilsvarende tal for de  

danske  reklamer er 32% og 2%.  I  kulturer  der  er  klassifceret  som kollektivistiske,  vil  der  som 

tidligere nævnt ofte være fere personer i reklamerne. Langt størstedelen af  de italienske reklamer 

består  altså  af  fere frontfgurer,  hvis  man dertil  medregner  de reklamer med en frontfgur  der 

interagerer  med  en  sekundær  aktør,  fremstår  de  italienske  reklamer  derfor  som  overvejende 

kollektivistiske og de danske som tydeligt individualistiske.
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Tabel 10 – kønsrollefordeling i forbindelse med frontfgurerne 

Tabel 10 Kvinde Mand Kvinde+
mand

Danmark 
(antal/procent)

5/11% 35/76% 6/13%

Italien 
(antal/procent)

10/13,7% 29/39,7% 34/46,6%

Tabel  10  viser  kønsfordelingen  i  forhold  til  reklamer  med  menneskelige  frontfgurer,  og  der  er 

således tre variabler; reklamer med kvinder som eksklusive frontfgurer, reklamer med mænd som 

eksklusive frontfgurer og reklamer hvor mænd og kvinder optræder sammen.

Kvinder som eksklusive frontfgurer

Tabel 10 viser således, at der er en mindre forskel i de to lande i forbindelse med anvendelsen af 

kvinder  som eksklusive frontfgurer.  Andelen af  kvinder  som eksklusive frontfgurer i  danske og 

italienske reklamer ligger på henholdsvis 11% og 13,7%. I tre ud af  de fre danske reklamer med 

kvindelige  frontfgurer,  taler  kvinden ikke  i  reklamen (TDC #4,  #7 og  #8).  Kun i  en reklame 

(Telenor #3) taler den kvindelige frontfgur. I de italienske reklamer, er der ligeledes kun en reklame 

(3Italia #1), hvor den kvindelige frontfgur taler i form af  voice over, men ses ikke tale i reklame. I de 

resterende ni reklamer taler den kvindelige frontfgur ikke. Samlet set for de to lande, er der således 

kun en reklame hvor frontfguren er en kvinde, der leverer en verbalt budskab. Dette svarer til en 

beskeden 7% af  reklamerne med kvindelige frontfgurer fra begge lande. 

I den eneste danske reklame med en talende kvindelig frontfgur (Telenor #3), taler kvinden om 

Telenors  kundeservice generelt,  og opfordrer kunderne til  at  bruge Telenors  medarbejdere  som 

guider.  Hun  informerer  således  ikke  om  mobiltelefoni  som  et  produkt,   men  om  den  service 

virksomheden tilbyder. Der tegner sig således et billede af, at kvinder som talende frontfgurer ikke er 

attraktivt i reklamer for mobiltelefoni, hverken i Italien eller Danmark, men kun hvis der informeres  

om virksomhedens service. Da mobiltelefoni og teknik stadig er mændenes force, udstråler kvinden 

ikke samme tekniske kompetencer. Dette anser jeg for, at være er motivet til, at man ikke anvender 
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kvinder  som  talende  frontfgur,  når  de  står  alene  i  reklamen.  Der  er  nu  engang  den  gængse 

opfattelse, at mænd besidder større teknisk snilde end kvinder, hvorfor de således ikke vil være at  

foretrække som talende frontfgurer, i den pågældende produktkategori.

Mænd  som  eksklusive  frontfgurer  og  kombinationer  af  kvindelige  og  mandlige 

frontfgurer

Hvor  de  to  lande  var  relativt  jævnbyrdige  i  forhold  til  anvendelsen  af  kvinder  som eksklusive 

frontfgurer, hersker der en stor forskel i andelen af  danske reklamer der udelukkende bruger mænd 

som frontfgurer, og italienske reklamer der i stedet udbredt anvender begge køn. Denne betydelige 

forskel skal sandsynligvis forklares ud fra de kollektivistiske/individualistiske aspekter i to kulturer, i 

henhold  forskellen mellem det foretrukne antal personer i reklamerne.  

Tabel 11– aldersfordeling af  kvindelige frontfgurer 

Tabel 11 Barn Teenager Ung Midaldrende Ældre Kvinder i  

alt 
DK (antal/
procent)

0/0% 3/27,3% 5/45,5% 2/18,2% 1/9,1% 11

IT (antal/
procent

1/2,2% 0/0% 30/63,8% 15/32% 1/2,2% 47

Tabel 11 viser hvordan de kvindelige frontfgurer fordeler sig på aldersklasser. Der er således fem 

kategorier: barn (0-12 år), teenager (13-19 år), ung (20-40 år), midaldrende (40-60 år), samt ældre 

(60+). Såfremt kvinden ikke er kendt, har jeg været nødsaget til at foretage et skøn. Den faktiske 

alder kan desuden være af  ringe betydning, idet reklamen altovervejende fungerer efter mantraet 

”perception is reality”.

               62



Børn i reklamerne

Målgruppen for mobiltelefoni omfatter ikke børn af  nævneværdigt art. Dette skyldes, at børn ikke 

besidder egen pengebeholdning, og således ikke kan skaffe sig en mobiltelefon på egen hånd. Derfor 

er det ikke overraskende, at der kun er et barn i reklamerne. I den pågældende reklame (Vodafone 

#15), er der intet fokus på mobiltelefoni. Pigen ses ikke med en mobiltelefon, og hun har ingen 

verbal interaktion. Hun bliver afbilledet som følsom og omsorgsfuld, idet hun deler chokoladehjerter 

ud til sine klassekammerater. 

Lav magtdistance i danske reklamer

I  mere  end hver  fjerde  danske  reklame med kvinder,  optræder  en teenager.  Der er  således  tre 

teenagere i de danske reklamer, hvoraf  to af  dem fungerer som eksklusive frontfgurer (TDC #7 

samt Telia #2).  I både Telenor #2 og Telia #2 er forældre målgruppen for reklamerne, som i øvrigt  

også  er  nomineret  i  reklamernes  titler.  Telenors  reklame hedder  således  ”Dobbelt  deal:  Pinlige 

forældre”, og Telias reklame hedder ”Tekstet for forældre.” I samtlige danske reklamer, er der fre 

teenagere, hvoraf  de alle sammen piger. Det er interessant, at når valget falder på teenagere, vælger 

de alle at anvende piger i stedet for drenge. Teenagepiger er berygtet for at være vanskelige, og i de  

to føromtalte reklamer lader det til, at der er en emotionel gevinst for forældrene, såfremt de forærer 

deres teenagedøtre en telefon. I Telenors reklame ”Dobbelt Deal: Pinlige Forældre”, ses den unge 

pige afvise sin far gang på gang med ordene ”Gå far!”. Efterfølgende tager de sammen ned til en 

Telenorbutik,  hvorefter  hun  siger  ”Kom  far!”,  underforstået  at  han  skal  betale  for  en  ny 

mobiltelefon. Denne emotionelle gevinst består i dette tilfælde af  forholdet mellem forældre og deres 

børn, hvilket afspejler Danmark som feminin kultur.

Den lave magtdistance i Danmark kommer desuden til udtryk i disse reklamer. Reklamerne viser, at  

teenagere ikke kun er på lige fod med deres forældre, men at de sågar kontrollerer dem. Der er 

ingen teenagere i de italienske reklamer, men hvis der var, var de formodentligt ikke, blevet set tale 

med så lidt respekt til deres forældre. 

Unge kvinder i reklamerne
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Denne aldersgruppe udgør den største andel for begge lande. Unge kvinder udgør derved 45,5% af 

de danske  reklame med kvindelige  frontfgurer  og  63,8% af  de  italienske.  Der  er  30  italienske 

reklamer med unge frontfgurer, dog fordeler reklamerne sig på kun syv kvinder. Belen Rodriguez, 

Madalina Ghena,  Bianca Balti  og Ilary Blasi  står  sammenlagt  for  27 af  reklamerne.  Kun i  tre 

reklamer,  anvendes  der  således  unge  ukendte  frontfgurer  (Vodafone#  6,  #14  og  #20),  der 

tilsammen udgør 4 kvinder. Ingen af  de danske kvinder går igen i reklamerne i denne aldersgruppe,  

og er kun en er klassifceret kendt.*1 Da celebrity endorsere af  sagens natur har en anden funktion, 

end ukendte frontfgurer, vil jeg kun analysere de ukendte frontfgurer, altså fre italienske og fre 

danske. Celebrity endorserne vil blive analyseret i tabel 13 og 14.

Kollektivisme og maskulinitet i de italienske reklamer

De italienske kvinder bliver alle afbilledet i selskab med en nær person. To af  kvinderne er veninder  

(Vodafone #6), mens i de resterende to reklamer, bliver kvinderne afbilledet i selskab med deres 

kærester.  Alle  tre  reklamer er  klassifceret  som emotionerende.  Reklamernes  primære  temaer  er 

nærhed, kærlighed og at gøre noget godt for dem man elsker: I to af  reklamerne (Vodafone #14 og 

#20), bliver kvinderne glædeligt overraskede af  deres kærester. I Vodafone #14 bliver en kvinde 

overrasket, da hendes kæreste har dekoreret lejligheden med julelys.  I den anden reklame (Vodafone 

#20)  ses  en  kvindes  kæreste  offentligt  fremvise  en  kærlighedserklæring.  I  den  sidste  reklame 

(Vodafone #6), ses to veninder hvine af  fryd over at se hinanden, og begejstringen stiger da den ene  

kvinde, viser en forlovelsesring. 

Derved kan man udlede, at mindst tre af  de fre kvinder har en kæreste. Den sidste kvinde, hvis 

civilstand er uklar, bliver afbilledet i sit hjem. Reklamerne er meget parorienterede, hvilket er et 

klassisk tegn på en kollektivistisk og i øvrigt katolsk kultur.

Individualisme, feminisme og eftergivenhed i de danske reklamer

Den  individualistiske  dimension  kommer  til  særligt  til  udtryk  i  TDC  #8.  Her  afbilledes  en 

eventyreren  Ida  Tin  (hun  bliver  nævnt  ved  navn  og  profession  i  reklamen),  som  en  stærk  og  

1*Oh Land (TDC #4) er en sangerinde indenfor electropop-genren ved navn Nanna Øland Fabricius, der sandsynligt ikke er kendt af  den brede danske  

befolkning. Oh Land er alligevel klassifceret som celebrity endorser, da hun givetvis er kendt inden for en særlig målgruppe.
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selvstændig kvinde, i form af  at hun kører på motorcykel. Hun er alene i reklamen, og har tydeligvis  

ikke brug for nogen mands hjælp. Hun er en eventyrer, hvilket er et udtryk for, at hun udlever en 

drøm.  Danmark  er  klassifceret  som  en  eftergiven  kultur  i  Hofstedes  dimension 

eftergivenhed/tilbageholdenhed, hvilket  kommer til  udtryk i  denne reklame,  gennem den unges 

kvindes valg af  livsstil som eventyrer.

I Telmore #5 ankommer en kvinde alene på stranden, mens to unge mænd har problemer med at 

stille en liggestol op. Denne kvinde bliver ligeledes afbilledet selvstændigt, da hun let og elegant tager 

sin oppustelige stol frem. Kvinden klarer tingene lettere, end de to mænd til  sammen. Hun har, 

ligesom den kvindelige eventyrer, ikke brug for hverken selskab eller en mands hjælp. De to reklamer 

indeholder  således  de  individualistiske  værdier  selvrealisering  og  selvstændighed.  Desuden  er 

kønsrollerne byttet om, med den ene kvinde kørende på motorcykel,  og den anden kvinde med 

mere teknisk snilde en to unge mænd, hvilket afspejler Danmark som en kultur baseret på feminine 

værdier.

Midaldrende og ældre kvinder i reklamerne

I de danske reklamer er der blot tre kvinder i de ældste aldersgrupper, hvoraf  ingen har en verbal 

rolle.  Som  tidligere  nævnt,  er  mænd  stadig  set  som  dem,  med  større  kompetence  indenfor 

mobiltelefoni og teknik. Midaldrende eller ældre kvinder, er formodentligt dem, der bliver anset for 

at have mindst kompetence inden for denne produktkategori, hvilket kan forklare den lave forekomst 

af  kvinder  i  disse  aldersklasser.  Der  er  overraskende  32%  af  de  italienske  reklamer,  med  en 

midaldrende kvinde som frontfgur. Dette tal er dog ikke repræsentativt for de italienske reklamer 

generelt,  da  3  Italia  står  for  samtlige  af  disse  reklamer,  med komikeren  Teresa  Mannino  som 

frontfgur.

Tabel 12 – aldersfordeling af  mandlige frontfgurer 

Tabel 12 Barn Teenager Ung Midaldrende Ældre Mænd i alt 
DK (antal/ 
procent)

0/0 % 0/0 % 16/32 % 29/58 % 5/10 % 50

IT (antal/
procent)

2/2,3 % 0/0 % 8/9,5 % 65/77,4 % 9/10,7 % 84

               65



Tabel 12 viser hvordan de mandlige frontfgurer fordeler sig på aldersklasser. Der er således fem 

kategorier: barn (0-12 år), teenager (13-19 år), ung (20-40 år), midaldrende (40-60)år, samt ældre 

(60+). Såfremt manden ikke er kendt, har jeg været nødsaget til at foretage et skøn. 

Ud af  84 italienske reklamer, er der kun fre reklamer, hvor frontfgurerne er ukendte, to af  disse  

reklamer har børn som frontfgurer (Vodafone #18 og #19). Hvor pigebørn bliver afbilledet som 

søde og hensynsfulde (Vodafone #15), bliver det ene dreng afbilledet som fræk (Vodafone #18). 

Barnet bliver set splitte huset ad, mens forældrene sover. De to vidt forskellige måder at afbillede 

piger og drenge på, må være et produkt af  Italiens maskuline kultur. Ud fra reklamerne kan man 

udlede,  at  piger  forventes  allerede  i  en  tidlig  alder,  at  være  følsomme  og  omsorgsfulde,  mens  

drengebørn lov til være frække og uopdragne.

Feminine træk i de danske reklamer

I tre af  de danske reklamer (Telenor #1, #2 og Telmore #8), er den mandlige frontfgur underlagt 

en kvinde. Mændene fremstår derfor som svage og kvinderne som de stærke fgurer, hvilket afspejler 

den feministiske dimension. I Telenor #1 afbilledes en midaldrende familiefar, der er yderst nervøs  

for, hvor mange penge hans kone og teenagedatter har brugt på shopping. Det viser sig, at de har  

brugt fere penge end hvad frontfguren synes om. Han siger dog ikke noget og går i stedet ud og 

fejer blade i haven. Han fremstår som passiv og for svag til, at kunne få et ord indført hos de to  

kvinder.

Tommy Kenter  for  Telmore i  reklame  #8,  taler  direkte  ind  i  kameraet,  hvor  han fortæller,  at  

hjemme hos ham er der kun en direktør, ”og det er mere end rigeligt”. Det er tydeligt, at konen er  

den dominerende i forholdet. Reklamen Telenor #2 har jeg behandlet i tabel 9, under afsnittet om 

hvordan, den lave magtdistance kommer til udtryk i reklamer med kvindelige frontfgurer.

Lav magtdistance i de danske reklamer
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Danmarks  lave  magtdistance  kommer  til  udtryk  i  Telmore  #10.  Reklamen  udspiller  sig  på  en 

kaserne, hvor punktlighed og disciplin normalt er i højsæde. Ikke nok med at den unge frontfgur 

kommer  for  sent  til  opstillingen,  så  er  han klædt  i  morgenkåbe,  og  bærer  en  kop  kaffe  og  en 

croissant. Han viser tydeligvis ikke respekt for de gængse regler, der fndes i militæret. I Danmark er 

man qua den lave magtdistance ikke særligt autoritetstro, og det at gøre grin med autoriteter er et 

klassisk  træk  i  disse  kulturer.  Desuden  refekterer  frontfgurens  sjuskede  påklædning  den  lave 

usikkerhedsundvigelse, der karakteriserer Danmark.

Eftergivenhed i reklamerne

Danmark bliver klassifceret  som en eftergiven kultur,  hvilket  blandt andet  manifesterer  sig i  en 

relativ liberal holdning til sex. I CBB Mobil #3  afbilledes to unge letpåklædte mennesker i sengen. I 

reklamen  bliver  et  kondom  metaforisk  sammenlignet  med  et  mobiltelefoniabonnement. 

Hovedpersonen bliver nødt til at bruge samme kondom i seks måneder, hvilket svarer til en normal 

bindingsperiode for et abonnement hos de store teleselskaber. Gennem reklamens afslappede tilgang 

til sex,  afspejles eftergivenhed i kulturen. 

Analyse af  celebrity endorseren  

Tabel 13 – antal kendte personer i reklamerne 

Tabel 13 En kendt To kendte Tre kendte I alt 
DK (antal/procent) 24/45,5 % 3/3,6 % 0/0 % 27/49 %
IT (antal/procent) 5/6,4% 40/51,3 % 20/25,6 % 65/83,3 %

Ovenstående tabel  viser,  at  der  en betydelig  højere  forekomst  af  kendte  mennesker  i  italienske 

reklamer, end i de danske. Der er således mindst en kendt person i 83,3% af  de italienske reklamer,  

og 49%*2 af  de danske. Ifølge de Mooijs teori, burde der være færre celebrity endorsere i lande med 

lav magtdistance, end i lande med høj magtdistance. 

2 Tre danske teleskaber er blevet fravalgt i dette speciale blandt andet pga. manglende celebrity endorsere. De tre teleselskaber har imidlertid  

meget få reklamer tilsammen, hvorfor det ikke ville have kunne infuere på analysens resultater i nogen betydelig grad.
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Forekomst af  danske celebrity endorsere

Til trods for at forekomsten af  celebrity endorsere er langt mere udbredt i de italienske reklamer, er 

der alligevel en celebrity endorser i næsten halvdelen af  de danske reklamer. Den høje forekomst af 

celebrity endorsere i de danske reklamer kan skyldes produktkategorien. I og med at produktet ikke 

kan ses, da det er en service, der derfor kan ikke tale for sig selv, kan brugen af  celebrity endorser 

hjælpe til  at  sætte fokus på brandet og til  at differentiere sig fra andre aktører på markedet. Et 

serviceprodukt har altid brug for en stemme, og det lader til, at de danske teleselskaber foretrækker  

af  at bruge celebrity endorsere til at ytre denne.

Telia og Telenor er de eneste to teleselskaber, der ikke gør brug af  celebrity endorsere. Dette skyldes  

formodentligt, at de allerede nyder en lukrativ position som to af  de tre førende teleselskaber på det  

danske  marked.  De  har  derved  ikke  det  samme behov for,  at  bruge  kendte  mennesker  i  deres  

marketing.  TDC  besidder  dog  med  42,9%  den  største  andel  af  det  danske  mobilmarked,  og 

anvender samtidigt celebrity endorsere. Bilag 4 viser teleselskabernes valg af  celebrity endorser, og 

hvor mange gange de optræder i reklamerne. Lars Bom optræder i 13 reklamer, næsten halvdelen af  

alle danske reklamer med celebrity endorsere, og er dermed den danske endorser der optræder fest 

gange. 

Forekomst af  italienske celebrity endorsere

At der er mindst en kendt person i 83% af  de italienske reklamer, er ikke overraskende i henhold til  

den store magtdistance der karakteriserer italiensk kultur. Alle de italienske teleselskaber anvender 

celebrity endorsere. Vodafone anvender som det eneste italienske teleselskab ukendte personer.

De italienske endorsere optræder i  fere reklamer i  gennemsnit  og det lader  til,  at  de italienske 

teleselskaber er mere konsekvente i brugen af  deres endorsere. Dette kan forklares ud fra den høje 

usikkerhedsundvigelse, der dominerer i Italien. Således foretrækker italienerne derfor det gamle og 

velkendte, i stedet for forandring. Wind har valgt at udskifte trioen Aldo, Giovanni og Giacomo, i det 

mindste for en periode, med komikeren og værten Rosario Fiorello. Sidstnævnte har imidlertid været 

frontfgur  for  Wind  Infostrada,  teleselskabets  fastnetdivision,  og  er  derfor  ikke  et  nyt  ansigt  i  

forbindelse med virksomheden. De italienske endorsere er alle mænd af  en høj profl, i henhold til  

den  store  magtdistance.  De  kvindelige  celebrity  endorsers  er  hovedsagligt  topmodeller  eller 
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showgirls, i henhold til den maskuline kultur i Italien.

De italienske endorsere optræder desuden oftest i par, hvorved Italien endnu engang viser sig som 

kollektivistisk kultur. Der er således kun fem reklamer, hvor celebrity endorseren optræder alene. I 

disse  reklamer  gøres  der  udelukkende  brug  af  kvindelige  celebrity  endorsere,  og  de  bliver 

kontinuerligt afbilledet sexet. 

Tabel 14 – Afbildningen af  celebrity endorseren, samt om endorseren spiller sig selv 

eller spiller en fktiv rolle. 

Tabel 14 Seriøst Humoristisk Sexet Spiller sig selv Spiller en fktiv  
rolle  

DK (antal/
procent)

16/59,3 % 11/40,7 % 0/0 % 22/81,5 % 5/18,5 %

IT (antal/
procent)

7/10,8 % 52/80 % 6/9,2 % 25/38,4 % % 40/61,3 %

I fere af  Tims reklamer skildrer celebrity endorserne en humoristisk parodi af  historiske personer 

såsom  Julius  Cæsar,  Giuseppe  Garibaldi  og  Dante  Alighieri.  Disse  reklamer  er  inkluderet  i 

kategorien ”fktive roller”.

Ifølge  teorien  angående  den  lave  magtdistance  i  Danmark,  burde  celebrity  endorserene  være 

afbilledet humoristisk. Dog er størstedelen af  celebrity endorsere i de danske reklameflm afbilledet 

seriøst. Lige omvendt skulle celebrity endorserne i de italienske reklamer været afbilledet seriøst, i  

henhold til den høje magtdistance. Endnu engang afviger reklameanalysens resultater, og celebrity 

endorserne i de italienske reklamer er derimod afbilledet overvejende humoristisk. Jeg har valgt at 

tilføje  kategorien  ”sexet”,  da  tre  af  de  italienske  kvinder  bliver  afbilledet  således  i  samlet  seks 

reklamer.  I  tabel  14  ses  det,  at  der  er  en  svag  korrelation  mellem  afbildningen  af  celebrity 

enodorseren og hvorvidt denne spiller en fktiv rolle. 

Den mandlige italienske celebrity endorser
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De italienske endorsere er alle af  høj profl, hvilket klart stemmer overens med teorien om den høje 

magtdistance. De italienske teleselskaber har uden tvivl valgt at satse på det komiske element. Ud af 

12  mandlige  celebrity  endorsere,  arbejder  11  af  dem som komikere,  enten  som primært  eller 

sekundært erhverv. Kun fodboldspilleren Francesco Totti er ikke professionel komiker, men dette til  

trods, formår han at udvise stor selvironi, og skildrer en yderst humoristisk karikatur af  sig selv, der 

er baseret omkring postulatet om, at han skulle være særligt uintelligent. 

Komikere er personer der tjener deres levebrød ved at lave humoristiske parodier, hvilket kan være 

en årsag  til,  at  det  også  er  velanset  i  forbindelse  med endorserens  rolle,  til  trods  for  den  høje 

magtdistance i Italien. Sammenhænget mellem de humoristiske skildringer af  celebrity endorserne 

og anvendelsen af  komikere, kan desuden forklares ud fra Italiens store usikkerhedsundvigelse. Ved 

at anvende en landskendt komiker som celebrity endorser i reklamen, signalerer man tydeligt til  

modtageren,  at  der  hermed  anvendes  humor.  Således  fremstår  reklamerne  ikke  som tvetydige. 

Bruger  man  i  stedet  en  skuespiller  som  ikke  er  kendt  komiker,  og  vælger  at  afbillede  denne 

humoristisk, kan dette sandsynligvis forvirre modtageren i et land med stor usikkerhedsundvigelse.  

Raoul Bova var ikke kendt for sit komiske talent, da han begyndte som endorser for 3 Italia, men det 

var derimod reklamens anden endorser, Teresa Mannino.

En ledsagende årsag til at de italienske celebrity endorsere hovedsagligt bliver afbilledet humoristisk, 

kan  desuden  tilnærmelsesvis  forklares  ud  fra  deres  rolle  i  reklamen. Der  er  således  61,5%  af 

reklamerne, hvor den kendte person spiller en fktiv eller historisk person.  I reklamerne fra Tim og 

Wind er der en direkte korrelation mellem humoristisk afbildning og om den kendte person spiller  

en fktiv rolle.  Desuden er selvsamme frontfgurer udklædt i kostumer eller uniformer, der tydeligt 

signalerer,  at  de spiller  en rolle.  Ved at  klæde frontfgurerne ud,  mindsker  man risikoen for,  at 

tvetydighed vil opstå i forbindelse med personens rolle, i henhold til den høje usikkerhedsundvigelse 

i Italien.

Celebrity endorserne i reklamerne fra 3 Italia og Vodafone er mindre karikerede, og det fremgår 

knapt så tydeligt om de spiller sig selv eller en anden. Modsat Tim og Wind, er celebrity endorserne 

klædt normalt på. 3 Italia og Vodafone står for samtlige 25 reklamer, hvori celebrity endorseren 

spiller sig selv, og i øvrigt bliver afbilledet overvejende humoristisk. 
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Francesco Totti afviger fra andre italienske mandlige celebrity endorsere, da han som den eneste 

ikke  er  komiker  eller  skuespiller  af  profession.  Han  spiller  tydeligvis  sig  selv,  hvilket  bliver 

understreget af  tilstedeværelsen af  hans kone Ilary Blasi. Desuden titulerer de hinanden ved deres 

rigtige navne. Totti  spiller en humoristisk karikatur af  sig selv,  da han foretager sig utroværdige 

handlinger i reklamerne. Han optræder blandt andet som kok og bryder ind i et tv-program, som 

begge er hændelser der signalerer, at der er tale om en parodi, og det skal derfor ikke opfattes som 

virkelige hændelser. 

Den kvindelige italienske celebrity endorser

Som tidligere omtalt i de Mooijs teori, vil kvinderne i kulturer med høj magtdistance blive afbilledet  

sexet og som pin-up girls, uden at have en anden funktion. På dette punkt, holder reklamerne sig i 

tråd med teorien. Der er således seks italienske reklamer med kvinder, hvor deres eneste funktion er 

at være sexede, hvilket understreger Italien som maskulin kultur.

Belen Rodriguez  fremstår  som  hovedpersonen  i  fre  ud  af  de  seks  reklamer,  hvor  den  enlige 

kvindelige  frontfgur bliver afbilledet sexet.  Hun er ofte letpåklædt,  selv i  de reklamer hvor hun 

optræder med celebrity endorseren Cristian De Sica.  Tim forlængede imidlertid ikke Rodriguez' 

kontrakt, da  en  undersøgelse  viste,  at  hun  ikke  alene  ikke  faldt  i  forbrugernes  smag,  men  at 

teleselskabet  ligefrem  har  mistet  kunder  som  følge  af  valget  af  den  argentinske  frontfgur. 

Forbrugerne fandt hende for sexet, og hendes turbulente privatliv med paparazzifotografen Fabrizio 

Corona, der har fere gange har været i problemer med ordensmagten, var en ledsagende årsag til,  

at Tim valgte at stoppe samarbejdet. (LibB2010) 

Belen Rodriguez er dermed et eksempel på, at en kendt persons privatliv kan infuere negativt på de  

produkter han eller hun endorser, en problemstilling jeg har omtalt i afsnittet McCracken. Tim har  

erstattet Rodriguez med modellen Bianca Balti, som har et rent og uspoleret image. Desuden har 

Tim tonet ned for de sexede reklamer. Balti bliver afbilledet letpåklædt i en reklame (Tim #8), men 

hun fremstår ikke ligeså vulgær som Rodriguez.
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Alle fre italienske teleskaber har desuden et par, bestående af  en kvinde og en mand, som celebrity 

endorsere. Vodafone har således Blasi  og Totti,  Wind har Incontrada og Panariello, 3 Italia har 

Mannino og Bova og endeligt har Tim et par bestående af  Rodriguez og De Sica. Fælles for dem 

alle  er  måden  hvorpå  kønsrollerne  udspiller  sig  i  disse  reklamer.  De  humoristiske  elementer  i  

reklamerne er således ofte baseret på, at manden er den dumme og/eller fjollede, mens kvinden er  

den fornuftige og overbærende. Såfremt produktet bliver nævnt i  disse reklamer,  er det desuden 

kvinden der gør det. Derved kommer Italiens maskuline kultur endnu engang til syne, med stærkt  

opdelte kønsroller. 

Delkonklusion på celebrity endorsere i Italien 

Ud fra  analyseresultaterne kan  jeg konstatere,  at  man i  italienske  reklamer  fortrækker  at  bruge 

celebrity  endorsere  parvis.  Særlig  kombinationen  af  en  sexet  ung  kvinde  og  en  midaldrende 

komiker, er et populært valg i de italienske reklamer. Denne kombination afspejler den maskuline 

dimension, hvor kønsrollerne er veldefnerede, således at kvinderne fungerer som sexsymboler, eller 

som den fornuftige og overbærende, mens mændene står for de humoristiske elementer i form af  at  

spille dumme eller fjollede. Jeg har desuden noteret mig, at såfremt endorseren spiller en fktiv rolle,  

vil han/hun ofte være klædt ud i tøj og kostumer der tydeligt indikerer dette, i henhold til Italiens 

høje usikkerhedsundvigelse.

Endelig kan jeg konkludere, at de Mooijs teori omhandlende celebrity endorsere og hvorledes de 

burde være  afbilledet  seriøst  i  kulturer  med høj  magtdistance,  ikke  holder stik  i  denne analyse. 

Analyseresultaterne  viser,  at  celebrity  endorserne  i  høj  grad  bliver  afbilledet  humoristisk  og 

størstedelen af  dem er kendte komikere. Man kan derfor udlede, at celebrity endorsere godt kan 

afbilledes humoristisk i Italien, til trods for den høje magtdistance, såfremt endorserne er kendte 

komikere.  At  bruge  komikere  til  at  underholde,  skal  desuden  tilskrives  Italiens  høje 

usikkerhedsundvigelse. Omvendt ville en seriøs afbildning af  ovenstående endorsere kunne anses 

som en afvigelse fra det normale.
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De danske endorsere

Der er en overraskende stor andel af  de danske celebrity endorsere der afbilledes seriøst, hvilket 

man fraråder i kulturer med lav magtdistance. Lars Bom er i rollen som Onfones frontfgur fere  

gange blive kritiseret i pressen og i diverse fora (NikV2011, WilE2010).  Årsagen til kritikken, der 

går på at han er irriterende, kan netop skyldes at han bliver afbilledet seriøst. Da Danmark er en 

kultur med lav magtdistance, er danskerne udpræget antiautoritære. Af  samme grund foretrækker 

danskerne,  at  såfremt  man  anvender  en  kendt  person  i  reklamer,  at  denne  bliver  afbilledet 

humoristisk. Når Onfone alligevel har haft en overvældende succes med Lars Bom i spidsen, er fordi 

at  man i  Danmark  associerer  Lars  Bom med Onfone,  hvad  enten man kan lide  ham eller  ej. 

(RasO2011)

3  Danmark  har  også  valgt  af  afbillede  deres  frontfgur,  Remee,  seriøst.  Når  han  ikke  generer 

danskerne på samme måde, skyldes det givetvis, at reklamerne er sammensat af  to formater, lesson 

og  drama,  det  format  jeg har  kaldt  lesson+.  Der  følger  derfor  en lille  dramatiseret  historie  efter 

Remees direkte tale til modtageren. Remee var dog ikke succesfuld som endorser, og blev udskiftet  

med to animerede boston terriers. Jeg formoder, at det skyldes at danskerne associerede ham med 

andre roller, f.eks. som X-Factor dommer, i stedet for med brandet 3. 

TDC's  nye reklamekampagne afbilleder  Casper Christensen,  Peter Frödin,  L.O.C. og Oh Land 

seriøst.  Når  disse  reklamer  ikke  lader  til  at  genere  publikum  på  samme  måde,  skyldes  det 

formodentligt valget af  reklameformat. TDC bruger association transfer, i modsætning til Onfone, der 

bruger lesson. Publikum føler sig som en fue på væggen, i en kendt persons liv. Desuden taler ingen 

af  TDC's celebrity endorsere til kameraet, og virker derfor ikke påtrængende og invaderende som 

Lars Bom gør.

Peter Frödin og Kirsten Lehfeldt er et klassisk eksempel på, hvorledes lav magtdistance manifesterer 

sig  i  reklamerne.  De  to  celebrity  endorsere  optræder  i  nudistdragter,  og  viser  en  stor  portion 
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selvironi. Frödin er klædt ud som kvinde og Lehfeldt som mand, hvilket desuden afbilleder den 

feministiske kultur der karakteriserer Danmark, hvor der ikke er nogen markant kønsrollefordeling. 

Tommy Kenter bliver i reklamen for Telmore afbilledet som en lidt forsigtig mand, der er under 

tøfen, hvilket  også tiltaler  kulturer med lav magtdistance.  Tommy Kenters rolle som den svage 

mand, appellerer desuden til danskerne gennem den feminine dimension, hvor man nærer empati  

og medlidenhed med den svage, frem for at beundre den stærke (HofC2010:180).

Ligesom i de italienske reklamer, er komikere ligeledes velrepræsenteret i danske reklamer. TDC 

anvender derfor tre komikere som celebrity endorsere i reklamerne, nemlig Kirsten Lehfeldt, Peter  

Frödin og Casper Christensen. Kirsten Lehfeldt og Peter Frödin bliver, som nævnt i ovenstående 

afsnit,  afbilledet  humoristisk  i  TDC's  tidligere  reklamekampagne.  TDC  har  imidlertid  ændret  

marketingsstrategi, og afbilleder Frödin og Christensen seriøst i den nye reklamekampagne. Det er 

interessant, at TDC har valgt en komiker i form af  Christensen som celebrity endorser, uden at  

anvende elementer af  humor i reklamerne. Danmarks lave usikkerhedsundvigelse kommer tydeligt 

til udtryk i dette sammenhæng, da danskerne således ikke har et problem med den tvetydighed der  

kan opstå, ved at en velkendt komiker blive afbilledet seriøst.

Der er kun tre kvindelige celebrity endorsers i alt fre danske reklamer. Ingen af  dem har en verbal  

rolle. Manglen af  kvindelige celebrity endorsere kan tilskrives produktkategorien. Hvor de italienske 

reklamer ofte er ledsaget af  en ung smuk kvindelig endorser, ses der ikke det samme behov i de 

danske  reklamer,  hvilket  er  betinget  af  Danmarks  feminine  kultur,  hvor  det  ikke  er  værdsat  at 

afbillede kvinder som sexsymboler.

Delkonklusion på danske celebrity endorsere

Reklamerne der afbilleder celebrity endorserne humoristisk, er helt i overensstemmelse med den 

lave magtdistance  i  Danmark.  Dog  er  den  seriøse  afbildning  af  Lars  Bom i  Onfones  reklamer 

kraftigt  afvigende  fra,  hvad  man  traditionelt  anbefaler  i  kulturer  med  lav  magtdistance. 

Marketingsstrategien om at gøre det modsatte har givet genlyd. Folk har ligefrem oprettet hadesider 

på nettet, dedikeret til Lars Bom og Onfone. Ikke desto mindre, har reklamerne være succesfulde, og 

den megen omtale,  omend negativ,  har øget Onfones kundegrundlag betragteligt.  (Ritzau 2011, 
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Rasmussen 2011) Desuden kommer den lave usikkerhedsundvigelse til udtryk, idet danskere ikke 

har nogen problemer med den tvetydighed TDC skaber, ved at afbillede to landskendte komikere 

seriøst. 

Humor i reklamerne 

Tabel 15 – tilstedeværelse af  humoristiske elementer fordelt på reklamerne

Tabel 15 Humor Uden humor 
DK (antal/procent) 29/52,7% 26/47,3%
IT(antal/procent) 58/74,3% 20/25,6%

Jeg  har  klassifceret  reklamerne ud fra,  om de indeholder humoristiske  elementer eller  ej.  Som 

konsekvens af  lav magtdistance og lav til medium usikkerhedsundvigelse, burde humor teoretisk set 

være  mere  udbredt  i  danske  reklamer  end  de  italienske  reklamer  (DemG2005:186).  Analysens 

resultater indikerer imidlertid decideret det modsatte, således at 74,3% af  de italienske reklamer 

indeholder humoristiske elementer, mod kun 52,7% af  de danske.

Da størstedelen af  de italienske reklamer har til formål at underholde, er det ikke overraskende, at  

74,3% af  reklamerne indeholder humoristiske elementer. I langt størstedelen af  disse reklamer er 

frontfguren en celebrity endorser. Ud af  58 reklamer der indeholder humoristiske elementer, er der 

således kun tre reklamer, hvor frontfguren ikke er kendt, nemlig bjørnen Bruno fra Vodafone. Man 

kan derved udlede, at der i de italienske reklamer er en korrelation mellem brugen af  humor og  

celebrity endorsere. Jeg har desuden vist i tabel 14, at langt de feste af  disse reklamer, har mindst en 

komiker som frontfgur. Af  samme årsag til, at der anvendes komikere i de humoristiske reklamer, 

kan den høje usikkerhedsundvigelse forklare, hvorfor der ikke bliver anvendt humor i reklamer med 

ukendte frontfgurer. 

Den type humor der bliver anvendt i de italienske reklamer, er i henhold til teorien, overvejende af 

kategorien slapstick, som følge af  høj magtdistance. Denne type humor kommer tydeligt til udtryk i  

Winds  reklamer  med  komikertrioen  Aldo,  Giovanni  og  Giacomo.  I  disse  reklamer,  er  det 

humoristiske  element  konsekvent  på  bekostning  af  en  af  de  tre  frontfgurer,  som  ustandseligt 
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kommer til skade.

I  omtrent  halvdelen  af  de  danske  reklamer  er  der  humoristiske  elementer.  Det  er  dog  af  en 

anderledes  type,  end hvad man ser  i  de italienske  reklamer.  Hvor der  gøres  brug af  en meget 

tydelige form for humor i de sidstnævnte, er humoren i de danske reklamer af  mere blød og implicit 

karakter. De humoristiske elementer i de danske reklamer, ledsager ofte informerende reklamer. Den 

implicitte type af  humor i form af  blandt andet ironi, sarkasme og underdrivelser, understreger 

Danmarks lave usikkerhedsundvigelse, hvor danskerne ikke har noget problem med tvetydighed. 

Fraværet af  humoristiske elementer i de resterende reklamer skyldes formodentligt, at formålet med 

reklamen er at fremstå som seriøs over for modtageren. I TDC's nye reklamekampagne har man 

som diametral modsætningen til teleselskabets tidligere kampagne med Frödin og Lehfeldt, valgt at  

holde en seriøs tone i reklamerne. Den nye reklamekampagne gør således ikke brug af  humoristiske 

elementer,  men  i  stedet  udviser  reklamerne  seriøsitet,  gennem  afbildningerne  af  succesfulde 

personer.

Øvrige observationer

Sportsudøvere i de danske reklamer

Det skal bemærkes, at der er elleve danske reklamer, hvilket udgør 20 % af  den samlede andel af 

danske reklamer, hvor enten frontfgurerne eller sekundære aktører bliver afbilledet mens de udøver 

sport  eller  anden fysisk aktivitet.  TDC står  for  seks  af  disse  reklamer,  hvori  der  vises  en bmx-

cykelrytter, en professionel løber og eventyreren Ida Tin. Telia står for andre to (Telia # 3 og #4), 

der skildrer unge mennesker i fysisk aktivitet, som jeg i øvrigt har omtalt i afsnittet under tabel 7. 

Lars  Bom  for  Onfone  ses  i  de  resterende  tre  reklamer,  hvor  han  bokser  (Onfone  #1),  er  på  

orienteringsløb (Onfone #12) og hvor han er ude at klatre (Onfone #13).  

Sport  kan  opdeles  i  to  typer,  holdsport  eller  enkeltmandssport.  I  ti  af  de  elleve  reklamer  med  

elementer  af  sport,  bliver  de  danske  frontfgurer  afbilledet  alene,  mens  de  ses  dyrke 
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enkeltsmandssport.  Dette  afspejler  Danmark  som  individualistisk  kultur,  da  aktørerne  således 

fremstår  som selvstændige.  Hofstede  har  imidlertid  med  sin  sjette  dimension,  eftergivenhed  og 

tilbageholdenhed, fundet en korrelation mellem antallet af  aktive sportsudøvere og eftergivenhed 

(HofC2010:297). Da Danmark er klassifceret som en kultur der er eftergiven, kan dette være en 

medførende årsag til den store andel af  sportsudøvere i de danske reklamer. Omvendt er manglen 

på samme i italienske reklamer, et udtryk for en tilbageholden kultur. 

Delkonklusion på reklameanalysen

Jeg har i ovenstående analyse af  danske og italienske tv-reklamer fundet frem til adskillige kulturelle  

forskelle,  der manifesterer sig i  danske og italienske  reklamer,  i  henhold til  både Hofstedes  seks 

kulturdimensioner, samt i forbindelse med Halls kommunikationsteori. I de resultater, der afviger fra 

teorien,  har årsagen til  dette  været  betinget  af  andre kulturelle  karakteristika,  der kan tilskrives 

valget  af  celebrity  endorsere,  eller  som  konsekvens  af  produktkategorien  eller  teleselskabets 

markedsposition.

KAPITEL 4. KONKLUSION

Konklusion

Dette speciale har haft til formål at identifcere, hvordan kulturelle forskelle manifesterer sig i danske 

og italienske tv-reklamer for mobiltelefoni.

Ved at identifcere landendes kulturelle karakteristika ud fra Hofstedes seks kulturdimensioner, har 

jeg  skildret  hvorledes  selvsamme karakteristika  teoretisk  set  burde  manifestere  sig  i  reklamerne, 

jævnført  med Marieke  de  Mooijs  teori.  Endvidere  har  jeg  gennem Edward T.  Halls  teori,  der 

omhandler graden af  kontekst  i  kommunikationen i  kulturerne,  kunnet konstatere,  at  Danmark 

karakteriseres som en lav-kontekst kultur og at Italien derimod repræsenterer en høj-kontekst kultur. 

Denne forskel i kulturkonteksten påvirker kommunikationsstilen i reklamerne og betinger graden af 

direkte eller indirekte tale i reklamerne.
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McCrackens teori, som beskæftiger sig med celebrity endorsere, er blevet anvendt til at skabe en 

forståelse af, hvorledes kendte mennesker kan anskues som kulturelle artefakter, da de besidder en 

række kulturelle meninger, som de kan overføre til produktet gennem reklamerne.

Jeg  har  efterfølgende  analyseret  55  danske  og  78  italienske  tv-reklamer,  på  baggrund  af  den 

teoretiske viden som jeg har erhvervet i specialets kapitel 2. Analysen af  tv-reklamerne er baseret på 

fem  overordnede  variabler:  reklamernes  format,  kommunikationsstil,  frontfgurer,  celebrity 

endorsere,  samt brugen af  humor.  Min  analyse  viser,  at  der  er  store  forskelle  i  måden hvorpå 

ovenstående variabler udspiller sig i de danske og italienske reklamer. 

Jeg har påvist, at kulturelle forskelle i Danmark og Italien infuerer på valget af  reklamens format  

såvel som kommunikationsstrategi. Således kommer Italiens høj-kontekst og kollektivistiske kultur til 

udtryk,  idet  størstedelen  af  reklamerne  er  af  formatet  underholdning.  Dette  format  anvendes  i 

særdeleshed til at skabe et bånd mellem forbrugere og brand, hvilket er et klassisk kollektivistisk 

træk. Underholdningsformatet benyttes endvidere fortrinsvist til at påvirke modtagerens følelser og 

skabe positive associationer til brandet, uden egentligt at informere om produktet, hvilket endnu en 

gang  er  karakteristisk  for  Italiens  kollektivistiske  og  høj-kontekst  kultur.  Den  implicitte 

kommunikationsstil har ofte den konsekvens, at produktet ofte spiller en sekundær eller ligefrem slet 

ingen rolle i reklamen. 

Teleselskabet 3 Italia afviger imidlertid fra hvad man anbefaler for en kollektivistisk og høj-kontekst  

kultur,  og  anvender  overvejende formatet  lesson,  et  format  der  er  særligt  benyttet  i  lav-kontekst 

kulturer. Af  samme grund er disse reklamer af  informerende karakter. Dette skal tillægges 3 Italias  

markedsposition, der som sidst ankomne teleselskab på markedet er nødsaget til at informere om 

produktet, qua Italiens høje usikkerhedsundvigelse. 

De  danske  reklamer  er  overvejende  af  formatet  lesson,  hvilket  skal  tilskrives,  at  Danmark  er 

karakteriseret som en lav-kontekst og individualistisk kultur. Valget af  dette reklameformat resulterer 
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ofte i, at reklamerne har en informerende funktion. Således informeres der om produktet gennem 

udpræget direkte tale, eller indirekte tale der tangerer til det direkte, hvilket medfører at produktet 

har en central rolle i handlingen. De tre danske markedsledere differentierer sig på dette punkt, og  

har hovedsagligt valgt formaterne  association transfer eller  drama til deres reklamer, idet de ikke kan 

konkurrere på pris. Af  samme grund er disse reklamer klassifceret som at være emotionerende. I 

dette speciale kan jeg derfor konkludere, at hvis reklameformatet afviger fra teorien, skyldes dette  

andre kulturelle karakteristika betinget af  selskabets markedsposition. 

Kollektivisme manifesterer sig desuden i den høje grad af  verbal interaktion mellem aktørerne, samt 

reklamernes  location på  offentlige  steder  i  de  italienske  reklamer.  Den  mindre  grad  af  verbal 

interaktion i  de danske  reklamer,  samt  valget  af  overvejende isolerede locations,  er derimod et 

udtryk for den individualistiske kultur.

Italiens høje usikkerhedsundvigelse og høje magtdistance manifesterer sig i udbredelsen af  voice-

over, samt i en tilsyneladende præference for mandlige voice-overs. Omvendt kommer Danmarks 

lave magtdistance til  udtryk i forbindelse med den store andel af  kvindelige voice-overs. Jeg kan 

desuden konstatere, at der ikke er samme behov for voice-overs i de danske reklamer, antageligt på 

grund af  reklamernes allerede eksplicitte og informerende karakter.

I  størstedelen  af  de  danske  reklamer  er  der  kun  én  frontfgur,  hvilket  afspejler  Danmarks 

individualistiske  kultur.  Kollektivisme  kommer  derimod  til  udtryk  i  de  italienske  reklamer,  da 

størstedelen  af  disse  har  to  eller  fere  frontfgurer.  Dette  viser  hvordan  dimensionen 

kollektivisme/individualisme infuerer på antallet af  frontfgurer i reklamerne.

I både i de italienske og de danske reklamer, er der en lav forekomst af  kvinder som eksklusive 

frontfgurer, hvilket jeg i høj grad tilskriver produktkategorien. Kvinderne bliver imidlertid skildret 

forskelligt  i  de  to  lande,  hvilket  kan  forklares  ud  fra  kulturforskelle.  De  danske  kvinder  bliver  

afbilledet som selvstændige og stærke, hvorved både individualistiske samt feminine træk kommer til 

udtryk i reklamerne. De ukendte italienske aktører bliver derimod afbilledet som omsorgsfulde og 

optræder altid samspil med en nær person, hvilket understreger den maskuline og kollektivistiske 
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kultur.

Danmarks lave magtdistance manifesterer sig blandt andet i forholdet mellem teenagere og deres 

forældre, samt i en reklame hvor der gøres grin med autoriteter. Desuden kommer den feminine 

kultur  i  Danmark til  udtryk  gennem afbildningen af  svage  mænd i  reklamerne.  Danmark  som 

eftergivende kultur manifesterer sig endvidere gennem den liberale holdning til sex, samt i det høje  

antal af  sportsudøvere der afbilledes i reklamerne. 

I de italienske reklamer kommer den maskuline dimension blandt andet til udtryk i afbildningen af  

kvinder i traditionelle roller, hvilket desuden også er et karakteristika for tilbageholdende kulturer. I  

de reklamer hvor kvinden ikke bliver afbilledet i en traditionel rolle, bliver der overvejende spillet på 

seksuelle undertoner, hvilket endnu engang viser hvordan den maskuline kultur manifesterer sig i 

reklamerne. I de reklamer hvor kvinden bliver skildret sexet, fremstår hun desuden som den eneste 

frontfgur og  har  ingen verbal  interaktion, hvilket  understreger at  kvindes  eneste funktion er at 

fremstå  som  sexsymbol.  De  kvinder  der  skildrer  denne  rolle  er  udelukkende  unge  og  smukke 

kvindelige  celebrity  endorsere.  I  de  italienske  reklamer,  hvor  den  kvindelige  celebrity  endorser 

optræder sammen med en mandlig endorser, bliver kvinderne derimod skildret som fornuftige og 

overbærende. Disse stærkt opdelte kønsroller er endnu et klassisk eksempel på Italiens maskuline  

kultur.

Den høje magtdistance kommer til  udtryk gennem den store forekomst af  celebrity endorsere i 

italienske reklameflm. Den lave magtdistance skulle omvendt resultere i en lav andel af  celebrity 

endorsere i de danske reklamer. Denne andel er imidlertid relativ høj, hvilket formodentligt skyldes 

produktkategorien, samt teleselskabets markedsposition.

De italienske celebrity endorsere er overvejende humoristisk afbilledet, hvilket strider mod teorien 

om høj magtdistance. Omvendt er mange af  de danske celebrity endorsere afbilledet overvejende 

seriøst,  hvilket  man  ikke  anbefaler  i  kulturer  med  lav  magtdistance.  Særligt  Onfone  er  blevet 

kritiseret for deres reklamer, hvori celebrity endorseren Lars Bom skildres seriøst. Denne skildring 

huer tilsyneladende ikke danskerne, der ligefrem har oprettet hadesider på nettet for teleselskabet og 
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Lars Bom, hvilket netop kan skyldes den lave magtdistance. Den megen omtale, omend negative,  

har imidlertid sikret en markant kundefremgang, så til trods for at reklamerne ikke falder i god jord,  

fungerer de alligevel  efter den formodede hensigt.  Jeg kan desuden konkludere,  at  såfremt man 

vælger at skildre en celebrity endorser seriøst, kan dette gøres succesfuldt såfremt formatet ikke er 

lesson.

Jeg fandt endvidere en korrelation i de italienske reklamer mellem om den kendte spiller en meget  

karikeret  fktiv  rolle,  og  om  hvorvidt  afbildningen  er  humoristisk  eller  ej.  Desuden  kan  den 

humoristiske afbildning tilskrives valget af  celebrity endorser, hvor en stor andel af  de italienske 

celebrity endorsere er kendte komikere. Humoristiske afbildninger fnder således sted, hvis personen 

er kendt for at være sjov, hvilket desuden understreger italienernes høje usikkerhedsundvigelse.

Der gøres udpræget brug af  humoristiske elementer i italienske reklamer, hvilket strider mod teorien 

herom. Dog er forholdet mellem humoristiske elementer direkte proportionalt med tilstedeværelsen 

af  celebrity endorsere. Humoren i de italienske reklamer en overvejende af  kategorien slapstick, i  

henhold til maskuline dimension. Der er færre danske reklamer med humoristiske elementer, hvilket 

kan tilskrives teleselskabernes strategi om at udvise seriøsitet. Humoren i de danske reklamer er af 

blød karakter med parodier, ironi og underdrivelser, i  henhold til  lave usikkerhedsundvigelse der 

defnerer dansk kultur.

Jeg har således beskrevet hvorledes de overordnede kulturelle forskelle manifesterer sig i danske og 

italienske  reklamer.  Nogle  af  kulturdimensionerne  kom  tydeligt  til  udtryk,  mens  navnlig  to 

dimensioner, den langsigtede/kortsigtede orientering samt Italien som tilbageholdende kultur var 

mindre  tydelig  i  reklamerne.  Disse  to  dimensioner  er  de  sidst  ankomne,  hvorfor  særligt  den 

eftergivende/tilbageholdne dimension endnu ikke er blevet studeret ud fra et reklamesynspunkt. Der 

skal derfor et større internationalt studium af  reklamer til,  for at kunne udlede hvorledes denne 

dimension manifesterer sig i reklamer. Desuden ligger de to lande meget jævnbyrdigt i dimensionen 

over den langsigtede/kortsigtede orientering, hvorfor dette kan være årsagen til, at denne dimension 

ikke har manifesteret sig væsentligt i reklamerne. Jeg har dog fundet elementer der kan tilskrives de 
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to dimensioner i reklamerne.

Jeg har hermed identifceret adskillige forskelle i de danske og italiensk tv-reklamer, der kan forklares 

ud fra kulturelle forskelle i de to lande. Kulturen i reklamer kommer til udtryk i talrige aspekter, og  

jeg har i dette speciale kun identifceret en del af  disse. Der er således utallige manifestationer af 

kultur i reklamerne, der afspejler den kultur der omgiver dem. Reklamer er, og vil højst sandsynligt 

fortsætte med at være, et fortræffeligt redskab for kulturelle studier. Dette kulturstudium af  reklamer 

giver således ikke kun en forståelse af  reklamerne fra et marketingsstrategisk synspunkt, men giver 

også en bredere forståelse af  dansk og italiensk kultur som helhed. 

Perspektivering

Denne  kandidatafhandling  beskæftiger  sig  med  kultur  i  reklamer.  Dog  er  kultur  et  særdeles 

omfangsrigt begreb, og ikke alle komponenter kan behandles og analyseres inden for omfanget af  en 

afhandling som denne. Jeg har kun beskæftiget mig med en mindre del af  kulturen i reklamerne, da 

kultur kan analyseres på uendelig mange måder. Min tilgang til analysen har været baseret på en 

overordnet  tilgang til  kulturen.  Kultur  som begreb er nu en gang ikke  så  frkantet,  og  kulturen i  

reklamerne, såvel hos den brede befolkning, er sammensat af  utallige elementer. Denne afhandling 

kan  således  fungere  som  rettesnor  for  virksomheder  der  påtænker  at  eksportere  til  Italien  eller 

Danmark, såvel som virksomheder der ønsker at eksportere til udlandet generelt.

Afhandlingen  skulle  gerne  udvide  læserens  forståelse  af  sammenhørigheden  mellem  kultur  og 

forbrug i forbindelse med reklamernes udformning. Reklameanalysen giver nemlig et indblik i hvilke 

faktorer man bør overveje i forbindelse med reklamens udformning og samtidig, hvilke elementer 

man bør undgå. Dette er naturligvis ikke udtømmende, og der er givetvis talrige andre komponenter 

man skal overveje, såfremt man påtænker at eksportere.

Jeg håber således, at denne kandidatafhandling har givet stof  til eftertanke, både for virksomheder, 

der interesserer sig for det italienske eller danske marked, såvel som virksomheder der ønsker at 
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eksportere til  andre internationale markeder. Som tidligere nævnt, er reklamer et yderst velegnet 

undersøgelsesobjekt for et komparativt kulturstudium, hvorfor der sandsynligvis  vil  komme langt  

fere af  disse studier i fremtiden, der således kan belyse kulturen i reklamerne yderligere og fra andre 

vinkler og præmisser. 
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Bilag 1. CD-ROM med de danske og de italienske reklamer 

Indhold: 55 danske reklameflm

78 italienske reklamerflm 

VLC-afspiller til afspilning af  reklameflm 
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Bilag 2. Analyseskemaer

Indhold: 133 analyseskemaer med klassifcering af  de danske og italienske reklamer på 20 variabler.

Italienske reklamer 

TIM #1  ”Tim Young”   

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja

Format Entertainment  Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historiske personer 

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x midaldrende Påklædning Udklædt Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #2   ”La storia d'Italia secondo Tim”

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte  Info/emo Over. emotionerende

Voice over Nej Køn Mand Kendt Ja Rolle Historisk person 

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x midalderende Påklædning Udklædt Location Over. indenfor, i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #3   ”Tim tutto compreso ricaricabile – Giuseppe Garibaldi”  

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment  Undergenre Humor  Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historiske personer 

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x midaldrende Påklædning Udklædt Location Indenfor, i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #4 ”Tim tutto compreso ricaribile 

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende
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Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historiske personer

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x midaldrende Påklædning Udklædt Location Udenfor, udlandet

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

TIM #5 ”Passa a Tim – Giulio Cesare” 

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment  Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historisk person

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x midald. Påklædning Udklædt Location Udenfor, hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #6 ”La storia d'Italia secondo Tim – Giulio Cesare” 

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej / baggrundsaktører Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte  Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historisk person 

Afbilledet Humoristisk Alder 1 x midald.
1 x ældre 

Påklædning Udklædt Location Udenfor, andet 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #7  ”Passa a Tim”  

Frontfigurer 2 Køn Kvinde, mand Sekundære aktører Nej/baggrundsaktører Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja Rolle Historiske personer

Afbilledet Humoristisk Alder Hun: ældre
Han: midaldr

Påklædning Udklædt Location Indenfor, i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #8  ”Tim Tutto Compreso” 

Frontfigurer 1 Køn Kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej 

Format Association 
transfer

Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja  (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet  Sexet Alder Ung Påklædning Letpåklædt Location Udenfor, på stranden

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Ja  Andet -

TIM #9  ”La storia d'Italia secondo Tim 2” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor  Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Historiske personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Mænd 2 x 
midald. 
Hun: ung 

Påklædning Udklædt Location Udenfor, i naturen

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TIM #10  ”Belen SMS pack”  

Frontfigurer 1 Køn Kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association 
transfer

Undergenre Celebrity 
transfer

Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Sexet Alder Ung Påklædning Letpåklædt Location Udenfor, på stranden

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -
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TIM #11  ”Belen in ascensore” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer  Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet  Sexet Alder Ung Påklædning Letpåklædt Location Indenfor, offentligt 

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet  -

TIM #12  ”Entra in Tim” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Sexet Alder Sig selv Påklædning Letpåklædt Location Udenfor, andet 

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

TIM #13 ”Entra in Tim” 

Frontfigurer 2 (en talende) Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja (mellem mænd)

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Seriøst Alder Hun: ung
Han: ældre

Påklædning Hun: Udklædt
Han: elegant 

Location Udenfor, udland 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

TIM #14  ”Tim Iutto Compreso Ricaricabile”

Frontfigure
r 

2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Seriøst Alder Hun: ung
Han:ældre

Påklædning Udklædt Location Udenfor, udland 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

TIM #15  ”Tim Tutto Compreso Ricaricabile 2”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun:ung
Han: ældre

Påklædning Udklædt Location Udenfor, på stranden 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

TIM #16 ”Tutto Compreso Ricaricabile 3” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja  (2) Rolle Fiktive personer

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung
Han: ældre

Påklædning Udklædt Location Udenfor, på stranden

Humor  Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

TIM #17 ”Tim e lo Yoga” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Ja Alder Hun: ung
Han: Ældre

Påklædning Hun: letpåklædt
Han: udklædt 

Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -
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TIM #18 ”Tim per Tutta Italy” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Ja Alder Hun: ung
Han: Ældre

Påklædning Hun: letpåklædt
Han: udklædt 

Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

TIM #19 ”Vinci in Sudafrica” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Sexet Alder Ung Påklædning letpåklædt Location indenfor, offentligt 

Humor Nej Produktfokus Sekundært Logo Nej Andet Logo i baggrunden

WIND #1 "Palloncini che esplodono"       

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x elegant 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #2 ”Dal Parucchiere”    

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x elegant 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #3  ”All inclusive”   

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x elegant 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #4 ”Sulla Spiaggia”  

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Over. indirekte Info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning Udklædt Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

WIND #5  ”All Inclusive 2”  

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x elegant 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #6   ”Passa aWind”   
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Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x afslappet 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #7 ”Passa a Wind 2”

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning udklædt Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #8 ”All Inclusive”

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x udklædt
1 x letpåklædt 

Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

WIND #9  ”Minuti Veri 1”   

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x arbejdstøj
1 x elegant  

Location Udenfor, på landet 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #10 ”Passa a Wind con Noi Tutti”   

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x arbejdstøj
1 x elegant  

Location Udenfor, på landet 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #11  ”All Inclusive per 5 Anni” 

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x arbejdstøj
1 x afslappet 

Location Udenfor, på landet 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #12  ”Passa a Wind con Tutti Noi”     

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x arbejdstøj
1 x elegant  

Location Udenfor, på landet 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -
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WIND #13  ”Super Summer Ricaricard”  

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Over. indirekte Info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midalderende Påklædning Udklædt Location Over. indenfor, offentligt

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

WIND #14 ”Passa a Wind con tutti Noi 2”    

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 3 x midaldrende Påklædning 2 x Letpåklædte
1 x Udklædt 

Location Udenfor, i naturen

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #15 ”Noi Tutti SMS”   

Frontfigurer 3 Køn Mænd Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Ja Alder Fiktive roller Påklædning Sporty  Location Udenfor, naturem

Humor Ja Produktfokus Sekundærtt Logo Ja Andet -

WIND #16  ”All Inclusive Natale”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Drama Undergenre Teater Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung 
Han: Midaldrende

Påklædning Hun: elegant
Han: udklædt

Location Indenfor, i hjemmet 

Humor Ja Produktfokus   Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #17 ”Super Smartphone Natale” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej, baggrundsaktører Verbal interaktion Ja 

Format Drama Undergenre Teater Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung 
Han: Midaldrende

Påklædning Hun: elegant
Han:Udklædt

Location Indenfor, i hjemmet 

Humor Ja Produktfokus   Sekundært Logo Ja Andet -

WIND #18 ”Super RicaricaNatale”   

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej, baggrundsaktører Verbal interaktion Ja 

Format Drama Undergenre Teater Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung 
Han: Midaldrende

Påklædning Hun: elegant
Han:Udklædt

Location Indenfor, i hjemmet 

Humor Ja Produktfokus   Centralt Logo Ja Andet -

WIND #19 ”All Inclusive – Bryllup”   

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Ja 

Format Entertainment  Undergenre Humor  Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja  (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung 
Han: Midaldrende

Påklædning Hun: elegant
Han: excentrisk 

Location Udenfor, udlandet 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo ja Andet -
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WIND #20  ”Passa a Wind - Panariello” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment  Undergenre Humor  Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja  (2) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder Hun: ung 
Han: Midaldrende

Påklædning Hun: elegant
Han: excentrisk 

Location Udenfor, storby

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo ja Andet -

WIND #21 ”Fiorello sposa Wind” http://www.youtube.com/watch?v=hsHXTrraJCg&list=UUUcT6eT9QQPE56knBowUaIw&index=10&feature=plcp 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder Midalderende Påklædning Over. elegant Location Over. indenfor, offentligt

Humor Ja Produktfokus Over. elegant Logo Ja Andet Handlingen er en drøm

WIND #22 ”Passa a Wind Con Minuti Veri” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja  (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder Midalderende Påklædning Afslappet  Location Over. indenfor, offentligt

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet Handlingen er en drøm 

WIND #23 ”Contro la Crisi scegli Minuti veri”  

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder Midalderende Påklædning Udklædt Location Udenfor, landsby 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet Handling er en drøm

3Italia #1 ”Smartpack Gold”  

Frontfigurer 1 Køn Kvinde Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity Endorser Direkte/indirekte - Info/emo Informerende 

Voice over Ja Madalina Ghenea Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Sexet Alder Ung Påklædning Elegant Location Indenfor, offentligt

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia #2  ”Smartpack Ricaricabile”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emtionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (3) Rolle Fiktive roller 

Afbilledet  Humoristisk Alder 1 x ung
2 x midaldrende 

Påklædning Ghenea: letpåklædt 
2 x afslappet 

Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Nej Andet -

3Italia #3   ”Smartpack Ricaricabile 2”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja  (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x midaldrende Påklædning 2 x afslappet Location Udenfor, andet 
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Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

3Italia #4 ”Abbonamenti Power C”  

Frontfigurer 3 Køn 1 Mand, 2 kvinder Sekundære aktører nej Verbal 
interaktion

Ja 

Format Drama  Undergenre Teater Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Ja  (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Over. seriøst Alder 1 x ung
2 x midaldrende

Påklædning Elegant Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia #5 ”Passa a Tre” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt  Ja (3) Rolle Fiktive personer 

Afbilledet  Humoristisk Alder 1 x ung
2 x midaldrende 

Påklædning Elegant Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Nej Andet -

3Italia #6 ”Anche a Mondello... avere 3 e' piu bello”   

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte direkte/indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Udenfor, landsby 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #7 ”Con 3... c'e' sempre campo” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører  Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte direkte/indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Udenfor, landsby 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #8 ”Con 3... navighi veloce fno a 42 mega”

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte direkte/indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Udenfor, landsby 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #9 ”La rete 3? Non e' veloce, e' velocissima” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte direkte/indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Udenfor, landsby 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #10 ”La ricerca di mercato sui nostri clienti” 

Frontfigure
r 

2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -
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3Italia #11 ”La ricerca di mercato sui nostri clienti”  

Frontfigure
r 

2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #12  ”Tutte belle le clienti di 3.. com'e che hanno scelto a me”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #13 ”Sei bello sei, tanto bello”   

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia  #14 ”Passa a 3 e raddoppia. 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia #15 ”In tempi della Crisi, passa a 3 e raddaoppia”   

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Italia #16 ”3 sono le parole di amore, I love you, io invece no” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet  Over. humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

VODAFONE #1 ”Vodafone Relax – Bruno e il taxi”   

Frontfigure
r 

1 animeret bjørn Køn - Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt nej Rolle -

Afbilledet  - Alder - Påklædning - Location Udenfor, storby 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -
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VODAFONE #2 ”Vodafone Relax: Bruno e il tennis”  

Frontfigurer 1 animeret bjørn Køn - Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Nej (Bjørnen taler til usynlig 
modstander)

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt nej Rolle -

Afbilledet  - Alder - Påklædning - Location Udenfor, andet 

Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet + Sport 

VODAFONE #3 ”Vodafone Relax – Bruno e la boutique ”   

Frontfigurer 1 animeret bjørn Køn - Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej (Bjørnen taler til nogen)

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Implicit  Direkte/indirekte Indirekte 

Voice over Nej Køn - Kendt - Info/emo Emotionerende 

Afbilledet  - Alder - Påklædning - Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja  Produktfokus Produkt ses ikke Logo Ja Andet -

VODAFONE  #4 ”Vodafone Estate – Tuca Tuca” 

Frontfigurer Nej Køn Begge Sekundære aktører Nej, 20< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Nej 

Format Entertainment  Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Unge Påklædning Over. letpåklædte Location Udenfor, på stranden

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

VODAFONE #5  ”Le persone speciali”  

Frontfigurer - Køn Begge Sekundære aktører Nej, 10< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Multi Påklædning Over. afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE #6  ”Le persone speciali – Urletti” 

Frontfigurer 2 Køn Kvinder Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre vignette Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Unge Påklædning 1 afslappet
1 elegant 

Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #7  ”Vodafone Estate: Guru”  

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej, 10< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment   Undergenre Play or act around 
the product 

Direkte/indirekte Indirekte info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Han:  en parodi på sig 
selvstændig  Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Blasi: smart
Totti: udklædt 

Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

VODAFONE  #8 ”Vodafone Smart Android” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Play or act around 
the product  

Direkte/indirekte Indirekte info/emo Over. emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Han:  en parodi på sig selv 
Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Blasi: andet, badekåbe
Totti: Udklædt 

Location Indenfor, offentligt 
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Humor Ja Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #9  ”La Ricetta Perfetta” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja( 2) Rolle Han:  en parodi på sig selv 
Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Blasi: afslappet 
Totti: udklædt

Location Multi 

Humor Ja Produktfokus  Sekundærtt Logo Nej Andet Nej 

VODAFONE  #10 ”Vodafone Smart Phone” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Parodi på sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Afslappet Location Over. indenfor i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet  -

VODAFONE  #11  ”Vodafone Free”

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment  Undergenre Humor Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Han: Parodi på sig selv 
Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet  -

VODAFONE  #12  ”Messaggi Infnity” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Direkte/indirekte  info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Han: Parodi på sig selv 
Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet  -

VODAFONE #13 ”Centisimo” 

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Ja 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Direkte/indirekte  info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Ja (2) Rolle Han: Parodi på sig selv 
Hun: sig selv 

Afbilledet  Humoristisk Alder 2 x ung Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet  -

VODAFONE  #14 ”Vodafone You” 

Frontfigure
r 

1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Ja + 10< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Ung Påklædning Afslappet Location Udenfor, storby
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Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE #15  ”Vodafone You 2”  

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Pige Sekundære aktører Ja  + 10< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Barn Påklædning Afslappet Location Indenfor. Offentligt 

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #16 ”Le cose piu belle si fanno in due -  ep 1” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Ja  + 10< baggrundsaktører Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Ung Påklædning Afslappet Location Udenfor, storby

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #17 ”Le cose piu belle si fanno in due -ep 2” 

Frontfigurer 2 (ikke talende) Køn Mænd Sekundære aktører Nej (10< 
baggrundsaktører)

Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder 2 x ældre Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #18 ”Le cose piu belle si fanno in due – ep 3”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Dreng Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Barn Påklædning Andet, nattøj Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #19  ”Vodafone Natale 1” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Dreng Sekundære aktører Nej (10< 
baggrundsaktører)

Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Barn Påklædning Andet, nattøj Location Over. udenfor, hjemmet

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

VODAFONE  #20 ”Vodafone Natale 2”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama Undergenre Vignette Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  - Alder Ung Påklædning Afslappet Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

Danske reklamer

3Danmark #1 ”Priskrig -Eksplosion” 
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Frontfigurer 2 animerede hunde Køn - Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Ja 

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Over. direkte info/emo informerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  nej Alder - Påklædning - Location Indenfor, konstrueret 

Humor Ja  Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Danmark  #2 ”Priskrig - sandsække”   

Frontfigurer 2 animerede hunde Køn - Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Nej 

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Direkte info/emo informerende

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet  nej Alder - Påklædning - Location Indenfor, konstrueret 

Humor Ja  Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Danmark  #3 ”3Bonus” 

Frontfigurer 2 animerede hunde Køn - Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Ja (interview)

Format Lesson Undergenre Testimonials Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder - Påklædning - Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Danmark #4  ”Samlerabet” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Lesson + Undergenre Endorser + act 
around the product

Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Ung Påklædning Smart Location Multi 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

3Danmark #5  ”Satellit” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Lesson + Undergenre Endorser + act 
around the product

Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Ung Påklædning Smart Location Multi 

Humor Ja  Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELIA #1 ”Verdenshistorien i 4G”   

Frontfigurer Ingen Køn - Sekundære aktører Nej Verbal 
interaktion

Nej 

Format Association transfer Undergenre Metafor Direkte/indirekte - info/emo Informerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder - Påklædning - Location Multi 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELIA #2 ”Tekstet for Forældre”

Frontfigurer 1 Køn Kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Drama   Undergenre Teater Direkte/indirekte Indirekte Info/emo informerende

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Teenager Påklædning Excentrisk Location Udenfor, storby 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -
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TELIA #3 ”Telia dækker Danmark med 4G” 

Frontfigurer Ingen Køn - Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Unge Påklædning sporty/afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet + sport 

TELIA #4 ”Telia præsenterer nye muligheder”  

Frontfigurer Ingen Køn - Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Unge Påklædning sporty/afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej  Andet + sport 

CBB MOBIL  #1 ”Snak som et vandfald 1”  

Frontfigurer 2 (ikke talende) Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal 
interaktion

Nej 

Format Lesson + Undergenre Presenter/
Celebrity transfer

Direkte/indirekte Direkte info/emo Over. informerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Ja (2) Rolle Sig selv 

Afbilledet Humoristisk Alder Han: midalderende
Hun: ældre 

Påklædning Han: afslappet
Hun: elegant 

Location Indenfor, offentlig 

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Nej Andet -

CBB MOBIL  #2 ”Snak som et vandfald 2” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja  (Heick og Dif) Verbal 
interaktion

Nej 

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Ja (2 i baggrunden)* Rolle -

Afbilledet (humoristisk)* Alder Ung 
(Hun: ældre, 
han:midaldrende)*

Påklædning Sjusket 
(ej identificerbart)*

Location Indenfor, offentligt

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet  *omhandler Dif og Heick som 
sekundære aktører)

CBB MOBIL  #3 ”Kondom”  

Frontfigurer 2 (en talende) Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej (Tales til nogen)

Format Association transfer Undergenre Metafor (verbal) Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 2 x unge Påklædning 2 x letpåklædte Location Indenfor, i hjemmet

Humor Ja  Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

CBB MOBIL  #4 ”Pølsevogn”

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja 

Format Association transfer Undergenre Metafor (verbal) Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 1 x ung
1 x ældre 

Påklædning Ung: afslappet
Ældre: arbejdstøj 

Location Udenfor, storby 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet Nej 

CBB MOBIL  #5 ”Nu kommer den lille efter den store”  

Frontfigurer 1 haj Køn - Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Metafor (verbal og 
visuel)

Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Mand Kendt Nej Info/emo Emotionerende 

Afbilledet - Alder - Påklædning - Location Udenfor, andet 
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Humor Ja Produktfokus Sekundærtt Logo nej Andet -

CBB MOBIL  #6 ”Fuck Dig”  

Frontfigurer Ingen Køn - Sekundære aktører Nej Verbal interaktion -

Format Lesson Undergenre Sammenligning Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder - Påklædning - Location Ingen/montage 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet  -

CBB MOBIL  #7 ”Fuck Dig 2” 

Frontfigurer Ingen Køn - Sekundære aktører Nej Verbal interaktion -

Format Lesson Undergenre Sammenligning Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder - Påklædning - Location Ingen/montage 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet  -

TELENOR  #1 ”Dobbelt Deal: Om at feje blade”

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej 

Format Drama Undergenre Slice of Life Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja x  2 (en fortæller) Køn Kvinde som voice 
over 

Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder midalderende Påklædning Afslappet Location Over. indenfor, hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELENOR  #2 ”Dobbelt deal: Pinlige forældre”  

Frontfigurer 2 (En talende) Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej (der tales til nogen)

Format Drama Undergenre Slice of life+ Direkte/indirekte Indirekte info/emo Over. informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 1 x teenager
1 x midaldrende

Påklædning 2 x afslappet Location Over. indenfor, hjemmet

Humor Ja Produktfokus Sekundært Logo Nej Andet -

TELENOR  #3 ”Guider”  

Frontfigurer 1 Køn Kvinde Sekundære aktører Nej (10< 
baggrundsaktører) 

Verbal interaktion Nej 

Format Lesson+ Undergenre Presenter/Play  or 
act around the 
product 

Direkte/indirekte Direkte Info/emo Over. emotionerende 

Voice over Nej Køn - Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ung Påklædning Arbejdstøj Location Multi 

Humor Ja produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #1 ”Knock out”   

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Ja  (20< baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Sporty Location Indenfor, offentligt

Humor Nej Produktfokus Produkt ses ikke Logo Nej Andet -

ONFONE  #2 ”Er du tilfreds med Onfone?” 

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (gennem telefonen)

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Indirekte  Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Bom:afslappet
Medarb.: arbejdstøj

Location Udenfor, natur 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -
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ONFONE  #3 ”Er du bange for din telefonregning?”

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #4 ”Fast pris er en fast pris” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #5 ”Nemt at skifte til Onfone”  

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, i hjemmet

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #6 ”Mere taletid – samme pris” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Indenfor, offentligt 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #7 ”Ingen binding, ingen smæk” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion -

Format Association transfer Undergenre Metafor Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Excentrisk Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #8 ”Ingen binding”

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion -

Format Association transfer Undergenre Metafor Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Udklædt Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #9   ”Hos os får du alt” 

Frontfigure
r 

1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion -

Format Association transfer Undergenre Metafor Direkte/indirekte Direkte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet  Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

ONFONE  #10 ”Ring billigt til 70 land”  

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej, Bom taler til dem
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Format Lesson Undergenre Endorserer Direkte/indirekte Indirekte info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midalderende Påklædning Afslappet Location Udenfor, storby 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet 

ONFONE  #11 ”Sommerkampagne”

Frontfigurer 2 Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej (Bom taler til hende)

Format Lesson Undergenre Endorserer Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Humoristisk Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Udenfor, storby

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

ONFONE  #12 ”Orienteringløb” 

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (gennem telefonen)

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Bom: sporty
Medarb. arbejdstøj

Location Over. udenfor, naturen

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

ONFONE  #13 ”Klatre”  

Frontfigurer 2 Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (gennem telefonen)

Format Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Informerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Bom: sporty
Medarb.: arbejdstøj

Location Over. udenfor, naturen

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #1 ”Mit TDC – Peter Frodin, skuespiller”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TDC  #2 ”Mit TDC – Casper Christensen, komiker”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej (baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Midaldrende Påklædning Elegant  Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TDC  #3 ”Mit TDC – L.O.C., rapper”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej (baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Ung Påklædning Elegant Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TDC  #4 ”Mit TDC – Oh Land, sanger”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Nej (baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Celebrity transfer Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Sig selv 

Afbilledet Seriøst Alder Ung Påklædning Multi Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -
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TDC  #5 ”Mit TDC – Arne Enemark, morfar”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ældre Påklædning Afslappet Location Indenfor, hjemmet 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TDC  #6 Michael Lassen, løber”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ældre Påklædning Sporty Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #7 ”Mit TDC – Louise Thornfeldt, blogger”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde  Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Nej Køn - Kendt - Rolle -

Afbilledet - Alder Teenager Påklædning Smart Location Multi 

TDC  #8 ” Mit TDC – Ida Tin, eventyrer”  

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ung Påklædning Sporty Location Udenfor, på landet 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #9 ”Mit TDC – Morten Therkildsen, OL-deltager i BMX”  

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ung Påklædning Sporty Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #10 ”Mit TDC – Peter Helles, fotograf  

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører Nej (baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre livsstil Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ældre Påklædning Afslappet Location Multi 

Humor Nej Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TDC  #11 ”Flash Dance”  

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand (klædt som 
kvinde)

Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja  x 2 (Peter Frodin 
som fortæller)

Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Midalderende Påklædning Udklædt Location Indenfor, i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #12  ”Skøjteløb”

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand (klædt som Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

               103



kvinde)

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja  x 2 (Peter Frodin 
som fortæller)

Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Midalderende Påklædning Udklædt Location Indenfor, offentligt 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TDC  #13 ”Linedance” 

Frontfigurer 2 (en talende) Køn Mand, kvinde Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej (der bliver talt til  
nogen)

Format Entertainment Undergenre Humor Direkte/indirekte Over. ingen Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja  x 2 (Peter Frodin 
som fortæller)

Køn Kvinde Kendt Ja (2) Rolle Fiktiv personer

Afbilledet Humoristisk Alder 2 x Midalderende Påklædning Udklædt Location Indenfor, i hjemmet

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet + sport 

TELMORE  #1 ”Søndagslukket"

Frontfigurer 2 (En talende) Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (interview)

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja (interviewer) Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 2 x midaldrende Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #2 ”Kømusik”  

Frontfigurer 2 (En talende) Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (interview)

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja (interviewer) Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 2 x midaldrende Påklædning Arbejdstøj  Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Ja Andet -

TELMORE  #3 ”Rulletrapper” 

Frontfigurer 2 (En talende) Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (interview)

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja (interviewer) Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 2 x midaldrende Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #4 ”Her bestemmer vi”   

Frontfigurer 2 (En talende) Køn Mænd Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Ja (interview)

Format Lesson Undergenre Presenter Direkte/indirekte Indirekte info/emo Emotionerende 

Voice over Ja (interviewer) Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 2 x midaldrende Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, konstrueret

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #5 ”Klar tale – liggestol” 

Frontfigurer 3 (Ikke talende) Køn 2 mænd. 1 kvinde Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Associations transfer Undergenre Metafor (visuel og 
verbal)

Direkte/indirekte - Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder 3 x unge Påklædning 3 x letpåklædte Location Udenfor, på stranden

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet Nej 

TELMORE  #6 ”Sommer” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej (bliver talt til nogen )

Format Association transfer Undergenre Metafor (visuel og Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Over. informerende 

               104



verbalt)

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Rolle -

Afbilledet - Alder Ung Påklædning Afslappet Location Udenfor, på sranden

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #7 ”Mobilpakker” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej Verbal interaktion Nej 

Format Over. Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Ældre Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #8 ”En samlet løsning”  

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Ja Verbal interaktion Nej (taler i telefon)

Format Over. Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Direkte/indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Ældre Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #9 ”Direktører” 

Frontfigurer 1 Køn Mand Sekundære aktører Nej (1 baggrundsaktør) Verbal interaktion Nej 

Format Over. Lesson Undergenre Testimonial Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende 

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Ja (1) Rolle Fiktiv person 

Afbilledet Humoristisk Alder Ældre Påklædning Arbejdstøj Location Indenfor, kontor 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -

TELMORE  #10 ”Soldaten” 

Frontfigurer 1 (ikke talende) Køn Mand Sekundære aktører 1 (+ baggrundsaktører) Verbal interaktion Nej 

Format Association transfer Undergenre Metafor Direkte/indirekte Indirekte Info/emo Emotionerende

Voice over Ja Køn Kvinde Kendt Nej Role -

Afbilledet - Alder Ung Påklædning Sjusket Location Udenfor, andet 

Humor Ja Produktfokus Centralt Logo Nej Andet -
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Bilag 3. Tabel over reklameformater og underkategorier 

Seven Basic Advertising Forms 

Basic Form Subcategories
1. Announcement
   

1.1 Pure display
1.2 Product message  
1.3 Corporate presentation, documentary

2. Association transfer 2.1 Lifestyle
2.2 Metaphor
2.3 Metonymy
2.4 Celebrity transfer 

3. Lesson 3.1 Presenter 
3.2 Testimonial/endorsement
3.3 Demonstration 
3.4 Comparison
3.5 ”How to”

4. Drama 
    

4.1 Slice of  life
4.2 Problem-solution
4.3 Vignettes
4.4 Theatre

5. Entertainment 5.3 Humor
5.2 Play or act around the product    

6.  Imagination 6.1 Cartoons
6.2 Film properties in action
6.3 Other, unrealistic acts

7. Special effects a. Product in action, animation
b. Film, video techniques, artistic stimuli

           

                          Kilde: De Mooij 2005, s. 193
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Bilag 4.  Celebrity Endorsere 

Teleselskab Celebrity endorseren 
navn 

Alder Afbilledet Spiller over. sig/eller over. en 
rolle 

Vodafone Ilary Blasi (7*)    Ung Humoristisk Sig g selv 

Francesco Totti (7*) Ung Humoristisk Sig selv 

Wind Cataldo  ”Aldo” Blaglio 
(15*)

Midaldrende Humoristisk Fiktiv rolle 

Giacomo Poretti (15*) Midaldrende Humoristisk Fiktiv rolle

Giovanni  Storti (15*) Midaldrende Humoristik Fiktiv rolle

Vanessa Incontrada (5*) Ung Humoristisk/seriøst  Fiktiv rolle 

Giorgio Panariello (5*) Midaldrende Humoristisk Fiktiv rolle 

Rosario Fiorello (3*) Midaldrende  Humoristisk Sig selv 

Marco Baldini (3*) Midaldrende Humoristisk Sig selv 

3 Italia Madalina Ghenea (4*) Ung Sexet Sig selv 

Raoul Bova (15*) Midaldrende Humoristisk Sig selv 

Teresa Mannino (15*) Midaldrende Humoristisk Sig selv 

Tim Belen  Rodriguez  (10*) Ung Sexet Fiktiv rolle

Cristian de Sica (6*) Ældre Humoristisk Fiktiv rolle 

Bianca Balti (3*) Ung Sexet/humoristisk Historisk person/fktiv rolle

Neri Marcore' (8*) Midaldrende Humoristisk Historisk person 

Marco Marzocca (6*) Midaldrende Humoristisk Historisk person 

Raffaella Carra (1*) Ældre Humoristisk Fiktiv rolle 

Gigi Proietti (1*) Ældre Humoristisk Fiktiv rolle 

Onfone Lars Bom (13*) Midaldrende Seriøst Over. sig selv 

Telmore Tommy Kenter (3*) Ældre Humoristisk Fiktiv rolle 

CBB 
Mobil 

Hilda Heick (2*) Ældre Humoristisk Sig selv 

René Dif  (2*) Midaldrende Humoristisk Sig selv 

3 
Danmark

Remee (2*) Ung Seriøst Sig selv 

TDC Kirsten Lehfeldt (1*) Midaldrende Humoristisk Fiktiv rolle

Peter Frödin (3*) Midaldrende Humoristisk/seriøst Fiktiv rolle/sig selv 

Casper Christensen (1*) Midalderende Seriøst Sig selv 

L.O.C. (1*) Ung Seriøst Sig selv 

Oh Land (1*) Ung Seriøst Sig selv 

* Tal i parentes refererer til antallet af  reklamer celebrity endorseren optræder i.
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