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Language in the global company 
A study of language management and the individual language choice in a global company 

in Denmark 

 

The objective of this master thesis is to investigate how a global energy company in Denmark 

manages the language diversity within the company and how the employees choose to use 

foreign language in their daily communication with international colleagues. 

 

Through this case study, the thesis will try to illustrate how a Danish global company copes with 

the internal language diversity and show which factors influence the employees’ choice of 

foreign language use. Thus, the focus of the thesis is the relationship between the corporate 

language management and the actual foreign language use in the company.  

 

Although recent studies within international management have stressed the importance and 

influence of language on the communication processes between headquarters and subsidiaries of 

multinational companies, little is know about how Danish multinational companies actually 

handle the use of language within the company and which factors influences the daily language 

choice and language use of the employees.    

 

In order to cope with the growing language diversity, a very common strategy among 

multinational companies is to implement English as their corporate language. However, my 

hypothesis is that the mere implementation of a single corporate language will not necessarily 

influence the daily language choice of the employees.   

 

The data analysis of the thesis is conducted according to Bernard Spolsky’s theoretical model 

about language policy, which consists of the three interrelated but separately definable 

components: language practices, language beliefs and language management. By analyzing these 

three components it is possible to gain knowledge about how exactly language and language use 

is regulated in a social context that is a global company.   

 

The results of the analysis show that the implementation of English as the common corporate 

language in order to manage the diverse language use in my case company does not seem to have 
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a significant influence on the choices and uses of foreign languages by the employees. However, 

it seems that the personal factors and values the employees attach to the use of foreign languages 

have much more influence on their language choice that the implementation of English as the 

corporate language. 

 

The thesis then emphasizes the importance of taking into account the actual foreign language use 

within the company as well as the factors that influences the personal language choice when 

considering language management strategies in a global company. 
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1. INDLEDNING 
De fleste store danske virksomheder opererer i dag på det globale marked. Dette har bl.a. 

medført en øget omgang med fjerntliggende attraktive markeder, global produktion og salg samt 

en stigende konkurrence.1 Det er især den frie bevægelse af kapital, varer og tjenesteydelser på 

tværs af landegrænser sammen med den hurtige udvikling inden for informationsteknologien, der 

har gjort verden til ét stort marked. 

 

Men globaliseringen af markeder har også medført sproglig pluralisme. I kraft af at 

virksomheder i dag kommunikerer, producerer, markedsfører og sælger deres produkter på tværs 

af lande-, kultur-, og sproggrænser foregår den daglige kommunikation i en virksomhed ikke 

længere kun på dansk, men i vid udstrækning også på engelsk og andre fremmedsprog som tysk, 

fransk eller spansk. Desuden er det ikke kun topledelsen, men samtlige medarbejdere i 

virksomheden, der i dag dagligt møder kollegaer med forskellige sprog. Denne sproglige 

pluralisme medfører bl.a., at der stilles betydeligt større krav til koordineringen af den interne og 

eksterne kommunikation i en virksomhed.2 

 

Mange af de store danske virksomheder har således i dag indført engelsk som deres 

koncernsprog med henblik på bedre at kunne koordinere kommunikationen internt i 

virksomheden og eksternt med deres kunder.3 Ligeledes har mange virksomheder også foretaget 

omfattende investeringer i globale intranet, videokonference udstyr samt globalt integrerede IT-

systemer, alt sammen med henblik på at gøre kommunikationsflowet lettere, hurtigere og mere 

sikkert.4 Men selvom det er forståeligt, at koordinering er en vigtig kilde til at opnå 

konkurrencemæssige fordele, tyder noget på, at en standardisering af virksomhedens sprogbrug i 

form af et fælles koncernsprog ikke nødvendigvis er en garanti for succes. Eksempelvis peger 

flere undersøgelser indenfor international management på, at engelsk som koncernsprog kan 

skade virksomhedens interne kommunikationsprocesser, idet et fælles koncernsprog bl.a. kan 

bevirke udelukkelse eller favorisering af visse medarbejdere eller ligefrem forskyde 

magtbalancen mellem dem.5  

 
                                                
1 Millar & Jensen, 2009: 86 
2 Ibid.: 86 
3 DI, 2007 
4 Feely & Harzing, 2003: 38 
5 Marschan et al, 1997; Marschan-Piekkari et al., 1999; Fredriksson et al., 2006  
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Vigtigheden af sprog og sprogets indvirken på globale virksomheders HR-strategier, 

kommunikationsflow og kommunikationsprocesser mellem virksomhedernes hovedkontor og 

internationale datterselskaber har således opnået større opmærksomhed i den senere tid. Men der 

er stadig kun få undersøgelser, der har fokuseret på, hvordan danske firmaer rent faktisk 

håndterer sproglig diversitet i den daglige interne kommunikation og hvilke faktorer, der ligger 

bag medarbejdernes daglige sprogvalg.  

 

1.1 Problemformulering 
På baggrund af overstående vil jeg i denne afhandling undersøge følgende: 

Hvordan håndterer en global virksomhed i Danmark sproglig diversitet internt i 

koncernen og hvilke faktorer ligger til grund for de ansattes brug og valg af 

fremmedsprog i den daglige kommunikation med internationale kollegaer? 

Min formodning omkring håndteringen af sproglig diversitet i globale virksomheder er, at 

indførelsen af et fælles koncernsprog ikke nødvendigvis medfører en standardisering af 

medarbejdernes brug og valg af fremmedsprog. 

 

Jeg ønsker derfor med denne afhandling at sætte fokus på det ofte komplekse forhold mellem 

virksomhedsledelsens håndtering af den interne sproglige diversitet og medarbejdernes daglige 

brug og valg af fremmedsprog. Hermed kan afhandlingens resultater i bedste fald være med til at 

klarlægge nogle af de elementer og dynamikker, der er afgørende i forhold til at opnå en 

succesfuld håndtering af virksomheders interne fremmedsprogsbrug.  

 

1.2 Afgrænsning 
Begrebet ”sprog” kan umiddelbart forstås på to forskellige måder. Dels som et system, som 

personer bruger til at udtrykke betydning og tanker med. Dels som en kode, der refererer til de 

nationale sprog, såsom dansk, engelsk, spansk etc., som personer bruger til at kommunikere 

sammen på. Det er denne sidste betegnelse af sprog som en kode, afhandlingen fokuserer på.  

 

Som det fremgår af problemformuleringen beskæftiger afhandlingen sig udelukkende med den 

interne kommunikation i en virksomhed. Det vil sige den kommunikation, der foregår mellem 
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virksomhedens medarbejdere og partnere omkring de produkter som firmaet leverer. 

Afhandlingen vil således ikke beskæftige sig med virksomhedens eksterne kommunikation og 

markedsføring, der har til hensigt at synliggøre de sociale, etiske, moralske og kulturelle aspekter 

af virksomhedens målsætninger overfor offentligheden. 
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2. METODE 
I dette afsnit vil jeg først klarlægge afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt med 

henblik på at belyse den forforståelse, der ligger til grund for afhandlingen. Dernæst præsenteres 

kort afhandlingens casevirksomhed, hvorefter der redegøres for de metodiske overvejelser og 

fremgangsmåden. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i dette speciale er socialkonstruktivisme. Det centrale i 

socialkonstruktivismen er, at fænomener, som normalt opfattes som naturlige, universelle, 

tidløse etc., i virkeligheden er frembragt eller konstrueret igennem menneskers tænkning, sprog 

og sociale praksis. Det er således ofte mennesket eller samfundet, som kan påvises at være 

”konstruktøren” og dermed den ansvarlige for de konstruerede fænomeners eksistens. Men 

eftersom de samfundsmæssige og sociale fænomeners eksistens er konstrueret på baggrund af 

menneskers handlinger, betyder dette, at fænomenerne samtidigt er historiske foranderlige. 

Virkeligheden eksisterer, ifølge socialkonstruktivismen, således ikke uafhængigt af vores 

erkendelse af den.6 

 

Ifølge den danske filosof Finn Collin (2003) er der ikke kun én bestemt form for 

socialkonstruktivisme, men derimod flere forskellige konstruktivistiske positioner. Collin skelner 

først og fremmest mellem en erkendelsesteoretisk konstruktivisme og en ontologisk 

konstruktivisme. Den erkendelsesteoretiske variant hævder ifølge Collin: ”at vores viden om 

virkeligheden er en konstruktion; den er ikke en repræsentation af sin genstand, men snarere 

bestemt af andre faktorer, typisk sociale omstændigheder” (Collin, 2003: 25). Den ontologiske 

variant hævder derimod: ”at selve virkeligheden er en konstruktion” (Collin, 2003: 29). Det vil 

sige, virkeligheden er ikke uafhængig men konstrueres af vores erkendelse af den.7 

[...] den sociale virkelighed i det mindste til dels er konstitueret af de sociale 

aktørers viden om, hvad de gør; viden er sammenvævet med praksis, og 

menneskers praksisser er en central komponent af den sociale virkelighed. Man 

kunne f.eks. ikke beskrive visse givne sociale hændelser som en gudstjeneste, en 

                                                
6 Collin, 2003: 11-13 
7 Ibid.: 23-33 
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politisk demonstration eller en sportskamp, med mindre deltagerne eller flertallet 

af dem opfattede det, de var i gang med, i netop disse kategorier og bevidst 

opførte sig i overensstemmelse med de normer, der følger heraf. (Collin, 2003: 

29) 

Yderligere opdeler Collin de to former for konstruktivisme i forhold til dem, der beskæftiger sig 

med den fysiske virkelighed og dem der beskæftiger sig med den samfundsmæssige og sociale 

virkelig. Til sidst inddeler Collin, de der konstruerer i henholdsvis: i) videnskabelige forskere, ii) 

almindelige samfundsmedlemmer og iii) abstrakte størrelser som ”epistemer”. Nedenfor ses en 

figur over de fire forskellige konstruktivistiske positioner. 

 

Figur I 

 A) 
Fysisk virkelighed 

B) 
Samfundsmæssig og menneskelig 

virkelighed 
1) 

Erkendelsesteoretisk 
konstruktivisme 

Vores videnskabelige 
viden om den fysiske 
virkelighed er en 
konstruktion 

Vores videnskabelige og dagligdags 
viden om den samfundsmæssige og 
menneskelige virkelighed er en 
konstruktion 

2) 
Ontologisk 

konstruktivisme 

Den fysiske virkelighed 
er en konstruktion af 
vores videnskabelige 
viden om den 

Den samfundsmæssige og menneskelige 
virkelighed er en konstruktion 

i) af vores videnskabelige viden 
om den; eller 

ii) af vores dagligdags viden om 
den; eller 

iii) af sådanne abstrakte størrelser 
som ”epistemer” mm. 

(Efter Collin, 2003: 24) 

 

I forhold til Collins opdeling kan denne afhandling placeres som hørende under den ontologiske 

konstruktivisme om den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed, eftersom jeg er enig i, 

at den sociale virkelighed konstrueres via menneskers viden og praksis. Jeg søger derfor ikke i 

denne afhandling at nå frem til en objektiv sandhed, men derimod at opnå forståelse for, hvordan 

virkeligheden konstrueres i forbindelse med håndteringen af sproglig diversitet i min 

casevirksomhed. I opnåelsen af denne forståelse er det således afgørende at undersøge 

medarbejdernes virkelighedsopfattelse, idet medarbejderne, som det fremgår i den ontologiske 
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konstruktivisme, selv er med til at konstruere den virkelighed, de er en del af. I det følgende 

forklares undersøgelsens design nærmere.   

 

2.2 Casevirksomheden 
Jeg har valgt at bruge LOGSTOR som casestudie, da det er en stor global energivirksomhed med 

hovedkontor i Løgstør, Danmark og med datterselskaber i henholdsvis Finland, Frankrig, 

Holland, Italien, Kina, Litauen, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Sverige, Tyskland og 

Østrig. Derudover foregår deres produktion af fjernvarmerør på koncernens 10 fabrikker i 

Danmark, Sverige, Finland, Polen, Kina, Rumænien og yderligere fra 2 joint ventures i Dubai og 

Korea. Ligeledes har LOGSTOR et netværk af 30 forhandlere, der sammen med deres 14 

salgskontorer støtter koncernens salgsaktiviteter. LOGSTOR er med andre ord en global 

virksomhed, der både geografisk, sprogligt og kulturelt spænder vidt. Grunden til jeg har valgt at 

arbejde med en stor global virksomhed i forhold til en mindre dansk virksomhed er, at de i større 

grad er globalt repræsenteret, bruger engelsk som koncernsprog, ofte har en kommunikativ 

strategi og tilmed også har ressourcerne til at løse sprogpolitiske problemstillinger.  

 

2.3 Undersøgelsens design og empiri 
Undersøgelsesdesignet i denne afhandling er et empirisk casestudie, og tilgangen vil være 

deduktiv, i og med at jeg vil sætte mine data op imod allerede eksisterende teorier og 

undersøgelser om sproghåndtering i multinationale virksomheder. 

 

Jeg har valgt at tage en kvalitativ tilgang til indsamlingen af data, eftersom jeg er interesseret i at 

undersøge medarbejdernes praksis, holdninger og meninger omkring den daglige brug af 

fremmedsprog i virksomheden. Det er her relevant at nævne at afhandlingen vil tage afsæt i 

medarbejdernes rapporterede praksis og ikke i deres observerede praksis. Den kvalitative 

undersøgelse tillader i forhold til den kvantitative dataindsamling, at jeg detaljeret kan undersøge 

den enkelte virksomheds holdninger til og håndtering af den kommunikative praksis på 

fremmedsprogsområdet. 

[...] qualitative research goes beyond the measurement of observable behavior 

(the ‘what’), and seeks to understand the meaning and beliefs underlying action 

(the ‘why’ and ‘how’). (Marschan-Piekkari & Welch, 2004: 8)  
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Omvendt er det dog ikke muligt ud fra min kvalitative undersøgelse at sige noget om den 

generelle praksis i forhold til håndteringen af fremmedsprog i globale virksomheder, i og med at 

en enkelt international virksomheds holdninger ikke er repræsentative for alle internationale 

virksomheder. 

 

Afhandlingens empiriske grundlag tager afsæt i kommunikationen mellem LOGSTOR’s danske 

hovedsæde, deres spanske distributør og polske fabrik, eftersom jeg har valgt at fokusere på 

brugen af sprog i forhold til LOGSTOR’s aktiviteter i Spanien. Jeg har således indsamlet fem 

mailkorrespondancer af forskellig længde og indhold fra LOGSTOR’s interne kommunikation 

mellem den danske Area Sales Manager med ansvar for Spanien, den spanske partner og 

LOGSTOR’s ordrebehandler i Polen, som varetager ordrer og logistikken til Spanien. Formålet 

er at undersøge, hvordan fremmedsprogene engelsk og spansk er brugt i praksis. Derudover har 

jeg lavet kvalitative interview med de tre involverede personer, med henblik på at afdække nogle 

af de mere bagvedliggende og mindre åbenlyse tanker og synspunkter omkring 

interviewpersonernes brug og valg af fremmedsprog i den daglige kommunikation. Begrundelsen 

for brugen af det kvalitative interview er følgende: 

The qualitative interview is a uniquely sensitive and powerful method for 

capturing the experiences and lived meanings of the subjects’ everyday world. 

Interviews allow the subjects to convey to others their situation from their own 

perspective and in their own words. (Kvale, 1996: 70) 

I første omgang havde jeg også tænkt, at indsamlingen af data skulle basere sig på dokumenter 

om og fra LOGSTOR’s interne kommunikation, med henblik på at undersøge hvilke konkrete 

strategier eller retningslinjer koncernen har i forhold til brugen og håndteringen af fremmedsprog 

internt i virksomheden. Men da jeg henvendte mig til LOGSTOR’s Vice President of Group HR, 

Corporate Communication & PR, viste det sig, at der ikke forelægger nogle officielle strategier 

eller retningslinjer i forhold til brugen af sprog i koncernen. Jeg har derfor valgt at foretage 

yderligere et kvalitativt interview med LOGSTOR’s Vice President of Group HR, Corporate 

Communication & PR, i forhold til at få indblik i virksomhedsledelsens synspunkter og 

holdninger til brugen af fremmedsprog i koncernen. Disse interviewdata vil i analysen blive 

sammenlignet med de øvrige interviewdata, med henblik på bl.a. at undersøge, hvorvidt der er en 

ensartet holdning til brugen af fremmedsprog i virksomheden. 
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I og med at flere forskellige sprog er repræsenteret i firmaet, giver mit speciale ikke et 

fuldstændigt billede af brugen af fremmedsprog i koncernen. Ligeledes udgør mine informanter 

kun en lille gruppe af LOGSTOR’s samlede medarbejdergruppe, hvilket betyder, at deres 

holdninger og brug af fremmedsprog ikke er repræsentative for samtlige medarbejdere i 

virksomheden. Jeg kan med andre ord kun forsøge at belyse og forklare en del af de 

problemstillinger, der kan relateres til håndteringen af fremmedsprog i LOGSTOR.     

 

2.4 Udarbejdelse af interviewguides 
I mine interviews har jeg brugt den halvstrukturerede interviewform. Jeg har således lavet en 

interviewguide, som indeholder en række emner og forudbestemte spørgsmål, som jeg ønsker at 

få afdækket, men som samtidig giver en åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes 

rækkefølge og form, således at de svar informanterne giver, kan forfølges.8 Spørgsmålene i mine 

interviewguides er udarbejdet på baggrund af Bernard Spolsky’s teori om sprogvalg og 

sproghåndtering, idet jeg ønsker viden om informanternes sproglige praksis, deres holdning til 

brugen af fremmedsprog samt selve håndteringen af fremmedsprog i virksomheden. 

Interviewguiden består således af en række overspørgsmål, som dækker disse emneområder, med 

tilhørende underspørgsmål, som kan benyttes som opfølgende spørgsmål eller i tilfælde af, at den 

interviewede ikke selv kommer ind på spørgsmålene under hovedspørgsmålet.9 Yderligere har 

jeg i henhold til det kvalitative interviewdesign forsøgt at formulere mine interviewspørgsmål så 

åbne og deskriptive som muligt. Formålet er at lade interviewpersonerne tale frit om deres 

oplevelser og holdninger omkring brugen af fremmedsprog.10 Interviewguiden til LOGSTOR’s 

Vice President of Group HR, Corporate Communication & PR indeholder dog også en række 

direkte spørgsmål angående den overordnede brug af fremmedsprog i koncernen. 

 

Ydermere har jeg taget en flersproglig tilgang i udarbejdelsen af mine interviewguides, eftersom 

mine interviewpersoner kommer fra henholdsvis Danmark, Spanien og Polen. Jeg har således 

udarbejdet to interviewguides på dansk til LOGSTOR’s danske Vice President of Group HR, 

Corporate Communication & PR og til LOGSTOR’s danske Area Sales Manager. 

Interviewguiden til den danske Area Sales Manager har jeg efterfølgende oversat til engelsk og 

spansk. Ifølge Rebecca Marschan-Piekkari og Cristina Ries (2004) er det vigtigt, at man er klar 
                                                
8 Kvale, 1996: 124 
9 Ibid.: 133-135 
10Ibid.: 131-132 
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over, hvilke sprog man bruger i tværkulturelle interviews, da det har stor betydning i forhold til 

opbyggelsen af et tillidsfuldt og fortroligt forhold til interviewpersonen.11 I flere af deres 

undersøgelser oplevede de, at deres interviewpersoner følte sig usikre ved at bruge 

fremmedsprog i interviewsituationen, og deres svar var derfor korte og overfladiske, og forholdet 

mellem interviewer og interviewpersonen var ofte anstrengt pga. de sproglige problemer.12 For at 

undgå en lignende situation og for at sikre, at mine interviewpersoner føler sig tilpas og har 

mulighed for at udvikle og uddybe deres svar, har jeg udarbejdet mine interviewguides på 

henholdsvis dansk, engelsk og spansk, som er de sprog, jeg har tilfælles med mine fire 

interviewpersoner. 

 

2.5 Databehandling – transskribering 
Jeg har valgt at lave delvist ordrette transskriberinger af mine interviews for at være sikker på, at 

interviewpersonernes svar bliver nedfældet, som de har sagt dem. Jeg har dog udeladt de hyppige 

gentagelser, som ofte forekommer i en kommunikationssituation samt de mange ’øhm’er’, ’ikke 

også’ og ’altså’ og erstattet dem med tre punktummer. Ligeledes har jeg udeladt sætninger, som 

ikke giver mening samt interviewpersoners tonefald og intonation. Ifølge Steinar Kvale (1996) 

kan meget ordrette transskriptioner forekomme usammenhængende og forvirrende og dermed 

virke krænkende på interviewpersonerne og deres integritet. En mulig retningslinje for 

transskriptionen er derfor at tænke på, hvorledes interviewpersonen selv ville formulere deres 

udsagn skriftligt.13 Jeg har derfor valgt ikke at gengive mine interviewpersoners svar 100 % 

ordrette men i stedet formulere dem i en mere flydende og læsbar form. Konventionen for 

transskriptionerne kan ses på bilag 2. 

 

Ifølge Kvale afhænger detaljegraden i en transskription også af, hvad den skal bruges til. Er der 

tale om en sociolingvistisk eller psykologisk undersøgelse, er det på sin plads at lave en meget 

detaljeret transskription. Men drejer det sig på den anden side om at undersøge 

interviewpersonernes synspunkter og holdninger, som det er tilfældet i denne 

kandidatafhandling, kan man med rette omforme samtalen til en litterær stil. Dermed er det 

lettere at formidle meningen med interviewpersonernes udsagn. Man kan også vælge at 

omformulere og sammenfatte interviewpersonernes udsagn for at lette formidlingen. Jeg har dog 
                                                
11 Marschan-Piekkari & Ries, 2004: 224-241 
12 Ibid.: 234 
13 Kvale, 1996: 166-173 
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valgt ikke at gøre dette, da der ifølge Kvale kan være en risiko for omfortolkning af udsagnene, 

når man omformulerer og sammenfatter dem.14 

 

2.6 Undersøgelsens kvalitet og troværdighed 
Ifølge Jan Trost og Lise Jeremiassen (2010) viser man troværdigheden af ens data og analyse ved 

at dokumentere, at data er indsamlet korrekt og at de er seriøse og relevante i forhold til 

problemstillingen.15 Jeg har, som det fremgår af ovenstående, således forsøgt så præcist som 

muligt at beskrive og redegøre for mine valg og overvejelser i forbindelse med undersøgelsens 

design og dataindsamling. 

 

Ligeledes har jeg valgt at bruge kombinationen af interviews og e-mailkorrespondancer for at 

sikre et mere troværdig og gyldigt analyseresultat, i og med at resultaterne fra de to datagrundlag 

sikrer, at tolkningen ikke kun baserer sig på en enkelt type udsagn. På denne måde er det muligt 

at efterprøve, hvorvidt medarbejdernes udsagn om især sprogbrug og sprogpraksis stemmer 

overens med den reelle praksis. Yderligere sikrer interviewene, at jeg som forsker ikke låses fast 

i mine egne tolkninger af e-mailkorrespondancerne. Det er således muligt at undgå, at hverken 

mine eller medarbejdernes udsagn eller opfattelser dominerer resultatet. 

 

Ifølge Kvale er kvaliteten af ens interview også afgørende for kvaliteten af den efterfølgende 

analyse. Kvale nævner følgende seks kvalitetskriterier for et interview: 

 

                                                
14 Kvale, 1996: 163-173 
15 Trost & Jeremiassen, 2010: 140 
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Quality Criteria for an Interview 

 
•  The extent of spontaneous, rich, specific, and relevant answers from the 

interviewee. 
 

•  The shorter the interview’s questions and the longer the subject’s answers, the 
better. 

 

•  The degree to which the interviewer follows up and clarifies the meanings of 
the relevant aspects of the answers. 

 

•  The ideal interview is to a large extent interpreted throughout the interview. 
 

•  The interviewer attempts to verify his or her interpretations of the subject’s 
answers in the course of the interview. 

 

•  The interview is ”self-communicating” – it is a story contained in itself that hardly 
requires much extra descriptions and explanations 

(Efter Kvale, 1996: 145) 

 

De tre sidste punkter henviser, ifølge Kvale, til et ideelt interview. Men de kræver samtidig 

dygtighed og ekspertise af intervieweren.16 Eftersom det er første gang, jeg har lavet interview, 

lever mine interview ikke op til alle kvalitetskriterierne. Især interviewet med LOGSTOR’s Vice 

President of Group HR, Corporate Communication & PR, som var det første interview jeg 

lavede, var jeg meget nervøs og fik ikke fulgt op på interviewpersonens svar i samme grad, som 

jeg havde forestillet mig. Desuden var han vant til at blive interviewet og udtale sig, så hans svar 

er langt kortere end de øvriges. Ligeledes i interviewet med den spanske partner, var det svært at 

gå ud over min interviewguide, idet interviewet foregik på spansk, som er mit tredje 

fremmedsprog. Men efterhånden som jeg fik lavet mine interviews, følte jeg mig mere tryg og 

sikker i situationen som interviewer og generelt synes jeg, at mine interviewpersoner er kommet 

med nogle lange og udbytterig svar og dermed givet mig et godt og kvalitativt datagrundlag. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Kvale, 1996: 144-145 
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3. TEORI 
I dette afsnit redegøres der for Bernard Spolsky’s17 teori om language policy og language 

management. Spolsky er den første der, ud fra et sociolingvistisk synspunkt, har formuleret en 

teori om henholdsvis language policy og language management.18 Spolsky’s brug af de to termer 

overlapper af og til hinanden og det forekommer derfor svært at se, hvor han helt præcist skelner 

mellem policy og management. I dette afsnit vil jeg derfor som det første koncentrere mig om 

hans teori angående language policy for derefter at redegøre for hans definition og teori om 

language management. I anden del af teoriafsnittet om language management vil der også blive 

fokuseret på begreberne koncernsprog og lingua franca. 

 

Spolsky’s teori og model om language policy vil være udgangspunktet for analysen af 

fremmedsprogshåndteringen og brugen i LOGSTOR i kapitel 4. Hans definition af language 

management samt redegørelsen for begreberne koncernsprog og lingua franca vil danne 

grundlaget for diskussionen af virksomhedens fremmedsprogshåndtering i afsnit 5. 

 

3.1 Language policy 
Ifølge Spolsky handler language policy grundlæggende om valg: 

Language policy is about choices. It may be the choice of a specific sound, or 

expression, or of a specific variety of language. It may be the choice regularly 

made by an individual, or a socially defined group of individuals, or a body with 

authority over a defined group of individuals. (Spolsky, 2004: 217) 

I dette citat argumenterer Spolsky for, at man hele tiden foretager valg, når man taler et sprog og 

det er disse sproglige valg, som hans teori om language policy har til hensigt at redegøre for. 

 

Spolsky skriver ydermere, at language policy ikke kun drejer sig om sprogvalg i forhold til 

etablerede standardsprog og sprogvarianter, som f.eks. engelsk, russisk og spansk, men at 

language policy kan omfatte alle aspekter af sprog.19 

                                                
17 Professor Emeritus, Department of English, Bar-Ilan University, Israel (Spolsky, 2009).  
18 Sociolingvistik undersøger forholdet mellem sprog og samfund og studerer således forholdet mellem anvendelsen 
af sproget og de sociale og samfundsmæssige strukturer, hvor brugerne af sproget lever (Spolsky, 1998:3).   
19 Spolsky, 2004: 40 
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Language policy can apply to pronunciation, to spelling, to lexical choice, to 

grammar or to style, and to bad language, racist language, obscene language or 

correct language. It may apply to non-autonomous varieties of language, such as 

dialects like New York English, Afro-American English as well as recognized, 

autonomous, standard languages like English and Russian. (Spolsky, 2004: 40) 

I denne afhandling vil fokus primært være på language policy i forhold til standardsprogene 

dansk, engelsk og spansk.       

 

Spolsky argumenterer også for, at language policy finder sted i en forholdsvis kompleks og 

dynamisk kontekst, der udover de grundlæggende sproglige elementer også består af en lang 

række ikke-sproglige (sociale, politiske, økonomiske, religiøse, demografiske og kulturelle) 

elementer og faktorer. Disse forskellige sproglige og ikke-sproglige faktorer påvirker gensidigt 

hinanden forstået således, at ændringer i de ikke-sproglige faktorer ofte har en effekt på de 

elementer, der ligger til grund for de sproglige. Spolsky nævner i denne sammenhæng Kina som 

et eksempel, hvor den politiske lovgivning både angiver landets officielle sprog samt stavemåde 

og udtale. Et andet eksempel er, som nævnt i indledningen, indførelsen af et koncernsprog i 

internationale virksomheder.20 Ifølge Spolsky, er det dog ikke altid muligt at bevise effekten af 

de sproglige og ikke-sproglige faktorers indvirken på hinanden, da effekten ofte kan vise sig at 

være uventet eller ikke-eksisterende.21 

 

3.1.1 Spolsky’s language policy model 

For bedre at redegøre for det komplekse forhold af sproglige og ikke-sproglige elementer, som 

direkte og indirekte påvirker personers sprogvalg, har Spolsky udviklet en model, bestående af 

tre sammenhængende men separat definerbare komponenter: (1) language practices, (2) 

language beliefs samt (3) language management. Disse tre komponenter udgør den 

grundlæggende model for Spolsky’s teori om language policy.22 

 

 

 

                                                
20 Spolsky, 2004: 1-7 
21 Ibid.: 41 
22 Ibid.: 39-42 
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Figur II 

 

Language policy 

↕ ↕ ↕ 

Language practice ↔ Language beliefs ↔ Language management 

 

Spolsky tager udgangspunkt i de tre ovennævnte komponenter, eftersom han i tråd med hans 

sociolingvistiske udgangspunkt anser language policy for at være et socialt fænomen, der, som 

det kommer til udtryk i modellen, i høj grad er bestemt af den sproglige overbevisning og 

opførelse, som medlemmerne af et sprogsamfund har. 

[...] while language policy is intended to account for individual choices, it is, like 

other aspects of language [...], a social phenomenon, depending on the beliefs and 

consensual behaviors of members of a speech community. (Spolsky, 2009: 2) 

 

3.1.1.1 Language practices 

Modellens første komponent, language practices, beskriver Spolsky som følgende:  

By language practices, then, I mean the sum of sound, word and grammatical 

choices that an individual speaker makes, sometimes consciously and sometimes 

less consciously, that make up the conventional unmarked pattern of a variety of a 

language. (Spolsky, 2004: 9) 

Language practices består således af den synlige og observerbare sprogbrug, såsom grammatisk 

opbygning, ordvalg etc., som den enkelte person bevidst eller ubevidst bruger til at kommunikere 

med.23 Med andre ord fortæller en persons language practices noget om det sprog, 

vedkommende har valgt at kommunikere på. Yderligere skriver Spolsky, at language practices 

er den vigtigste del af language policy, eftersom der ikke vil være en language policy uden 

practices. Med dette antager Spolsky, at for overhovedet at observere en language policy, er det 

nødvendigt, at der eksisterer en grad af sprogfærdighed.24 F.eks. er det ikke muligt at redegøre 

for en persons brug af engelsk, hvis vedkommende ikke kan tale eller skrive engelsk.  

                                                
23 Spolsky, 2004: 9-10 
24 Spolsky, 2009: 6 
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3.1.1.2 Language beliefs 

Den anden komponent, language beliefs, referer til de holdninger, værdier og status, som 

medlemmerne i et sprogfællesskab tillægger de sprog, sprogvarianter eller sprogpraksis, som er 

til stede i det pågældende sprogfællesskab. 

Members of a speech community share also a general set of beliefs about 

appropriate language practices, sometimes forming a consensual ideology, 

assigning values and prestige to various aspects of the language varieties used in 

it. (Spolsky, 2004: 14) 

Som det fremgår af citatet kan language beliefs forme en decideret sprogideologi i det 

pågældende sprogfællesskab. Ydermere argumenterer Spolsky for, at disse beliefs både kan 

stamme fra samt påvirke language practices og de kan ligeledes danne grundlaget for language 

management eller language management kan omvendt have det formål enten at styrke eller 

ændre disse beliefs.25 Med andre ord er det, ifølge Spolsky, muligt ud fra en persons holdninger 

omkring et sprog at forstå de værdier, der ligger til grund for den enkelte persons sprogvalg.26 

 

3.1.1.3 Language management 

Den tredje komponent, language management, definerer Spolsky som: ”the explicit and 

observable effort by someone or some group that has or claims authority over the participants in 

the domain to modify their practices or beliefs” (Spolsky, 2009: 4). Det vil sige, ifølge Spolsky 

udgør language management de eksplicitte tiltag og bestræbelser på at håndtere og styre brugen 

af sprog i en given kontekst. Mere præcist skriver han: 

Language management refers to the formulation and proclamation of an explicit 

plan or policy, usually but not necessarily written in a formal document, about 

language use. (Spolsky, 2004: 11) 

Som det fremgår i citatet bruger Spolsky her ordet policy til at beskrive den eksplicitte side af 

language management. Policy henviser i denne sammenhæng til de eksplicitte sprogvalg, som 

ofte er nedskrevet i en decideret plan eller politik omkring sprogbrug. I en 

virksomhedssammenhæng kunne det f.eks. være et ledelsesteam, der formelt beslutter og 

                                                
25 Spolsky, 2004: 14 
26 Spolsky, 2009: 5 
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nedskriver hvilke(t) sprog, der officielt skal bruges af virksomhedens medarbejdere. Ifølge 

Spolsky kan den eksplicitte policy i nogle tilfælde stemme overens med den overordnede 

language policy, men omvendt kan der i andre tilfælde også være stor forskel på den eksplicitte 

policy og den aktuelle sprogpraksis.27 

Language-management efforts may go beyond or contradict the set of beliefs and 

values that underlie a community’s use of language, and the actual practice of 

language use. (Spolsky, 2004: 14) 

Det fundamentale i forhold til language management er således, ifølge Spolsky, overbevisningen 

om, at en sprogvariant er bedre end en anden og ikke mindst opmuntringen af sprogbrugerne til 

at bruge denne variant.   

The beliefs that some variety of language is better than others and that it is 

possible to influence speakers to select the better variety are fundamental to 

language management. (Spolsky, 2004: 217) 

Men som nævnt stemmer language practices, language beliefs og language management ikke 

nødvendigvis overens med hinanden. De kan derimod godt indeholde og afsløre hver deres 

language policy, eftersom der ofte kan være stor forskel på den måde sprogbrugere snakker på, 

måden de mener de bør snakke på og måden de mener andre sprogbrugere bør snakke på.28  

 

Ifølge Spolsky, kan der således godt eksistere en language policy uden en eksplicit language 

management strategi. Han nævner bl.a., at der er mange lande, institutioner og sociale grupper, 

som ikke har nogle eksplicitte formuleringer angående language management, men undersøger 

man i stedet deres beliefs og practices er det muligt at udlede og forstå deres language policy.29 

 

Ydermere nævner Spolsky, at succesen for language management i høj grad afhænger af 

hvorvidt den er i overensstemmelse med de to andre komponenter. 

                                                
27 Spolsky, 2004: 14 
28 Ibid.: 217 
29 Ibid.: 8-9 
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Language management remains a dream until it is implemented, and its potential 

for implementation depends in large measure on its congruity with the practices 

and ideology of the community. (Spolsky, 2004: 218) 

Med andre ord har en eksplicit language management ikke altid en garanteret effekt på den 

eksisterende sprogpraksis, hvormed det er nødvendigt at se language management i forhold til de 

to øvrige komponenter language practices og language beliefs for at kunne redegøre for den 

overordnede language policy.30  

 

Jeg vil i anden del af teoriafsnittet, nærmere uddybe definitionen af language management samt 

de eksplicitte tiltag og bestræbelser, som en virksomhed kan benytte i forhold til at håndtere 

sprogbrugen i virksomheden. 

 

3.1.2 Speech community 

En anden karakteristika som Spolsky nævner i forbindelse med definitionen af language policy 

er, at language policy finder sted i et såkaldt speech community – et sprogsamfund. Det er her 

relevant at pointere, at Spolsky skelner mellem language community og speech community. 

Language community defineres af alle de mennesker, der er fælles om at tale et bestemt sprog, 

som f.eks. den engelsktalende del af verden eller den fransktalende del af verden. Speech 

community defineres derimod af en gruppe af mennesker, der bruger en eller flere varianter af et 

bestemt sprog og som har en mere eller mindre fælles referenceramme for anvendelsen og 

forståelsen af disse varianter.31 Det er definitionen af speech community, jeg referer til, når jeg 

videre bruger ordet sprogsamfund. 

 

Med termen sprogsamfund tager Spolsky udgangspunkt i den amerikanske sprogforsker Joshua 

Fishman’s beskrivelse fra 1972 af domain, som værende enhver afgrænset eller definerbar social, 

politisk eller religiøs gruppe eller samfund. Spolsky inddeler disse sprogsamfund i henholdsvis 

familie, skole, arbejdsplads, by, stat eller nation og argumenterer for, at hvert af disse 

sprogsamfund har deres egen language policy. Samtidigt nævner han dog også, at sprogvalget i 

et givent sprogsamfund ikke kun påvirkes af det indre forhold mellem language practices, 

language beliefs og language management, men også i nogen grad påvirkes af ydre krav og 

                                                
30 Spolsky, 2004: 8-9 
31 Spolsky, 2009: 2-3 
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holdninger.32 Eksempelvis kræver den kinesiske regering, at topledelsen i kinesiske 

aktieselskaber har bestået en sprogeksamen i mandarin.33 

 

Yderligere betegner Spolsky sprogsamfund ud fra deres medlemmer, placering og samtaleemne. 

Spolsky karakteriserer ikke medlemmerne i et sprogsamfund som individer, men efter deres 

sociale roller og forhold. I en familie er der således en far, mor, søster, bror, onkel, bedstefar etc. 

På arbejdspladsen består medlemmerne af en chef, arbejdsgiver, arbejder, værkfører, klienter og 

kunder og i et sprogsamfund på regeringsniveau er der lovgivere, bureaukrater og borgere.34 De 

enkelte medlemmer af et sprogsamfund kan godt have forskellige roller i forskellige 

sprogsamfund, hvilket ifølge Spolsky kan forårsage kommunikationskonflikter som f.eks., 

hvordan en far taler til sin søn på en arbejdsplads, hvor han også er sønnens chef.35 

 

Med hensyn til et sprogsamfunds placering er det typisk identisk med navnet på sprogsamfundet, 

det vil sige en families placering er typisk et hjem bestående af en lejlighed eller et hus. Ifølge 

Spolsky forbinder sprogsamfund den sociale og fysiske virkelighed, det vil sige personer og 

steder. Det er primært den sociale betydning og opfattelse af et sprogsamfunds placering, som er 

relevant for sprogvalget i det givne sprogsamfund. Den fysiske udformning af et sprogsamfunds 

placering er dog også relevant, i og med et hus kun kan rumme et vist antal personer og formen 

på en fabrik ligeledes kan påvirke kommunikationen på en arbejdsplads.36 

 

Den tredje karakteristik ved et sprogsamfund er, som nævnt, valget af samtaleemne forstået i 

forhold til, hvad der er passende at tale om i sprogsamfundet. Eksempelvis vil en familie, ifølge 

Spolsky, typisk tale om deres familieaktiviteter, men kommer en præst pludselig på besøg, som 

ifølge Spolsky tilhører en anden type sprogsamfund, vil familiemedlemmerne højst sandsynligt 

ændre samtaleemne.37 Ligeledes er det, ifølge Spolsky, også muligt at observere en ændring i 

samtaleemne og sprogbrug mellem ansatte på en arbejdsplads, når de går fra at tale om 

forretnings- og handelsrelaterede emner til mere personlige eller sociale emner. Spolsky 

begrunder dette således: 

                                                
32 Spolsky, 2009: 2-7 
33 Ibid.: 53 
34 Spolsky, 2004: 42-56  
35 Spolsky, 2009: 3 
36 Ibid.: 3 
37 Spolsky, 2004: 42 
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[...] the regular language choices made by an individual are determined by his or 

her understanding of what is appropriate to the domain. (Spolsky, 2009: 3) 

I henhold til Spolsky’s teori om language policy er det således vigtigt at definere, hvilken type 

sprogsamfund man undersøger, for derefter at analysere de tre komponenter i hans language 

policy model. Spolsky understreger dog samtidigt, at definitionen og afgrænsningen af de 

forskellige typer sprogsamfund ikke er givet på forhånd, men at de kan være forholdsvis uklare 

og variere afhængigt af, hvem der laver undersøgelsen.38 

 

3.2 Language management 
I bogen ”Language Management” (2009) uddyber Spolsky sin definition af begrebet language 

management idet han undersøger, hvorledes language management kan bruges til at påvirke og 

styre personers sprogbrug i et bestemt sprogsamfund. Han fokuserer med andre ord på gruppen 

af managers, det vil sige personer med autoritet over de øvrige medlemmer i et sprogsamfund og 

deres bestræbelser på at kontrollere de individuelle sprogvalg.39 F.eks. skriver Spolsky, at 

language management på en arbejdsplads har til hensigt at påvirke medarbejdernes brug og 

opfattelse af sprog for dermed at løse eventuelle kommunikationsproblemer. 

Management decisions are intended to modify practices and beliefs in the 

workplace, solving what appear to the participants to be communication 

problems. (Spolsky, 2009: 53) 

I forhold til language management i internationale virksomheder nævner Spolsky 

problematikken omkring de internationale virksomheders manglende fokus på sproghåndtering 

på det globale marked og giver flere eksempler på det stigende brug af engelsk blandt 

virksomhederne.40 Derudover opremser Spolsky en række tiltag, som virksomhederne kan og gør 

brug af i forhold til at håndtere den sproglige diversitet, som de møder på det globale marked. I 

denne sammenhæng referer Spolsky til Alan Feely og Anne-Wil Harzings (2003) beskrivelse af 

forskellige language management strategier, som bl.a. omfatter brugen af et lingua franca, 

brugen af eksterne oversætter og tolke, sprogtræning af medarbejdere, indførelsen af et fælles 

koncernsprog, brugen af elektronisk oversættelse eller udnævnelsen af bestemte medarbejdere 
                                                
38 Spolsky, 2004: 41  
39 Spolsky, 2009: 1 
40 Ibid.: 59-61 
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med gode sprogkundskaber til såkaldte language nodes, som, i mangel af tilstrækkelig 

sprogkundskaber i virksomheden, kan varetage kommunikationen mellem virksomheden og det 

globale marked.41 Disse language nodes kan også varetage vigtige arbejdsopgaver i forhold til 

den interne kommunikation mellem virksomhedens hovedkontor og datterselskaber.42 

 

I det følgende vil jeg komme nærmere ind på begrebet koncernsprog, eftersom det synes at være 

den mest udbredte strategi blandt internationale virksomheder med hensyn til at håndtere den 

sproglige diversitet i virksomheden. 

 

3.2.1 Koncernsprog 

Som nævnt i indledningen har de fleste danske virksomheder i dag indført brugen af et fælles 

koncernsprog, men umiddelbart lader der ikke til at være en klar definition af, hvad begrebet helt 

præcist dækker over. Ordet i sig selv udtrykker umiddelbart, at der er tale om et sprog, der er 

allestedsværende i virksomheden og som alle medarbejdere kender og bruger til at kommunikere 

med. Men dette har vist sig langt fra at være tilfældet i flere af de globale virksomheder, som har 

indført brugen af et fælles koncernsprog.43 

 

Pia Jarvad44 definerer koncernsprog som ”betegnelsen for ’sprog som benyttes som arbejdssprog 

i en virksomhed som i særlig grad kommunikerer ”ud af huset”’ (Jarvad, 2001: 120). I Jarvads 

definition fremgår det ikke tydeligt, hvorvidt betegnelsen dækker over skrift og/eller mundtlig 

kommunikation og hvorvidt betegnelsen også gælder for den interne kommunikation i 

virksomheden. Dette skyldes muligvis, som hun selv skriver, at ”[o]rdet er forholdsvis nyt, 

Dansk Sprognævn registrerer det første gang i 1989” (Jarvad, 2001: 120-121).  

 

Esben Slot Sørensen skriver til gengæld i sin kandidatafhandling, ”Our corporate language is 

English: an exploratory survey of 70 DK-sited corporations’ use of English” (2005), at et fælles 

koncernsprog nærmere er ”an administrative managerial tool” (Sørensen, 2005: 6), der primært 

har det formål at etablere et fælles grundlag for den interne kommunikation mellem en 

virksomheds internationale kontorer.45 Riikka Fredriksson, Wilhem Barner-Rasmussen og 

                                                
41 Spolsky, 2009: 59-61; Feely & Harzing, 2003: 43-50  
42 Marschan et al., 1997: 593-595 
43 Marschan-Piekkari et al, 1999; Fredriksson et al., 2006.  
44 Seniorforsker ved Dansk Sprognævn 
45 Sørensen, 2005: 6 
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Rebecca Piekkari skriver ligeledes i deres undersøgelse fra 2006 omkring brugen af 

koncernsprog i multinationale firmaer: 

The underlying logic behind its introduction is simple: once it is in place, it is 

assumed that the daily communicative routines function smoothly between the 

center and the periphery. (Fredriksson et al., 2006: 409) 

Yderligere skriver Fredriksson et al. (2006), at virksomhedsledelsen ofte opfatter et fælles 

koncernsprog som en måde, hvorpå virksomheden kan højne effektiviteten internt i 

virksomheden ved at overkomme sproglige misforståelser, reducerer omkostninger, undgå 

tidskrævende oversættelser samt skabe en følelse af sammenhold og samhørighed i firmaet.46 

 

Sagt med andre ord, er der en formodning fra ledelsens side om, at et fælles koncernsprog sikrer 

virksomheden en jævn og problemfri kommunikation mellem hovedkontoret og deres 

internationale datterselskaber.47 Lena Zander, Audra Mockaitis og Anne-Wil Harzing 

understreger yderligere dette synspunkt i deres undersøgelse “Standardization and 

contextualization: A study of language and leadership across 17 countries” (2010): 

MNCs [multinational companies] may choose to install a common language 

throughout the organization on the foundation that it facilitates faster 

communication flows within the organization, in terms of formal and informal 

reporting mechanisms within individual units and between organizational units. 

(Zander et al., 2010: 297) 

I artiklen ”Language: The Forgotten Factor in Multinational Management” (1997) nævner 

Rebecca Marshcan, Denice Welch og Lawrence Welch også overgangen til mere flade 

virksomhedsstrukturer samt en øget horisontal intern kommunikation på tværs af virksomhedens 

afdelinger som en faktor, der gør firmaerne afhængige af et fælles koncernsprog til at lette 

kommunikationen og integrationen af virksomheden.48   

 

Kigger man på, hvilket sprog de internationale virksomheder bruger som koncernsprog, kan det 

hurtigt konstateres at engelsk i høj grad er det foretrukne koncernsprog også blandt firmaer, som 
                                                
46 Fredriksson et al., 2006: 409  
47 Ibid.: 409  
48 Marschan et al., 1997: 592 
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ikke har engelsk som modersmål. Ifølge Dansk Industri havde en fjerdedel af de danske firmaer 

f.eks. allerede indført engelsk som koncernsprog i 2007.49 Fredriksson et al. (2006) forklarer 

ligeledes: 

Given the prominent role of English in international business, it is not surprising 

that many companies opt for English as their common corporate language in order 

to standardize internal language use. (Fredriksson et al., 2006: 409) 

Men selvom mange danske virksomheder har indført engelsk som koncernsprog, synes der at 

eksistere en stor forskel på virksomhedernes opfattelse og implementering af begrebet. En 

undersøgelse Sharon Millar og Astrid Jensen (2009) har foretaget af en lang række danske 

multinationale virksomheder viser således, at engelsk som koncernsprog i nogle virksomheder 

indebærer en gennemført og eksplicit sprogstrategi med specifikke retningslinjer for brugen af 

engelsk som virksomhedens og de ansattes primære kommunikationssprog (jf. førstnævnte 

definition af begrebet).50 Andre virksomheder har en mere pragmatisk opfattelse af koncernsprog 

og synes at tage en ”ad hoc” tilgang til brugen af engelsk som koncernsprog. Dette betyder, at 

virksomhederne ofte ikke har en formaliseret sprogstrategi, men at officiel information og 

dokumentation hyppigt skrives på engelsk, hvorimod den daglige kommunikation om lokale 

anliggender mellem medarbejderne kan foregå på et hvilket som helst andet sprog.51 

 

Undersøgelsen viser endvidere, at der også internt i de danske virksomheder kan forekomme at 

eksistere forskellige opfattelser af koncernsproget. I en af de undersøgte virksomheder viste det 

sig således, at nogle medarbejdere antog, at engelsk som koncernsprog betød ”English only”, det 

vil sige, at al kommunikation skulle foregå på engelsk og at engelsk således erstattede dansk. 

Andre medarbejdere troede derimod, at koncernsproget omfattede erstatningen af alle andre 

sprog og anvendte også koncernsproget i forhold til den eksterne kommunikation med 

kunderne.52 

 

Ved implementeringen af engelsk som koncernsprog forekommer det således at være vigtigt, at 

virksomhederne tydeliggør overfor medarbejderne, hvad begrebet helt bestemt betyder og hvad 

                                                
49 Dansk Industri, 2007 
50 Millar & Jensen, 2009: 89-103 
51 Ibid.: 89-103 
52 Ibid.: 98-99 
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det konkret indebærer at have engelsk som koncernsprog.53 Sørensen (2005) understreger 

ligeledes vigtigheden af at have en klar vision for implementeringen af et fælles koncernsprog: 

Implementing a CL [corporate language] is a strategic decision and should be 

regarded as a means to prepare an organisation for further measures towards a 

global structure. It is important to have an explicit vision of what to achieve by 

implementing a CL and a mission statement outlining how to achieve this. A 

vision without a mission is an impracticable notion. (Sørensen, 2005: 6) 

Andre undersøgelser peger yderligere på, at indførelsen af engelsk som koncernsprog ikke altid 

er helt problemfrit. Rebecca Marschan-Piekkari, Denice Welch og Lawrence Welch’s 

undersøgelse fra 1999 af det finske multinationale elevatorfirma KONE viste, at 57 % af de 110 

interviewede medarbejdere opfattede sprog som en barriere på trods af, at firmaets fælles 

koncernsprog var engelsk.54 

 

Yderligere fandt forskerne følgende problemer ved brugen af engelsk som koncernsprog i 

virksomheden: 

•  the difficulty of finding a common language where none seemed to exists 

•  comprehension problems due to insufficient translation of documentation into 

subsidiary languages 

•  difficulty in understanding the various accents in which English was spoken 

internationally, particularly in the lower echelons of the corporate hierarchy 

•  centralization of power into the hands of those who were able to obtain and 

disseminate information through knowing the official corporate language or 

the parent company language 

•  feeling of isolation in those with lacking or inadequate skills in the corporate 

language, resulting in communication flows determined through language 

rather than job requirements 

(Charles & Marschan-Piekkari, 2002: 19) 

 

                                                
53 Millar & Jensen, 2009: 98-99 
54 Marschan-Piekkari et al., 1999: 426 



 

 28 

En mulig årsag til at et fælles koncernsprog kan skabe ovennævnte problemer i en virksomhed 

er, ifølge Fredriksson et al. (2006), bl.a. at den sproglige diversitet ofte bliver ved med at være til 

stede i virksomheden, selvom den indfører et fælles koncernsprog.55 

Notably, introducing a common corporate language will not render the firm 

monolingual, as language diversity within a global firm is likely to persist. 

(Fredriksson et al., 2006: 409) 

Wilhelm Barner-Rasmussen og Ingmar Björkman (2007) skriver yderligere, at ”[m]ultinational 

corporations are almost by definition multilingual entities” (Barner-Rasmussen & Björkman, 

2007: 106). Fredriksson et al. (2006) og Barner-Rasmussen & Björkman (2007) argumenterer 

således for, at et fælles koncernsprog ikke vil gøre virksomheden sproglig homogen, idet de 

internationale virksomheder per definition er flersproglige. Med andre ord vil indførelsen af et 

fælles koncernsprog, ifølge deres synspunkt, ikke ændre ved medarbejdernes grundlæggende 

sproglige praksis eller opfattelse, hvilket ifølge Spolsky ellers er hensigten med language 

management. 

 

I næste afsnit ser jeg nærmere på termen lingua franca, med henblik på bedre at forstå det 

stigende brug af engelsk som koncernsprog i internationale virksomheder.  

 

3.2.2 Lingua Franca 

Begrebet lingua franca referer oprindeligt til en form for handelssprog, som blev brugt i 

middelhavsområdet fra det 15. til 19. århundrede. Dette handelssprog var formentlig en variant 

af italiensk blandet med sproglige elementer fra spansk, fransk, portugisisk, arabisk, græsk og 

persisk. Det faktum at handelsmænd tilsyneladende har brugt dette sprog i forhold til at 

muliggøre kommunikationen og handlen mellem mennesker med forskellige modersmål, har 

resulteret i anvendelsen af begrebet lingua franca om brugen af et sprog forskelligt fra ens 

modersmål til et bestemt formål.56 

 

Lingua franca begrebet er i henhold til dets mange former og funktioner op igennem tiden blevet 

defineret på flere forskellige måder. De fleste forskere er dog enige om, at (a) lingua franca tales 

                                                
55 Fredriksson et al., 2006: 409 
56 Meierkord & Knapp, 2002: 9 
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af ikke-modermålstalende sprogbrugere, der skal kommunikere om et bestemt formål og at (b) 

det anvendte sprog er en noget reduceret udgave af det modermålstalende sprog.57 

 

Ifølge Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad (1999) er engelsk ”i dag det sprog 

som folk taler og skriver når de ikke har samme modersmål. Det er et lingva franca som latin var 

det for de lærde i middelalderens Europa. Det engelsk som benyttes, er ikke et britisk- eller 

amerikansk-engelsk, men et multietnisk, globalt engelsk som formes af brugerne rundt om i 

verden” (Davidsen-Nielsen et al., 1999: 147).58 Nogle sprogforskere, heriblandt Robert 

Phillipson (1999), er dog uenige i at betegne et modermålstalende sprog, som engelsk, for et 

lingua franca, da termen netop indikerer, at et lingua franca tales af ikke-modermålstalende 

sprogbrugere. Det førnævnte lingua franca brugt i middelhavsområdet havde ikke nogle 

modermålstalende. Det har engelsk. Det er således muligt at argumentere for, at engelsk ikke 

opfylder det første kriterium for at være et lingua franca.59         

 

Men på trods af uenigheden blandt sprogforskerne om, hvorvidt engelsk rent teknisk kan 

betegnes som et lingua franca, synes der ikke at herske meget tvivl om, at engelsk er ”[t]he 

language currently perceived by many to be the global bridge across the multilingual divide” 

(Millar & Jensen, 2009: 91). 

 

Der er flere forklaringer på, hvorfor engelsk er gået hen og blevet bl.a. det internationale 

erhvervslivs lingua franca. Fredriksson et al. (2006) nævner forskellige faktorer, såsom det 

engelske riges historiske verdensherredømme, USA’s politiske og økonomiske dominans samt 

den moderne udvikling af informationsteknologien, som har medvirket til, at engelsk er blevet 

det foretrukne kommunikationssprog i internationale sammenhænge.60 Desuden peger de også på 

det faktum, at størstedelen af erhvervsleder uddannelserne typisk kommer fra USA og tilmed 

bliver undervist på engelsk, hvilket ifølge dem også er med til at positionere engelsk højt i det 

internationale erhvervsliv.61 

 

                                                
57 Meierkord & Knapp, 2002: 9-16 
58 Det bør her nævnes at engelsk ikke er helt lig med latin, da engelsk er modersmål for bl.a. britere og amerikanere. 
Latin har derimod ikke nogle modermålstalende. 
59 Phillipson, 1999: 147-176 
60 Fredriksson et al., 2006: 408-409  
61 Ibid.: 409 
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I henhold til Davidsen-Nielsen et al.’s ovenstående citat kan man også argumentere for, at det 

ikke er et amerikansk eller britisk engelsk, som benyttes som lingua franca men derimod en 

variant af engelsk. Sprogforskere betegner denne variant af engelsk som ELF (English Lingua 

Franca). Termen henviser til brugen af engelsk som et kommunikationsmiddel og form for 

fællessprog mellem mennesker med forskellige modersmål.62  

 

En gruppe sprogforskere fra Aalto School of Economics (tidligere Helsinki School of 

Economics) i Finland har yderligere introduceret begrebet BELF (English as Business Lingua 

Franca) i forbindelse med deres undersøgelse af brugen af ELF i internationale virksomheder. 

BELF er ifølge forskerne et neutralt sprog i den henseende, at ingen kan påstå, at det er deres 

oprindelige modersmål. Sprogbrugerne positioneres derfor ligeværdigt i kommunikationen og 

inddeles ikke i modermålstalende og ikke-modermålstalende. BELF er således et fælles sprog, 

som specifikt bruges indenfor den internationale erhvervssektor i forhold til at gøre forretninger 

– heraf tilføjelsen af ordet ’business’.63 BELF anses med andre ord for at være en yderst 

funktionel form for kommunikation, der muliggør handlen og indgåelsen af forretninger mellem 

erhvervsfolk med forskellige modersmål.64 

 

Modsat de sprogforskere som lægger vægt på den fælles sproglige faktor og formål i 

betegnelserne af ELF og BELF kommunikation, betegner Christiane Meierkord (2002) lingua 

franca kommunikation som en hybrid. Hun fremfører således, at de personer som indgår i en 

lingua franca kommunikation har en mangfoldighed af kulturelle baggrunde, som afspejles i 

deres lingua franca sprogbrug og interaktion.65 Lingua franca kommunikation formes, ifølge 

Meierkord, således ikke kun af sprogbrugernes fælles interesse og formål med at kommunikere 

og deres kompetencer i det pågældende sprog men især også af deres kulturelle baggrunde.66 

 

Per Durst-Andersen (2011) argumenterer ligeledes for, at når sprogbrugere taler engelsk eller et 

andet fremmedsprog, gør de det ud fra deres egen kultur og modersmål. Med andre ord overfører 

sprogbrugeren, ifølge Durst-Andersen, sit modersmåls struktur og opbygning til det pågældende 
                                                
62 Louhiala-Salminen & Charles, 2006: 27-54 
63 Louhiala-Salminen et al., 2005: 403-404; Louhiala-Salminen & Charles, 2006: 30-33 
64 Det er her relevant at nævne at BELF brugernes evne til at forstå hinanden formentlig til dels også skyldes deres 
fælles erhvervsmæssige kontekst og baggrund samt deres fælles hensigt og interesse i at lave forretninger sammen 
(Charles, 2006: 265) 
65 Meierkord, 2002: 109-133 
66 Ibid.: 109-133 
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fremmedsprog.67 En undersøgelse, lavet af Anja Sandfeld Arnsberg og Stine Evald Bentsen 

(2009) med udgangspunkt i Durst-Andersens argument, viser endvidere, hvordan danskere og 

spaniere formulerer sig forskelligt, når de taler et fælles fremmedsprog – i dette tilfælde engelsk. 

På baggrund af en analyse af hvordan en gruppe danskere og spaniere formulerede sig på engelsk 

i 16 forskellige scenarier, der alle indeholdt en opfordring, fandt Arnsberg & Bentsen, at 

danskerne formulerede sig forholdsvis indirekte på engelsk, hvorimod spanierne formulerede sig 

mere direkte. Forskellen mellem danskernes og spaniernes engelske sprogbrug, ligger ifølge 

Arnsberg & Bentsen netop i, at dansk er et udpræget indirekte sprog, hvorimod spansk er mere 

direkte.68 

 

Så selvom engelsk som lingua franca, på den ene side, fungerer som et kontaktsprog og et yderst 

funktionelt kommunikationsmiddel mellem personer, der ikke taler det samme modersmål, 

virker det, på den anden side, også til i en vis grad at være påvirket af de enkelte sprogbrugeres 

kultur og modersmål. 

 

Efter at have redegjort for de teoretiske termer og begreber, som ligger til grund for denne 

afhandling, vil jeg i det følgende analysere mine data ud fra disse teorier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Durst-Andersen, 2011: 11-21 
68 Arnsberg & Bentsen, 2009: 64-120  
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4. ANALYSE 
I dette afsnit redegøres der først for LOGSTOR som et sprogsamfund, hvorefter de fire 

informanter samt deres mailkorrespondance kort præsenteres. Dernæst analyseres håndteringen 

og brugen af fremmedsprog i koncernen med udgangspunkt i Spolsky’s language policy model 

omkring sprogpraksis, sprogholdning og sproghåndtering. I henhold til problemformuleringen er 

formålet hermed at opnå en forståelse for fremmedsprogshåndteringen internt i koncernen samt 

for de elementer, der ligger til grund for medarbejdernes brug og valg af fremmedsprog. 

 

4.1 LOGSTOR som et sprogsamfund 
Ifølge Spolsky er det vigtigt først og fremmest at definere, hvilken type sprogsamfund man har 

med at gøre, inden man begynder at analysere de tre komponenter i hans language policy model 

(jf. afsnit 3.1.1, s.17-23). Jeg vil derfor kort definere, hvilken type sprogsamfund LOGSTOR er i 

henhold til bedre at kunne analysere håndteringen og brugen af fremmedsprog i virksomheden. 

 

Som nævnt i teoriafsnittet definerer Spolsky sprogsamfund som enhver afgrænset eller 

definerbar social, politisk eller religiøs gruppe eller samfund, der bruger en eller flere varianter 

af et bestemt sprog og som har en mere eller mindre fælles referenceramme for anvendelsen og 

forståelsen af disse varianter. Han inddeler yderligere disse sprogsamfund i henholdsvis familie, 

skole, arbejdsplads, by, stat eller nation. Hvert af disse sprogsamfund har, ifølge Spolsky, deres 

egen language policy og er kendetegnet ved deres medlemmer, placering og samtaleemne (jf. 

afsnit 3.1.2 s. 21-23). I henhold til Spolsky’s opdeling hører LOGSTOR ind under kategorien 

arbejdsplads. Men det er en stor og omfangsrig arbejdsplads med ca. 1400 medarbejdere 

bestående af en engelsk- og dansksproget ledelse, danske og udenlandske administrative 

medarbejdere, sælgere, produktionsmedarbejdere, 30 internationale forhandlere og partnere samt 

en lang række danske såvel som udenlandske kunder. 

 

Ser man på LOGSTOR’s placering bliver det straks mere komplekst, idet LOGSTOR er en stor 

global virksomhed med hovedsæde i Danmark, datterselskaber og fabrikker i henholdsvis 

Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kina, Litauen, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Sverige, 

Tyskland og Østrig samt yderligere 2 joint ventures i Dubai og Korea. Eftersom et datterselskab 

fungerer som en selvstændig enhed under LOGSTOR’s danske hovedkoncern, kan man 

yderligere inddele LOGSTOR i 13 mindre selvstændige sprogsamfund svarende til hvert 
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udenlandsk datterselskab. LOGSTOR’s globale placering medfører således, at kommunikationen 

internt i LOGSTOR kan siges at foregå på tværs af forskellige lokale sprogsamfund. 

 

Hvad angår valg af samtaleemner, som ifølge Spolsky er den tredje karakteristik for et 

sprogsamfund, er det ud fra de e-mails, jeg har analyseret, primært forretnings- og 

handelsrelaterede emner, der bliver drøftet over mails imellem mine informanter i LOGSTOR. 

Men efter at have snakket med informanterne er det min opfattelse, at der især mundtligt også 

bliver snakket om mere sociale og private emner. 

 

LOGSTOR som sprogsamfund er således et forholdsvis komplekst samfund, som det yderligere 

er muligt at inddele i flere små sprogsamfund i forhold til firmaets udenlandske datterselskaber. 

Med andre ord er LOGSTOR et sprogsamfund med stor sproglig diversitet, hvor sprog som 

dansk, tysk, fransk, polsk, hollandsk, svensk m.fl. må formodes at blive brugt, set ud fra 

virksomhedens omfangsrige placering og tilstedeværelse. Denne sproglige diversitet og den store 

mængde af kommunikation, som foregår på tværs af de mange udenlandske afdelinger, må 

formodes at være en udfordring i forhold til at skulle koordinere kommunikationen internt i 

virksomheden. Ifølge kommunikationschefen (informant 1) har LOGSTOR indført engelsk som 

virksomhedens fælles koncernsprog, netop med henblik på at opnå en koordineret og ensartet 

kommunikation internt i virksomheden. Der er imidlertid ikke udarbejdet nogen konkrete 

retningslinjer eller strategier for brugen af koncernsproget, men ifølge kommunikationschefen 

bruges engelsk, når der kommunikeres enten skriftlig eller mundtlig på tværs af virksomhedens 

internationale afdelinger. Men som det fremgår af Spolsky’s teori og model om language policy i 

afsnit 3, kan der i nogle tilfælde være stor forskel på den eksplicitte sproghåndtering og den 

reelle sprogpraksis i virksomhederne. 

 

I de følgende afsnit vil jeg derfor, efter en kort præsentation af mine fire informanter, undersøge 

koncernens sproghåndtering, informanternes brug og valg af fremmedsprog samt deres 

holdninger til brugen af fremmedsprog. 
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4.2 Præsentation af informanterne 
Med henblik på at afdække det daglige brug af fremmedsprog i LOGSTOR har jeg interviewet 

tre medarbejdere i koncernen, som til daglig beskæftiger sig med virksomhedens aktiviteter i 

Spanien. Ligeledes har jeg interviewet virksomhedens personale- og kommunikationschef med 

henblik på at afdække ledelsens holdning til og håndtering af sproglig diversitet i virksomheden. 

Fokus er, som det også fremgår af afsnit 2, at undersøge og forstå hvordan medarbejderne bruger 

fremmedsprog i praksis, deres holdning til brugen af fremmedsprog samt selve håndteringen af 

fremmedsprog i virksomheden. Analysen indledes således med en kort præsentation af de fire 

informanter for at give et overblik over, hvilke sprog de taler og i hvilke arbejdsmæssige 

sammenhænge de bruger dem. Efterfølgende præsenteres også et udsnit af informant 2, 3 og 4’s 

mailkorrespondance, som sammen med interviewene udgør afhandlingens empiri. 

 

4.2.1 Informant 1 – Vice President of HR, Corporate Communication & PR 

Informant 1 er dansker og Vice President of HR, Corporate Communication & PR. Han er 

udover at være ansvarlig for personaleområdet også ansvarlig for virksomhedens interne og 

eksterne kommunikation. Det vil sige, han sørger for den overordnede branding af virksomheden 

samt håndterer pressemeddelelser etc. Ifølge informant 1 bruger virksomheden ikke et specifikt 

sprog i forhold til deres corporate communication og presse. Firmaets corporate communication 

foregår derimod på de lokale sprog i de lande, hvor virksomheden er repræsenteret. Ligeledes i 

de lande hvor virksomheden er repræsenteret, bruger de det lokale sprog, når de kommunikerer 

med deres kunder. Med andre ord har LOGSTOR en flersproglig tilgang til deres eksterne 

kommunikation og marketing. Kommunikationen internt i virksomheden foregår til gengæld på 

engelsk, ifølge informant 1, når der kommunikeres på tværs af koncernens internationale 

afdelinger og datterselskaber. Informant 1 bruger således engelsk og dansk i sin hverdag. 

Engelsk bruger han, når han snakker med cheferne i de andre lande og når han snakker med den 

engelske topchef. Dansk bruger han, når han snakker med sine danske kollegaer. 

 

4.2.2 Informant 2 – Area Sales Manager 

Informant 2 er dansker og Area Sale Manager med ansvar for Baltikum, USA, Canada og 

Spanien. Hans daglige arbejde består i at assistere LOGSTOR’s forhandlere i de nævnte lande og 

sørge for, at de får solgt for det beløb, som de er blevet enige om. Informant 2 har således ikke 

direkte kontakt med slutkunden men sørger for, at de lokale forhandlere har, hvad de skal bruge 
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af priser, materialer, kataloger, teknisk support etc. Ligeledes koordinerer han salgsaktiviteter, 

såsom konferencer, messer eller udstillinger, i de lande han har ansvaret for. Det er tilfældigt, at 

det lige er Baltikum, USA, Canada og Spanien, at informant 2 har ansvaret for. Han har hverken 

kendskab til spansk, russisk eller de andre sprog de taler i Baltikum, så han taler engelsk med de 

pågældende forhandlere. Derimod taler informant 2 flydende fransk, da han har arbejdet tre år i 

Frankrig. Han kan også tale tysk og en smule italiensk, som han forsøgte at lære, da han kort 

arbejdede med Italien. 

 

4.2.3 Informant 3 – Customer Service Coordinator 

Informant 3 er fra Polen og arbejder som Customer Service Coordinator i LOGSTOR’s polske 

datterselskab. Størstedelen af LOGSTOR’s backoffice, det vil sige kundeservicemedarbejdere og 

ordrebehandlere, som betjener firmaets eksportmarkeder er placeret i Polen. Informant 3’s 

arbejde består i at yde kundeservice, håndtere indkommende ordrer og koordinere shipping og 

leverancer af varer fra LOGSTOR’s fabrikker med transportafdelingen. Yderligere svarer hun 

også på spørgsmål fra kunder og forhandlere om priser og leveringstider på LOGSTOR’s 

forskellige produkter. Eftersom hun pt. er den eneste i LOGSTOR koncernen, der snakker 

spansk, varetager hun den daglige kommunikation vedrørende logistik, priser og fakturering med 

LOGSTOR’s spanske forhandler, informant 4. Ligeledes kommunikerer hun en del på engelsk 

med informant 2 og omvendt, idet han har det overordnede ansvar for Spanien. Udover polsk og 

spansk taler hun engelsk og en smule tysk. 

 

4.2.4 Informant 4 – Spanske forhandler 

Informant 4 er spanier og chef og ejer af det spanske firma, EFITERM. Virksomheden har siden 

1995 beskæftiget sig med at markedsføre og distribuere elementer og komponenter til det 

spanske fjernvarmemarked. Deres mål er at arbejde sammen med de førende virksomheder 

indenfor fjernvarmeområdet med hensyn til produktion og udvikling af materialer og 

fjernvarmerør. For ca. et år siden, startede de samarbejdet med LOGSTOR. Samarbejdet består i 

at sælge LOGSTOR’s produkter på det spanske marked. Ud over informant 4, som taler spansk, 

engelsk og tysk, tæller EFITERM yderligere en medarbejder, som kun taler spansk. Det er derfor 

hovedsagligt informant 4, der står for kontakten til LOGSTOR’s Area Sales Manager, informant 

2. Deres kommunikation foregår udelukkende på engelsk, da informant 2 ikke har kendskab til 

spansk. Derudover kommunikerer informant 4 også med informant 3, LOGSTOR’s 
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ordrebehandler og kundeservicekoordinator i Polen. Deres kommunikation foregår på spansk, 

hvis det er en samtale kun imellem de to parter. Men drejer det sig om en samtale, hvor det 

muligvis er nødvendigt at inddrage informant 2 eller andre af LOGSTOR’s medarbejdere, 

foregår kommunikationen på engelsk. Desuden kommunikerer informant 4’s medarbejder også 

med informant 3. Deres kommunikation foregår dog udelukkende på spansk, da informant 4’s 

medarbejder ikke har kendskab til andre sprog end spansk. 

 

Nedenstående figur giver et samlet overblik over brugen af fremmedsprog imellem de fire 

informanter: 

Figur III 

 
Topchefen i LOGSTOR 

↑ 
Engelsk 
↓ 

Informant 1 
↑ 

Dansk 
↓ 

Informant 2 
↑ ↑ 

Engelsk     Engelsk 
↓   ↓ 

Informant 3 ← Spansk, Engelsk → Informant 4 
 

 

4.3 Præsentation af mailkorrespondancerne 
Mailkorrespondancerne, som indgår i denne afhandling, består af fem forskellige 

korrespondancer mellem henholdsvis informant 2 og 4 og mellem informant 3 og 4. Mailene er, 

som nævnt i afsnit 2, eksempler på informanternes eksisterende sprogpraksis.    

 

4.3.1 Indhold 

Den første korrespondance ”RE: Mails fra DH” (bilag 7) finder sted fra maj til august 2012 og 

foregår mellem informant 2 og 4. Denne korrespondancen er forholdsvis lang og omhandler 

fremskaffelsen af et bestemt produktcertifikat på en bestemt type af LOGSTOR’s rørsystemer. 

Informant 4 har brug for certifikatet, da en potentiel spansk kunde efterspørger det. I 

korrespondancen indgår yderligere en korrespondance omkring fremskaffelsen af certifikatet 



 

 37 

mellem informant 2, LOGSTOR’s svenske indkøbsafdeling og deres finske leverandør. Denne 

del af korrespondancen foregår på henholdsvis dansk og svensk. I sidste ende kan LOGSTOR 

ikke fremskaffe et certifikat med de korrekte produktspecifikationer, som den spanske kunde 

efterspørger, hvilket informant 4 finder yderst problematisk. 

 

Den anden mailkorrespondance, ”Various” (bilag 8), mellem informant 2 og 4 foregår i oktober 

og omhandler kort informant 4’s frustration over tabet af en ordre samt hans frustration over, at 

LOGSTOR ikke lever op til de forventninger, han havde omkring firmaet. Informant 2 giver 

informant 4 ret i frustrationen over den tabte ordre, men han henviser også til de svære 

økonomiske tider og øget konkurrence, som gør det svært for alle parter at vinde projekter. 

 

Den tredje korrespondance, ”PEXFLEX 573463” (bilag 9), mellem informant 2 og 3 foregår i 

november 2012 og omhandler et muligt projekt med en spansk kunde. Korrespondancen starter 

med, at informant 2 spørger informant 4 om en mail, han har sendt på spansk til informant 3 

omkring leveringen af produkterne til projektet. Derefter fortsætter kommunikationen på engelsk 

mellem informant 2 og 4 omkring leveringen af produkterne samt endnu en gang fremsendelsen 

af tilhørende produktcertifikat. 

 

De to sidste mailkorrespondancer ”Enquiry” og ”PEXFLEX Enquiry” (bilag 10 og 11) foregår 

mellem informant 3 og 4 og er fra henholdsvis august og november 2012. De omhandler begge 

forespørgsler fra informant 4 om leveringstid og produktionen af forskellige typer og længder af 

rør. I begge mails foregår kommunikationen mellem informant 3 og 4 på engelsk, formentlig 

fordi informant 2 står som CC i samtalen.  

 

4.3.2 Sprogbrug 

Sproget i mailkorrespondancerne mellem de tre informanter er overvejende på engelsk med 

undtagelse af den ene mail på spansk fra informant 4 til informant 3. Desuden bruger informant 4 

konsekvent den spanske afslutningsfrase ”Saludos” eller ”Saludos cordiales”, som svarer til den 

danske frase ”venlig hilsen”. Informant 2 bruger også konsekvent den danske frase ”Med venlig 

hilsen” efterfulgt af den engelske oversættelse ”Best Regards”. Informant 3 derimod afslutter alle 

sine mails med forkortelsen ”B.R.” for ”Best Regards”. Indledningsvis bruger alle informanterne 

dog den uformelle og venskabelige engelske hilsen ”Hello”, ”Hey” eller ”Hi” efterfulgt af 
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fornavnet på den informant der kommunikeres med. I et enkelt tilfælde bruger informant 3 den 

spanske hilsen ”Hola” i en ellers engelsksproget mail til informant 4. Brugen af de uformelle og 

venskabelige indledende og afsluttende fraser samt brugen af smileys og de engelske 

sammentrækninger ”isn’t”, ”can’t” etc. gør, at der er et lavt niveau af formalitet i 

mailkorrespondancerne. Det lave formalitetsniveau skyldes formentlig, at informanterne kender 

hinanden og at de er vant til at kommunikere sammen på næsten daglig basis. 

 

Derudover bruger informanterne mange tekniske termer og fagsprog, når de kommunikerer 

omkring typen af og dimensionerne på de forskellige fjernvarmerør. F.eks. skriver informant 4 

følgende i en mail til informant 3: 

Pls check with production for when could we collect following pipes:  

1. 2 pcs of 110 m coils of PEXFLEX DH 50/110 

2. 2 pcs of 110 m coils of PEXFLEX DH 63/125  

(Bilag 11)  

og i en anden mail til informant 2 vedrørende et møde med en spansk kunde skriver han 

følgende: 

[...] of course the discussion with PEX type a (peroxide) or b (silan) turned up as 

one of the main topics. (Bilag 9)  

Informanterne bruger bl.a. også udtrykket EXW.  

I believe we should be able to secure 1st EXW load (500m) not later than 2 weeks 

from date of order (...). (Bilag 9) 

Termen EXW er et af Det Internationale Handelskammers (ICC) såkaldte Incoterms. Incoterms 

er en række handelsklausuler udformet af ICC, som bruges i mange internationale handelsaftaler 

til at afgøre sælger og købers ansvar i forbindelse med overdragelsen af varer. EXW betyder 

således ”Ex Works” og henviser til, at sælger stiller varerne til købers disposition ofte på 

sælgerens egen fabrik eller lager, og at det derefter er købers eget ansvar at afhente og 
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transportere varerne.69 Er man ikke bekendt med disse termer, er det umuligt at forstå, hvad 

EXW betyder i ovenstående citat.    

 

Informanternes mailkorrespondancer består således primært af kommunikation omkring 

ordrespecifikationer samt leveringen og produktionen af LOGSTOR’s rør, hvilket også afspejles 

i informanternes udbredte brug af fagsprog og tekniske termer. Desuden foregår størstedelen af 

kommunikationen på et venligt og uformelt engelsk.  

  

Efter at have præsenteret min casevirksomhed, informanterne og deres mailkorrespondance, vil 

jeg i det følgende se nærmere på selve sproghåndteringen i koncernen, informanternes egne 

udtalelser om deres sprogpraksis samt deres holdninger til brugen af fremmedsprog. Formålet er, 

som nævnt tidligere, at opnå en bedre forståelse af fremmedsprogshåndteringen internt i 

koncernen samt for de faktorer, der ligger til grund for medarbejdernes brug og valg af 

fremmedsprog. 

 

4.4 Sproghåndtering 
Sproghåndtering er som nævnt i teoriafsnittet de eksplicitte tiltag og bestræbelser på at håndtere 

og styre brugen af sprog i et bestemt sprogsamfund (jf. afsnit 3.1.1.3, s. 19-21). I det følgende vil 

jeg derfor undersøge LOGSTOR’s brug af engelsk som koncernsprog, virksomhedens 

prioritering af sprog generelt i form af medarbejdernes muligheder for sproglig (efter)uddannelse 

samt brugen af oversættere og tolke. 

 

4.4.1 Engelsk som koncernsprog 

Informant 1, 2 og 3 nævner alle tre, at engelsk er koncernsproget i LOGSTOR. Men de afviger 

dog i deres udtalelser om konceptet og især brugen af engelsk som koncernsprog.    

 

Ifølge informant 1 (kommunikationschefen) har ledelsen valgt engelsk som koncernsproget, 

eftersom LOGSTOR har udviklet sig fra at være en lille nordjysk virksomhed til at være en stor 

global virksomhed med engelske ejere og topledelse samt mange internationale kontorer. 

Engelsk opfattes derfor nu som det sprog, der binder virksomheden sammen på et internationalt 

plan. 
                                                
69 http://www.iccdanmark.dk/pages/publikationer/incoterms.aspx 
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Men hvis du tager daglig tale, hvad der binder os sammen, så er det jo det 

engelske. (Bilag 3, linje 64) 

LOGSTOR er således en del af de mange danske virksomheder, der i takt med en stigende 

internationalisering vælger at indføre engelsk som koncernsprog (jf. afsnit 3.2.1, s. 24-28). Det 

kunne også tyde på, at indførelsen af engelsk hænger sammen med, at LOGSTOR’s ledelse, på 

lige fod med mange andre erhvervsledere, opfatter engelsk som det internationale erhvervslivs 

lingua franca (jf. afsnit 3.2.2, s. 28-31). 

Siden den her virksomhed begyndte at eksportere, så har man jo været nødt til at 

kunne nogle fremmedsprog og engelsk er blevet mere og mere tydeligt på det, ik’. 

(Bilag 3, linje 194-196) 

I citatet giver informant 1 tydeligt udtryk for det engelske sprogs voksende rolle indenfor 

internationalt salg og eksport. Citatet kan ydermere ses som en illustration af Spolsky’s teori om, 

at sprogbrugen i et givent sprogsamfund ikke kun påvirkes af indre forhold, men også i nogen 

grad påvirkes af ydre holdninger (jf. afsnit 3.1.2, s.21-23). I denne sammenhæng synes det 

rimeligt at antage, at den generelle holdning indenfor erhvervslivet omkring det engelske sprogs 

status som lingua franca, formentlig har påvirket indførelsen af engelsk som koncernsproget i 

LOGSTOR frem for et andet fremmedsprog.  

 

Yderligere med hensyn til selve brugen af engelsk som koncernsprog fortæller informant 1, at 

engelsk bruges internt i virksomheden til at kommunikere enten skriftligt eller mundtligt med 

medarbejdere i andre lande.  

Det er koncernsproget, så hvis vi taler med nogen i et eller andet land, så taler vi 

engelsk [...] Det er jo den måde vi kommunikerer på, på skrift og tale, det er 

engelsk. (Bilag 3, linje 47, 53-54) 

Senere i interviewet nævner han dog, at den daglige kommunikation mellem medarbejdere godt 

kan foregå på et andet fremmedsprog end engelsk. 

Jamen selvfølgelig er der masser der også kan tysk og som bruger tysk, når de 

snakker med tyskerne og når de snakker med Tyskland, men det er ikke et krav, 

det er det ikke. (Bilag 3, linje 195-197) 
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Derudover er alle virksomhedens kontrakter med forhandlere, strategiplaner, juridiske 

dokumenter samt overordnede medarbejderinformation i vid udstrækning også udformet på 

engelsk. Begrundelsen herfor er, ifølge informant 1, bl.a. for at sikre en koordineret ledelse. 

Altså juridiske dokumenter er jo en blanding af-.. hvis der er noget juridisk der 

skal være på dansk, så er det på dansk, ik’. Ellers så er det jo meget engelsk, fordi 

så har man ikke en ledelse, der er koordineret. (Bilag 3, linje 179-181) 

Det kunne således tyde på, at koncernsproget i LOGSTOR i udpræget grad er indført i forhold til 

virksomhedens øverste administration, hvilket understreges af informant 2’s udtalelse om, at 

produktionen ikke er omfattet af koncernsproget. 

Ja, det er jo helt sikkert at dem ude i produktionen, de er ikke omfattet af 

koncernsproget engelsk. Altså, det er kun administrationen, der er omfattet af det. 

(Bilag 4, linje 522-524) 

Sammenligner man de ovenstående udtalelser omkring ledelsens opfattelse af begrebet 

koncernsprog med de teoretiske definitioner af koncernsprog som et administrativt værktøj (jf. 

afsnit 3.2.1, 24-28) forekommer det, at denne definition også er gældende i LOGSTOR. Det 

forekommer således muligt at antage, at LOGSTOR’s virksomhedsledelse ved indførelsen af 

engelsk som deres koncernsprog ønsker at opnå en ensartet intern kommunikation samt en 

koordineret ledelse og administration. 

 

Men på spørgsmålet om hvorvidt virksomheden har en nedskreven strategi eller retningslinjer for 

brugen af koncernsproget og brugen af fremmedsprog i koncernen, svarer informant 1: 

Nej, det har vi jo heller ikke andet end, at alle ved, at det er engelsk, der er 

koncernsproget. Hvis det er en politik, så er det jo sådan. Altså, det kan du jo godt 

se, det er ikke skrevet nogle steder men det ved alle jo. (Bilag 3, linje 187-189) 

I citatet bruger informant 1 hyppigt adverbiet ”jo” og generelt i interviewet bruger han yderligere 

adverbierne ”selvfølgelig” og ”klart”. Disse adverbier bruges for at udtrykke, at man mener 

noget er indlysende eller bekendt. Informant 1 giver således udtryk for, at brugen af engelsk som 

koncernsprog er indlysende og en selvfølge for alle medarbejderne i koncernen og han ser derfor 

ikke noget behov for udformningen af konkrete retningslinjer eller strategier på området.  
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Informant 1 betegner ydermere koncernsproget som en politik, der ikke behøver yderligere 

forklaring. Med andre ord lader det til, at ledelsen i LOGSTOR opfatter deres koncernsprog som 

en generel og udbredt holdning i virksomheden. 

 

Undersøger man informant 2’s (danske Area Sales Manager) udtalelser omkring koncernsproget 

i LOGSTOR, nævner han, i overensstemmelse med informant 1, at engelsk er det officielle 

koncernsprog.  

Det er officielt, at engelsk er et koncernsprog. (Bilag 4, linjer 436) 

På det efterfølgende spørgsmål om hvordan koncernsproget er officielt, svarer han: 

Ja, men det vil sige at det er sagt. Altså, du arbejder i LOGSTOR og 

koncernsproget er engelsk og du skal i princippet kunne engelsk for at kunne begå 

dig. Jeg ved så godt, at der bliver ansat lokalt nogle folk, som måske ikke lige helt 

er på niveau, men officielt så er det sagt og jeg er sikker på, at det også står i 

vores personalehåndbog, at det er det officielle koncernsprog. (Bilag 4, linje 440-

444) 

Informant 3 betegner ligeledes engelsk som koncernsproget i LOGSTOR: 

[...] but today our basic corporate language is English of course, so all of us 

should know English... Because all the global instructions they are being sent to 

all employees in English, so this is our basic language. So we have to know it. 

(Bilag 5, linje 179-182) 

De to udtalelser fra informant 2 og 3 omkring brugen af engelsk som virksomhedens 

koncernsprog kan på den ene side tolkes som en bekræftelse af informant 1’s opfattelse af 

koncernsproget som en indlysende og kendt politik blandt medarbejderne i virksomheden. På 

den anden side kan udtalelserne også tolkes som et udtryk for medarbejdernes accept af ledelsens 

indførelse af et koncernsprog. I henhold til Spolsky’s teori og teorien om koncernsprog består 

sproghåndtering og indførelsen af et koncernsprog netop af beslutninger taget af en gruppe, her 

virksomhedsledelsen, med autoritet over de øvrige medlemmer i et sprogsamfund. Det er med 

andre ord en beslutning, der i høj grad kommer oppefra i en virksomhed og bevæger sig ned. 
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Informanterne 2 og 3 afviger dog indbyrdes i deres udtalelser omkring, hvordan håndteringen af 

koncernsproget kommer til udtryk. Ifølge informant 2’s ovenstående citat er det nævnt i 

virksomhedens personalehåndbog, at engelsk er koncernsproget, men ifølge informant 3 kommer 

det til udtryk ved, at alle globale medarbejderinstrukser og information bliver kommunikeret ud 

på engelsk fra ledelsens side. Denne afvigelse i forhold til medarbejdernes opfattelse af, hvordan 

det rent faktisk fremgår, at engelsk er koncernsproget hænger formentlig sammen med, at 

ledelsen ikke har formuleret nogen konkret strategi eller retningslinjer omkring indførelsen af 

koncernsproget. 

 

På spørgsmålet om hvad informant 2 forstår ved brugen af engelsk som virksomhedens 

koncernsprog, svarer han:  

Ja, det vil sige at hvis jeg skal kommunikere med nogle andre, så er det engelsk 

det foregår på. (Bilag 4, linje 449-450) 

Ud fra dette citat kunne det umiddelbart tyde på, at informant 2 opfatter koncernsproget som en 

erstatning af brugen af andre sprog i virksomheden. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet 

informant 2 følgende forklarer: 

Nej, jeg tror egentlig man skelner mellem at er du i Danmark, så kan du 

selvfølgelig godt snakke dansk, men du skal stadig have-.. altså der er ikke nogle 

retningslinjer for det, men du skal stadig have i mente at nogle af de ting du laver, 

skulle kunne ses af andre også og så bliver du nødt til at køre det på engelsk, 

selvom det er to danskere, der egentlig snakker. (Bilag 4, linje 454-458) 

Som det fremgår af citatet, må medarbejderne gerne tale sammen på andre sprog end engelsk, 

hvilket informant 1 også er inde på tidligere i dette afsnit (jf. citat s. 40). Men i de situationer, 

hvor kommunikationen muligvis skal kunne læses af andre medarbejdere, skal der 

kommunikeres på engelsk. Det er således ikke kun i de situationer, hvor der kommunikeres med 

medarbejdere i andre lande, at der skal bruges engelsk, hvilket informant 1 ellers udtrykte i første 

omgang (jf. citat s. 40), men generelt hvis samtalen har en international rækkevidde. 

 

Informant 3 (polske customer service coordinator) forklarer ligeledes, hvordan hun 

kommunikerer på spansk med LOGSTOR’s spanske forhandler (informant 4) i de situationer, 
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hvor samtalen indeholder information, der kun omfatter og er relevant for de to parter, som f.eks. 

i forhold til logistik eller fakturering. Men i situationer, hvor det muligvis er nødvendigt at 

inddrage informant 2 (danske Area Sales Manger) eller andre medarbejdere, kommunikerer de 

på engelsk. 

Yearh, so when we [informant 3 og 4] are sending emails one to another and we 

know that for example T. (informant 2) could receive this email or someone else, 

then we use English. But when we feel it is only a conversation between the two 

of us then we speak Spanish. (Bilag 5, linje 195-197) 

Informant 4 understreger informant 3’s udtalelse og nævner, at det i forhold til ham er lige meget 

om de kommunikerer på spansk eller engelsk, men at de netop ofte kommunikerer på engelsk, 

eftersom det gør det lettere at inddrage eller videresende deres kommunikation til en anden 

intern medarbejder i koncernen. 

[...] a mi prácticamente me da igual el escribir en inglés o en español pero no da 

igual para la empresa, para LOGSTOR, porque muchas veces las comunicaciones 

no solamente son para ella sino que se redirige la información o la comunicación 

a otras personas internamente. Entonces, no es lo mismo hacer un resend de un 

mail – a tener que traducirlo y pasarlo. Entonces, es más eficiente el escribirlo 

directamente en inglés y digamos internamente nos comunicamos, no. (Bilag 6, 

linje 125-130) 

Men selvom medarbejderne lader til at være indforstået med indførelsen og brugen af engelsk 

som koncernsproget fortæller informant 2, at engelsk som koncernsprog ikke bruges på en 

konsekvent måde af medarbejderne, idet mange stadig kommunikerer med hinanden på deres 

respektive modersmål i situationer, hvor de egentlig burde kommunikere på engelsk (jf. brugen 

af koncernsproget i situationer, hvor indholdet af kommunikationen skal kunne læses af 

medarbejdere i andre lande). 

Altså, engelsk er koncernsproget, så det vil jeg sige er ligeså naturligt som det 

danske. Der hvor man kan blive overrasket, det er at det er et koncernsprog, men 

vi er stadig ikke flinke nok til egentlig at bruge det som koncernsprog. Det vil 

sige, hvis jeg f.eks. har en korrespondance med min chef, som andre også kan se, 
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så nogle gange foregår det faktisk på dansk, selvom det burde være på engelsk. 

(Bilag 4, linje 123-128) 

Følgende giver informant 2 yderligere et eksempel på den manglende brug af engelsk i 

forbindelse med indskrivningen af fejlrapporter på virksomhedens produkter i deres fælles 

computersystem. I og med at disse rapporter er tilgængelige for samtlige medarbejdere i hele 

koncernen, bør de alle være på engelsk, men ifølge informant 2 foreligger der rapporter på både 

dansk og polsk. 

Et andet eksempel er, at vi har et system til hvis vi har fejl på de produkter vi 

laver, så skal der laves en fejlrapport også inde i et Edb-system. Og der sidder så 

danskere og der sidder polakker og der sidder andre og kigger på det og der er 

også nogle gange, kan man se, at det foregår på dansk selvom det skal være på 

engelsk, sådan at alle der går ind og kigger på det kan læse og forstå hvad det er. 

Eller der bliver smidt noget ind på polsk. (Bilag 4, linje 129-134) 

Det sker også, at der i den interne mailkorrespondance mellem medarbejderne i koncernen 

vedhæftes kommunikation på et fremmedsprog, som den ene eller flere af parterne ikke forstår. 

Informant 2 har i denne sammenhæng oplevet at modtage mails fra informant 3 med en 

vedhæftet korrespondance på polsk, som er hendes modersmål og som hun har haft med 

produktionen i Polen, men som informant 2 ikke forstår noget af. Ligeledes fremgår det også af 

mailkorrespondancen mellem informant 2 og 4 omkring fremskaffelsen af et bestemt 

produktcertifikat, at informant 2 har korresponderet med sine kollegaer i Danmark og Sverige på 

både dansk og svensk, hvilket er sprog som informant 4 ikke forstår (jf. bilag 7). 

 

Informant 2 nævner selv flere gange manglen på disciplin hos medarbejderne, som en mulig 

forklaring på den lave grad af brugen af engelsk i de førnævnte situationer. 

Ja, jeg ved sgu’ ikke helt om det er mangel på disciplin eller hvad det er. (Bilag 4, 

linje 128-129) 

Så der mangler simpelthen disciplin i at sige: ”Jamen engelsk det er bare 

koncernsproget”. (Bilag 4, linje 134-135) 
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Men det skal man-.. altså jeg tror, der må man selv sørge for at holde sig-.. altså 

have lidt disciplin med hensyn til når der er andre der skal se på det, at det så 

bliver lavet på engelsk. Selvom det nogle gange virker lidt skørt. (Bilag 4, linje 

465-467) 

Informant 2 betegner ligeledes brugen af engelsk som haltende og mener, at medarbejderne 

springer over, hvor gærdet er lavest, især når det drejer sig om kommunikation mellem to 

medarbejdere af samme nationalitet. 

[...] altså der er ikke nogle retningslinjer for det, men du skal stadig have i mente 

at nogle af de ting du laver, skulle kunne ses af andre også og så bliver du altså 

nødt til at køre det på engelsk, selvom det er to danskere, der egentlig snakker. Og 

det er så der jeg siger det halter lidt. Altså, der tror jeg man springer over hvor 

gærdet er lavest og så: Nåh ja, det er meget nemmere lige at lave det på dansk og 

sådan noget, uden egentlig helt at tænke igennem, hvad sker der så når der 

kommer én fra Polen og skal se hvad der er sket. (Bilag 4, linje 455-461) 

Ud fra citatet virker det til, at medarbejderne afstår fra at bruge et fremmedsprog, idet de har 

nemmere og lettere ved at formulere og udtrykke sig på deres modersmål frem for på et 

fremmedsprog. 

 

I henhold til informant 2’s videre udsagn skyldes en del af problemet bl.a., at de ældre 

medarbejdere i koncernen ikke har lige så gode engelskkundskaber som de øvrige og yngre 

medarbejdere, hvilket ifølge ham er grunden til, at de formentlig afstår fra at skrive på engelsk. 

Og så ved jeg ikke om det der måske også bærer lidt præg af LOGSTOR er at der 

er mange folk, som har været her i mange år. Så det vil sige de har været med hele 

vejen fra da vi var en lille virksomhed, der snakkede nordjysk, til at være en 

global virksomhed, der snakker engelsk. Og de har jo skulle følge med på en eller 

anden måde og det er ikke alle, kan man sige der har gjort lige meget ud af det. Så 

det vil sige, for nogle medarbejdere, der måske har været her i 25 eller 30 år, så 

kan det måske godt halte lidt. (Bilag 4, linje 467-473) 
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På baggrund af informanternes ovenstående udsagn forekommer det, at medarbejderne i 

LOGSTOR på den ene side er bevidste om, at engelsk er koncernsproget og at de bør bruge det, 

når de kommunikerer sammen enten på tværs af landene eller om information, der skal kunne 

læses af andre internationale medarbejdere. Men på den anden side viser deres udtalelser, at 

medarbejderne i praksis ikke overholder denne politik, men i stedet ofte gør brug af deres 

respektive modersmål. Den sproglige diversitet er, som Fredriksson et al. (2006) nævner i afsnit 

3.2.1, stadig til stede i virksomheden, selv om den indfører et fælles koncernsprog. Det må 

således formodes at ledelsens intention om indførelsen af et koncernsprog, med henblik på at 

lette kommunikationen og sikre en effektiv og gnidningsfri intern kommunikation ikke 

fuldstændig er opnået, da der i nogle af de situationer, hvor medarbejderne burde bruge 

koncernsproget stadig forekommer brug af andre fremmedsprog end engelsk. 

 

Ifølge informant 4 (den spanske forhandler) er det heller ikke hans opfattelse, at koncernsproget i 

LOGSTOR betyder, at alle medarbejdere generelt skal tale engelsk internt med hinanden, hvilket 

han ellers har oplevet er tilfældet hos andre globale firmaer, som har engelsk som fælles 

koncernsprog. 

Pero sí conozco de que hay empresas donde realmente se practica eso, es decir 

cuando es una lengua corporativa todo el mundo habla inglés internamente, ¿no?, 

y eso no es el caso en LOGSTOR. No creo que sea el caso. (Bilag 6, linje 169-

172) 

 

I forbindelse med LOGSTOR’s indførelse af engelsk som koncernsprog, er det interessant at 

undersøge i hvilken grad sprog generelt bliver prioriteret i koncernen. Jeg vil derfor følgende 

kort undersøge dette aspekt ud fra ledelsens håndtering og prioritering af sproguddannelse og 

sprogundervisning i virksomheden.  

 

4.4.2 Sproglig (efter)uddannelse 

Umiddelbart bliver medarbejdernes sproglige (efter)uddannelse ikke prioriteret særlig højt af 

ledelsen i LOGSTOR. Ifølge informant 1 lægger ledelsen ikke vægt på sprogkundskaber i andre 

sprog end engelsk med mindre, der er tale om ansættelse af lokale medarbejde i f.eks. Tyskland. 
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Yderligere på spørgsmålet om hvorvidt LOGSTOR tilbyder sprogundervisning til deres 

medarbejdere, svarer informant 1: 

Ikke på en systematisk måde, men når der opstår nogle behov, så gør vi det. 

(Bilag 3, linje 111-112) 

Informant 2 nævner ligeledes, at ledelsen ikke stiller nogle krav om sprogkursus til 

medarbejderne, men at de dog godt vil dække medarbejdernes udgifter til sprogkursus, hvis 

medarbejderen ønsker det. 

[...] der ligger ikke noget decideret krav eller ønske fra ledelsens side om, at det 

[sprogkursus] gør man. Men på den anden side er de heller ikke i mod, hvis man 

kommer og siger: ”Er det ok at jeg tager et sprogkursus og I så dækker 

udgifterne?”. [...] så det er ikke sådan at de er imod det, men altså det er heller 

ikke sådan at det er noget der er prioriteret. Altså, som det her har vi som et led i 

vores uddannelse af vores medarbejdere, fordi vi mener det er vigtigt. (Bilag 4, 

linje 176-179, 182-185) 

Informant 3 fortæller også, at ledelsen i Polen kun udbyder sprogkurser i engelsk til de 

medarbejdere, som virkelig har brug for det. Hun har således ikke mulighed for at deltage på 

disse kurser, da hendes engelskniveau er for højt. Hun har også tidligere fået afslag på at få 

dækket udgifterne til tyskundervisning, eftersom den polske ledelse ikke fandt det nødvendigt, at 

hun lærte tysk, idet de allerede har medarbejdere, der dækker det tyske marked. Informant 3 så 

dog gerne, at LOGSTOR tilbød flere sprogkurser til medarbejderne og implementerede 

sprogundervisning i virksomhedens uddannelse af de ansatte.  

But I would like to have opportunity to learn more languages. I mean to really 

focus on this where I feel it is my bottleneck, where I feel I have some gap. And 

that would also be a building of this employee’s loyalty policy. I mean if the 

company would invest in you, then they would give you a light. (Bilag 5, linje 

243-246) 

På baggrund af ovenstående afsnit synes sprog og medarbejdernes sproglige kompetencer ikke at 

være noget ledelsen umiddelbart prioriterer højt. Til gengæld synes der at eksistere et ønske og 

behov hos medarbejderne om flere muligheder for sprogkurser. 
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4.4.3 Oversættere og tolke 

Et andet element som LOGSTOR gør brug af i forhold til deres håndtering af sproglig diversitet, 

er brugen af oversættere og tolke. Virksomheden gør bl.a. brug af eksterne oversættere og tolke i 

forbindelse med koncernens officielle eksterne kommunikation, som varetages og koordineres af 

deres marketingsafdeling. Drejer det sig derimod om tekster til lokale brochure eller 

salgsmateriale, sendes teksterne til deres lokale forhandlere i de forskellige lande, så de kan 

gennemgå og rette dem til på det lokale sprog. 

Og hvis vi har haft andre ting, som skulle i brochure eller PowerPoint eller sådan 

noget, så gør vi typisk det at f.eks. hvis det er en præsentation eller noget 

materiale til Canada eller USA, så sender vi det til vores forhandlere derover og 

så lader dem gennemgå det og rette det til, sådan at det passer, ikke bare 

grammatisk men også sprogmæssigt. Fordi, man kan sige, den samme 

præsentation vil ikke have den samme tekst i England, som i Canada. Sprogvalget 

vil være anderledes. (Bilag 4, linje 398-403) 

De lokale forhandlere bliver også brugt som tolke, når informant 2 er på forretningsrejse i f.eks. 

Rusland. Men det er ikke kun, når informant 2 er på forretningsrejse i udlandet, at der har været 

brug for tolke. Der er også situationer, hvor virksomheden har været nødt til at gøre brug af tolke 

i forbindelse med deres interne kommunikation trods indførelsen af engelsk som koncernsprog. 

Informant 2 fortæller f.eks. om et fællesmøde for medarbejderne på det danske hovedkontor i 

Løgstør, hvor ledelsen (2 englændere og 4 danskere) holdt en præsentation. I og med de danske 

medarbejdere fra produktionen også var til stede til mødet, måtte en af de danske ledere 

oversætte for de engelske ledere, eftersom medarbejdere fra produktionen, som tidligere nævnt, 

ikke er omfattet af koncernsproget engelsk (jf. afsnit 4.4.1, s. 41). 

 

Yderligere på spørgsmålet om ledelsen nogensinde har oplevet, at engelsk ikke var tilstrækkelig 

til at binde virksomheden sammen, svarer informant 1: 

Jamen, det er jo ofte. Det er det jo. Det er jo hvis man er i Kina, så er det jo ikke 

sikkert, at de kan engelsk så godt som vores. (Bilag 3, linje 151-152) 

Dette udsagn må antages at stå i stærk kontrast til ledelsens opfattelse af deres fælles 

koncernsprog, som virksomhedens bindeled. 
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Udover brugen af oversættere og tolke fortæller informant 2 og 3, at de normalt i forbindelse 

med den daglige kommunikation gør brug af Google Translate eller virksomhedens elektroniske 

ordbøger. 

We have some dictionaries saved in our PCs. We have I think it is Collins or 

something like this. But we also use Google Translate. (Bilag 5, linje 140-141) 

 

4.4.4 Opsummering 

Det primære tiltag som LOGSTOR har taget i forhold til håndteringen af sproglig diversitet i 

virksomheden er indførelsen af engelsk som koncernsprog. Formålet med koncernsproget er 

ifølge ledelsen at styrke virksomhedens administration og interne kommunikation. Men ud fra 

informant 2’s udtalelser bliver der i høj grad stadig kommunikeret på flere forskellige sprog 

internt i virksomheden. Derudover er medarbejdernes sproglige niveau og sprogundervisning 

ikke højt prioriteret hos ledelsen, så længe de ansatte kan kommunikere på et simpelt og 

forståeligt engelsk. Ud over brugen af et fælles koncernsprog bruger virksomheden også interne 

oversættere og tolke, når de oplever engelsk ikke fungerer tilstrækkeligt som koncernsproget 

mellem virksomhedens internationale enheder, herunder bl.a. Kina. 

 

Eftersom indførelsen af engelsk som koncernsprog, som nævnt, er det primære tiltag i forhold til 

håndteringen af den sproglige diversitet i virksomheden, vil jeg i næste afsnit nærmere redegøre 

for, hvordan informanterne i praksis bruger koncernsproget. 

 

4.5 Sprogpraksis 
Ifølge Spolsky består sprogpraksis af det synlige og observerbare sprog, såsom brugen af 

grammatik, ordvalg etc. (jf. afsnit 3.1.1.1, s.18). Sprogpraksis indikerer således hvilken type 

sprog eller sprogvariant, som den enkelte bruger. I det følgende vil jeg således undersøge, hvad 

henholdsvis informant 2 (danske Area Sales Manager), informant 3 (polske ordrebehandler) og 

informant 4 (spanske partner) siger om deres daglige brug af engelsk i forhold til grammatik, 

ordvalg, sprogniveau og sprogvariation med henblik på at forstå, hvordan de i praksis bruger 



 

 51 

virksomhedens koncernsprog.70 Løbende inddrages også informanternes eksisterende 

sprogpraksis i form af de ovenfor præsenterede mailkorrespondancer. 

 

4.5.1 Grammatik 

Grammatik og det at formulere sig grammatisk korrekt er ikke noget informanterne umiddelbart 

bekymrer sig om eller går op i. Det vigtigste i forhold til at kommunikere med andre i eller uden 

for virksomheden er, at man forstår hinanden. 

I think that in this daily communication we do not speak at all about if we are 

speaking correctly or that. I think the most important is just to communicate and 

to communicate with the same result and understand in the same way by both. 

(Bilag 5, linje 259-261) 

Fra ledelsens side er det heller ikke et krav, at medarbejderne formulerer sig korrekt, når de 

bruger et fremmedsprog. På spørgsmålet om hvorvidt ledelsen laver kvalitetstjek eller har 

retningslinjer for medarbejdernes sprogbrug, forklarer informant 1, at der ikke er nogen 

retningslinjer, da det drejer sig om at tilpasse sproget til de gældende sprogforhold. Det er også 

op til den enkelte medarbejder selv at kontrollere kvaliteten af sprogbruget. På samme spørgsmål 

nævner informant 2 ligeledes, at der ikke eksisterer nogen overordnet kontrol og at det er op til 

den enkelte medarbejder selv at afgøre, hvor meget de vil gøre ud af sproget: 

Og ellers til daglig, er der ikke nogen kontrol, der laver vi alle de fejl vi 

overhovedet kan komme af sted med. Altså, der kan man sige, at det måske også 

er lidt op til én selv hvor meget man vil gøre ud af det... Vil jeg gerne sørge for, at 

det jeg skriver, det er 100 % korrekt eller som jeg siger, jamen jeg er nødt til at 

holde det ganske simpelt, for at de fatter det alligevel. Så det kan ikke hjælpe, at 

jeg har 100 % styr på om det er det ene eller det andet og om det er med store 

bogstaver eller det ikke er med store bogstaver, eller hvad det er [...] de vil ikke 

opdage forskellen alligevel. (Bilag 4, linje: 419-425, 429) 

Informant 2’s udtalelse viser tydeligt, at han føler det ikke nytter at skrive fuldstændig 

grammatisk korrekt. Gjorde han det, ville hans baltiske kollegaer ikke forstå ham. Informant 2 

                                                
70 Jeg vil her endnu en gang gøre opmærksom på, at mine data består af informanternes rapporterede praksis og ikke 
af deres observerede praksis.  
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vælger således bevidst ikke at fokusere på den grammatiske opbygning, men i stedet koncentrere 

sig om at skrive så simpelt som muligt, så hans kollegaer kan forstå ham. Umiddelbart virker 

hans formulering ”jeg er nødt til” i linje 463 som et udtryk for, at han dog samtidigt også anser 

sine baltiske kollegers manglende engelskkundskaber som årsagen til, at han netop ikke skriver 

grammatisk korrekt. Informant 3 nævner ligeledes distributørernes dårlige sprogkundskaber som 

grunden til, at hun ikke tænker på, om hun laver sproglige fejl eller ej. 

We are not thinking about if we are making mistakes, because many distributors 

they really speak not very good... We don’t feel we speak badly in comparison to 

them. (Bilag 5, linje 267-269) 

Foregår kommunikationen derimod med forhandlere eller kunder i Canada, USA eller England, 

som har engelsk som modersmål, lader det til gengæld til, at informanterne er klar over, at de er 

nødt til at stramme sig an og være mere opmærksomme på deres sprogbrug. 

Only when we talk with some Canadians or some people from Great Britain, then 

you can say: ”Okay, they are native speakers and we should maybe be careful”. 

(Bilag 5, linje 263-265) 

Den anden vej f.eks. til Canada og USA er det så faktisk sådan at deres niveau og 

det de skriver faktisk nogle gange... altså der skal man lige holde tungen lige i 

munden egentlig for helt at forstå hvad det er de mener. (Bilag 4, linje 232-239) 

Kigger man på den interne mailkorrespondance mellem de tre informanter, lader der dog til at 

være en vis ligevægt i kommunikationen rent grammatisk, idet ingen af de tre lader til at have 

problemer med at formulere sig eller i interviewene giver udtryk for at være nødt til at ændre på 

deres sprogniveau, når de skriver med hinanden på engelsk. Informant 4 (spanier) betegner 

ligefrem deres måde at kommunikere på som meget flydende, korrekt og venlig (bilag 6, linje 

106). I præsentationen af mailkorrespondancerne fremgår det da også, at de tre informanter 

kommunikerer på et forholdsvis uformelt og venligt niveau (jf. afsnit 4.3). Informant 3 (polak) 

roser også informant 4 (spanier) for at tale et godt engelsk (bilag 5, linje 48). Denne udtalelse 

bunder formentlig i, at hun, som hun nævner i citatet ovenfor, normalt oplever, at LOGSTOR’s 

distributører har et lavt engelskniveau. 
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4.5.2 Ordvalg og sprogniveau  

I forhold til valget af ord og formuleringer, fortæller informant 2, at det især handler om at finde 

et fælles sprogniveau, hvor man kan forstå hinanden. Når han f.eks. kommunikerer med sine 

kollegaer i Baltikum, formulerer han sig bevidst kort, præcist og simpelt for, som han siger: 

[D]et kan ikke hjælpe, at jeg kommer med nogle lange flotte sætninger og en 

masse fancy ord, fordi de vil simpelthen ikke kunne forstå det. Især i Baltikum, 

altså Estland, Letland og Litauen, det skal være sådan forholdsvis kort og præcist 

og simpelt, sådan alle ligesom er med. (Bilag 4, linje 228-232) 

Ligeledes har han, ved brugen af en række bestemte og faste vendinger, udviklet en intern 

forståelse, når han kommunikerer med sine italienske kollegaer. 

Italienerne var lidt det samme, at det skal holdes på et vist niveau og der er visse, 

hvad skal man sige, udtryk og vendinger og sådan noget, der åbenbart er blevet en 

standard for at vi-.. når jeg siger det, så ved han hvad jeg mener og når han siger 

sådan, så ved jeg hvad han mener. (Bilag 4, linje 212-215) 

Omvendt når han kommunikerer med USA, England og Canada, bruger han, hvad han selv 

kalder for “Denglish”. Det vil sige en blanding af danske og engelske ord:   

Nu har jeg aldrig hørt hvad de siger til mit engelske i USA og Canada. Men vi har 

sådan en intern joke med at det er ”Denglish”, så det er dansk, engelsk, for jeg er 

sikker på at ind imellem så skriver jeg også noget, som de tænker: ”Hold nu op, 

hvor kom det lige fra”. (Bilag 4, linje: 240-243) 

De manglende engelskkundskaber enten hos de udenlandske forhandlere og klienter eller hos 

informanterne selv medfører således, at informanterne ændrer og tilpasser deres sprogpraksis 

afhængigt af, hvem de taler med. De bruger således ikke et ensartet og standardiseret engelsk 

sprog eller ordvalg, men prøver hele tiden på at finde måder, hvorpå alle parter kan forstå 

hinanden enten ved at forenkle sproget, ved at skære det overflødige og korrekte væk, ved 

brugen af bestemte interne vendinger eller ved at blande engelsk og dansk.  
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Yderligere i forbindelse med informanternes synspunkter og tanker om valget af ord og 

formuleringer nævner informant 2, at informant 4’s skriftlige måde at formulere sig på til tider 

irriterer ham helt vildt. 

D. (informant 4), som vi har i Spanien, er uhyre venlig og flink at snakke 

mundtligt med, der er ingenting. Men hans måde at kommunikere på skriftligt er, 

vil jeg sige, totalt anderledes... Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har oplevet 

så stor en forskel mellem det mundtlige og det skriftlige. Nogle gange kan jeg 

blive fuldstændig rasende og vanvittig og pisse irriteret på det han skriver 

skriftligt, men når jeg snakker med ham mundtlig, så er der bare ingenting. (Bilag 

4, linje 265-271) 

Informant 2 forklarer det selv med, at det muligvis hænger sammen med, at der mangler de små 

fyldord såsom ”please”, ”would you be so kind” etc. Så på trods af at informant 2 og 4 rent 

grammatisk ikke har problemer med at kommunikere sammen på engelsk, så er der situationer 

især, hvad angår ord og formuleringer, som komplicerer deres kommunikation i en sådan grad, at 

informant 2 irriteres over måden som informant 4 formulerer sig på.  

 

Ser man på deres mailkorrespondance har informant 2 ret i, at informant 4 ikke bruger mange af 

vendingerne ”please” eller ”would you be so kind”. Men det gør informant 2 nu heller ikke. Det 

der formentlig irriterer informant 2 er, at informant 4 hyppigt bruger ordet ”must”, skriver ord 

med store bogstaver, som f.eks. NO REASON, MUST og UNACCEPTABLE i bilag 9, og 

understreger samt sætter hele sætninger i fed (se bilag 9). Disse sproglige manøvrer medfører, at 

informant 4’s skriftlige engelske sprogbrug til tider fremstår meget direkte og i nogle tilfælde en 

smule kommanderende. En forklaring på informant 4’s direkte engelske sprogbrug kunne være, 

at han, som Arnsberg og Bentsen (2009) fandt i deres undersøgelse af danskere og spanieres 

måde at formulere sig på engelsk, overfører sit spanske modersmåls struktur og opbygning til 

engelsk (jf. afsnit 3.2.2, s. 31). Ifølge Arnsberg og Bentsen (2009) formulerer spaniere sig 

normalt mere direkte på spansk, hvorimod danskere taler mere indirekte. Det faktum at 

informant 2 irriteres over informant 4’s sprogbrug, kunne således også tyde på, at informant 2 

bruger sit danske modersmål struktur og opbygning til at afkode informant 4’s engelske 

sprogbrug, idet han netop synes, at der mangler de indirekte formuleringer såsom ”could”, 

”would” etc. 
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Med andre ord, illustrerer informant 2’s udtalelse, at informanternes engelske sprogbrug ikke 

synes at være et rent ’business’-engelsk, hvilket nogle sprogforskere ellers betegner brugen af 

engelsk i forretningsøjemed (jf. afsnit 3.2.2, s. 28-31). Deres engelske sprogbrug synes derimod 

at være påvirket af deres respektive modersmål, hvilket bl.a. også kommer til udtryk i informant 

2’s egen betegnelse af hans engelske sprogbrug som ’Denglish’. 

 

4.5.3 Sprogvariation 

Med hensyn til sprogvariation, er det ikke kun når informanterne taler med personer, der ikke har 

engelsk som modersmål, at de ændrer og tilpasser deres engelske sprogpraksis. F.eks. nævner 

både informant 2 og 3, at der også er stor forskel på at kommunikere med forhandlere eller 

kunder fra henholdsvis USA, Canada og England. 

Der er så kæmpe forskel hvis du sammenligner USA, Canada og så England. Det 

er helt andre vendinger og udtryk, som der f.eks. bliver brugt, hvis man 

kommunikerer med én fra England af eller Irland i forhold til USA og Canada, 

selvom man måske synes at engelsk er engelsk. (Bilag 4, linje 235-238) 

But of course, the English is very different, when you speak with someone from 

Canada, then you speak with someone from UK and then you speak with people 

who are from Ireland and then you speak with someone from, I don’t know from 

España and then you have completely different language. It is one language, but it 

is so different and then if you are not accustomed to this one client then you could 

have problems understand it. (Bilag 5, linje 269-272) 

Disse udtalelser illustrerer endnu en gang, at informanterne er bevidste om, at den daglige 

kommunikation foregår på mange forskellige sprogvarianter af engelsk. 

 

4.5.4 Terminologi 

Som det fremgår af afsnit 4.3, bruger informanterne hyppigt tekniske termer og faglige udtryk 

omkring de forskellige rørsystemer, deres størrelse, specifikationer, produktionen og leveringen 

af dem. Men ifølge informant 2 kan de mange varianter af engelsk af og til volde problemer i 

forhold til brugen af bestemte termer og udtryk. Han fortæller således, at der indenfor 

fjernvarmeindustrien findes forskellige benævnelser og ord for de samme ting, hvilket volder 

problemer, især når firmaet har materiale, der skal dække hele verden. 
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[...] altså indenfor når vi snakker det forretningsområde, vi har med at gøre, 

fjernvarme, der er der forskellige benævnelser for de samme ting. Jeg tror måske 

også det nogle gange volder lidt problemer, når vi har noget materiale, der skal 

dække hele verden. Fordi der findes faktisk flere ord for det samme, hvor man så-

.. ja, hvad skal man så? Skal vi officielt vælge det, der er engelsk fra England af 

eller skal man bruge nogle andre termer. (Bilag 4, linje 404-409) 

Informant 2 nævner følgende et eksempel, hvor den tidligere danske direktør specifikt meldte ud, 

at for det danske ord ”muffe”, som i fjernvarmeindustrien betegner den komponent, der samler 

rørene, skulle medarbejderne bruge det engelske ord ”joint” og ikke ordet ”muff”. I England har 

ordet ”muff” nemlig en helt anden og mere vulgær betydning.71   

 

Virksomheden får normalt deres lokale forhandlere i de forskellige lande til at oversætte 

specifikke fagudtryk, så de passer til det pågældende land og sikrer sig dermed brugen af de rette 

termer og udtryk (jf. afsnit 4.4.3, s. 49). Ligeledes har virksomheden udarbejdet en database, som 

indeholder oversættelser af de vigtigste og mest brugte termer og udtryk indenfor hver af 

virksomhedens primære eksportmarkeder. Det er et eksternt oversætterbureau, der laver disse 

termbanker, som yderligere bliver tjekket af de lokale forhandlere. Hvorvidt og i hvilken 

udstrækning medarbejderne bruger disse termbanker, kan jeg desværre ikke sige noget om. 

 

4.5.5 Opsummering 

Grammatisk og ordmæssig afhænger informanternes sprogpraksis meget af hvem de 

kommunikerer med. Det vigtigste for dem er, at man forstår hinanden frem for at bruge et 

korrekt sprogbrug. Af samme årsag prøver især informant 2 at finde et fælles sprogniveau, hvor 

han og hans forhandlere alle kan være med. Der er med andre ord ikke tale om en homogen og 

ensartet brug af engelsk hos informanterne, men derimod er der tale om en vekslende engelsk 

sprogpraksis, der i høj grad tilpasses til den person man snakker med. Det engelske sprog 

informanterne kommunikerer på er således i nogle tilfælde et meget forenklet engelsk, hvor alt 

det overflødige og korrekte er skåret væk, eller det består af bestemte interne vendinger eller en 

blanding af engelsk og dansk. Ligeledes synes informanternes sprogbrug også i nogen grad at 

                                                
71 For en præcis oversættelse se Gyldendals Røde Ordbøger: http://ordbog.gyldendal.dk.esc-
web.lib.cbs.dk/sitecore/content/Ordbog/Home/Opslag/Resultat.aspx?q=muff&lcode=ENDA&pos=sb.&lemdesc=&c
q=muff&cpos=sb.&clemdesc= eller Oxford English Dictionary: http://www.oed.com.esc-
web.lib.cbs.dk/view/Entry/123287?rskey=JJNyDW&result=10&isAdvanced=true#eid35892519 
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være påvirket af deres modersmåls struktur og opbygning, hvilket medfører, at de ikke bruger et 

rent ’business’-engelsk. Informanternes vekslende sprogbrug afspejler meget godt Spolsky’s 

teori om, at sprog er et socialt fænomen, der formes af de personer der bruger det (jf. afsnit 3.1., 

s. 16). På den anden side kan deres vekslende sprogbrug formentlig også ses i lyset af, at 

virksomhedsledelsen ikke har udformet nogle konkrete retningslinjer for brugen af engelsk, men 

netop overlader det til medarbejderne selv at styre og kontrollere deres sprogbrug.   

 

Efter at have undersøgt og redegjort for henholdsvis håndteringen og den daglige brug af 

koncernsproget vil jeg i næste afsnit, med afsæt i mine interviews, undersøge informanternes 

holdninger til brugen og valget af fremmedsprog med henblik på bedre at forstå de 

bagvedliggende faktorer for deres sprogvalg. 

 

4.6 Sprogholdning 
Ifølge Spolsky tillægger medlemmerne i et sprogsamfund de samme holdninger og værdier til et 

bestemt sprogvalg (jf. afsnit 3.1.1.1, s. 18). Ud fra informanternes udtalelser fremgår det, at 

informanternes sprogvalg umiddelbart hænger sammen med informanternes interesse for sprog, 

den betydning de tillægger sproget i deres daglige arbejde samt de fordele de ser ved brugen af 

fremmedsprog i arbejdssammenhænge. I det følgende vil jeg således undersøge informanternes 

tanker og synspunkter omkring valget og brugen af fremmedsprog i den daglige kommunikation 

ud fra netop disse tre punkter. 

 

4.6.1 Interesse for fremmedsprog 

Det forekommer rimeligt at antage, at informant 2, 3 og 4 har en stor interesse for 

fremmedsprog, i og med at de alle tre taler mindst tre forskellige sprog flydende og yderligere 

har kendskab til ét eller flere fremmedsprog. Helt konkret fortæller informant 2, at han synes det 

generelt er spændende at lære sprog, da han derved opnår en større forståelse for, hvordan de 

forskellige sprog bl.a. hænger sammen og ligner hinanden. Han har med andre ord lært 

fremmedsprog, fordi han synes det er sjovt og interessant. 

Og generelt synes jeg at det er interessant, ikke fordi jeg er nogen ørn til sprog, 

jeg har ikke sprogøre eller noget som helst. Men stadigvæk synes jeg, det er 

interessant og jeg vil sige, dets flere sprog man lærer at kende, dets sjovere bliver 
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det også for at se, at der er mange ting, som hænger sammen og det er de samme 

og hvor kommer det fra og så videre. (Bilag 4, linje 344-348) 

Informant 3 fortæller ligeledes, at hun altid har haft en passion for sprog og at hun føler glæde og 

hjælpsomhed, når hun har muligheden for at bruge sine sprogkundskaber. 

Well, it was always my passion. [...] I feel really happy if I have opportunity to 

use it and to speak it. Why? Because then I feel I am helpful. (Bilag 5, linje 113-

115) 

Informant 2 og 3’s brug af adjektiverne ’interessant’, ’sjov’, ’passion’, ’happy’ og ’helpfull’ 

viser, at de har en positiv opfattelse af at bruge og lære fremmedsprog. Yderligere kommer 

informant 2’s interesse for sprog også til udtryk ved, at han tager det som en selvfølge og helt 

naturligt at tillære sig sprogene italiensk og spansk. Dette kommer bl.a. til udtryk i brugen af 

adverbierne ’selvfølgelig’, ’naturligt’ og ’klart’, som er fremhævet med fed i nedenstående 

citater. 

Så har jeg arbejdet med Italien. Der har jeg selvfølgelig forsøgt at gøre noget ved 

det italienske, eftersom jeg arbejdede med dem. Det synes jeg var naturligt. 

(Bilag 4, linje 88-90) 

Men det er klart, at hvis jeg vidste, at Spanien det var det, jeg skulle sidde med 

de næste fem år, så ville jeg helt klart også gøre noget for ligesom at starte at 

lære sproget og komme ind i det. (Bilag 4, linje 342-344) 

Informant 2, 3 og 4’s valg og brug af fremmedsprog lader således til at hænge sammen med, at 

de har en stor interesse for fremmedsprog. Umiddelbart tyder det ikke på, at informant 1 deler 

denne interesse, idet han på spørgsmålet om hvilke sprog han bruger i sin hverdag meget kort 

svarer: ”Det er bare engelsk og dansk” (bilag 3, linje 36). 

 

4.6.2 Betydningen af fremmedsprog 

Hvad angår betydningen af fremmedsprog for informanternes arbejde, viser der sig også at være 

en forskel i opfattelsen. Informant 1 forekommer at have en forholdsvis pragmatisk holdning til 

fremmedsprog, idet han opfatter engelsk, som en nødvendighed for at kunne kommunikere med 

sine engelske chefer. 
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[...] det er jo en nødvendighed. Altså... jeg har flere engelske chefer. Min chef er 

engelsk også, så det er jo... Sådan er det jo. (Bilag 3, linje 41-43) 

Informant 2 derimod tillægger ikke brugen af engelsk som koncernsprog nogen stor betydning. 

Så koncernsproget engelsk fylder som sådan ikke så meget, kan man sige, andet 

end at hvis det skal på engelsk så er det på engelsk. (Bilag 4, linje 143-144) 

Derimod anser han andre fremmedsprog end engelsk som meget vigtige, i forhold til at kunne 

forstå og udvise interesse for de lande og internationale forhandlere han arbejder sammen med 

og som et middel til at lette kommunikationen og forståelsen.  

Jamen, altså jeg har jo den der idé om at man faktisk kommer lidt længere hvis 

man egentlig kan det sprog på det land, man arbejder sammen med. Altså, det 

betyder ufattelig meget bare det at man kan sige ”Goddag” og ”Hej” og altså bare 

sådan nogle små dagligdags ting for ligesom at lette tingene. Det viser også lidt at 

man er lidt interesseret i det land og de ting man arbejder med. (Bilag 4, linje 145-

150) 

Informant 3 værdsætter også fremmedsprog, men dog af mere personlige grunde. Det at hun kan 

bruge sit spanske på arbejdet og tilmed er den eneste på kontoret, der taler spansk, får hende til at 

føler sig enestående og exceptionel på arbejdet. 

And in current situation I feel quite good with the feeling that there is nobody else 

except for me that could cover me. So it is something positive that, you know, 

makes me feel good. And I feel, thanks to this, a little exceptional. (Bilag 5, linje 

115-117) 

For informant 4 har fremmedsprog ligefrem en altafgørende betydning, eftersom han ikke ville 

kunne udføre sit arbejde, hvis han ikke havde muligheden for at kommunikere på forskellige 

sprog. 

No hay posibilidad de hacer el trabajo que hago sin esa posibilidad de 

comunicación. ¡No es posible! (Bilag 6, linje 100-101) 
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Det forekommer således, at især andre fremmedsprog end engelsk har en særlig og ekstra 

betydning for henholdsvis informant 2, 3 og 4, i og med at fremmedsprog udover engelsk, ifølge 

informant 2, er med til at etablere en god personlig relation til de udenlandske forhandlere, gør at 

informant 3 føler sig exceptionel på sit arbejde og muliggør informant 4’s arbejde. Informant 1 

virker derimod mere til at opfatte fremmedsprog som en ren kommunikativ nødvendighed. 

 

4.6.3 Fordele ved brugen af fremmedsprog 

Udover betydningen af fremmedsprog nævner informanterne også forskellige fordele ved brugen 

af fremmedsprog i det daglige arbejde. Informant 2 fortæller f.eks., hvordan det er en fordel at 

kunne forstå sproget bare en lille smule, når han er til møder i udlandet, så han kan danne sig en 

idé om, hvad der bliver snakket om og ikke skal vente på at nogen oversætter for ham. 

[...] og så giver det selvfølgelig også den fordel at man måske forstår lidt-.. altså 

hvis der er et møde, så i stedet for at sidde fuldstændig uviden og vente på, at der 

er nogle der oversætter, jamen så kan man måske godt følge lid med i hvad det er 

der foregår. Eller i hvert fald have en idé om hvad der bliver snakket om. (Bilag 4, 

linje 153-156) 

Derudover nævner han senere i interviewet, at han også ser det som en fordel, at han kan begå 

sig, når han er ude på forretningsrejse: 

Og så er det selvfølgelig altid rart, vil jeg sige, at man kan begå sig bare sådan 

lidt. (Bilag 4, linje 349-350) 

Informant 3 nævner, at fordelen ved at hun og hendes kollegaer kan flere forskellige 

fremmedsprog er, at de let kan servicere og kommunikere med virksomhedens kunder: 

[...] all my colleagues they speak some foreign languages. And the level is 

allowing them to communicate easily with the clients. (Bilag 5, linje 175-177) 

Informant 4 ser det også som en stor fordel, at han har muligheden for at kommunikere med 

LOGSTOR på spansk. Han kan således uddelegere flere opgaver til sine medarbejdere, som uden 

problemer kan kommunikere på spansk med informant 3. Ligeledes undgår han, som han selv 

siger, at blive en flaskehals i sit eget firma. 
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Entonces, eso es importante que exista ese canal porque si no pues yo sería 

digamos un bottleneck, un cuello de botella, en la empresa. (Bilag 6, linje 186-

187) 

Informant 1 nævner derimod ikke, som de øvrige informanter, nogen specifikke fordele ved 

brugen af fremmedsprog andet end, at fordelen ved brugen af engelsk som koncernsprog er, at 

det binder virksomheden sammen. Medarbejdernes sprogkundskaber ud over engelsk betegner 

han til gengæld som tilfældige kompetencer. 

Men hvis du tager daglig tale, hvad der binder os sammen, så er det jo det 

engelske. Selvfølgelig er der nogle, der også kan de lokale sprog. Der er nogle der 

kan fransk og der er nogle der kan tysk og så slår man selvfølgelig over i det, men 

det er jo tilfældige kompetencer. (Bilag 3, linje 64-67) 

Denne udtalelse er umiddelbart en tankevækkende kommentar fra en leder, i og med at sproglige 

kompetencer jo nødvendigvis ikke behøver at være tilfældige, men gode at have og skulle man 

mene netop burde være strategiske kompetencer i en stor global virksomhed som LOGSTOR.  

 

4.6.4 Opsummering 

På baggrund af ovenstående udtalelser forekommer det, at informant 2, 3 og 4 i høj grad 

tillægger brugen af fremmedsprog de samme værdier, hvad angår interesse, betydning og 

fordele. Ikke nok med at de finder sprog utroligt interessant, så betyder brugen af fremmedsprog 

også meget for dem i deres daglige kommunikation med udenlandske forhandlere, klienter og 

kollegaer og det giver dem ligeledes en række fordele at kunne bruge flere forskellige sprog 

udover engelsk. Informant 1 derimod virker ikke til at tillægge helt de samme værdier og 

holdninger til brugen af fremmedsprog som de øvrige tre. Kontrasten i holdningerne til sprog 

mellem informant 1 og de øvrige kan muligvis hænge sammen med, at især informant 2 og 3’s 

sprogholdning må formodes at bære præg af, at de begge har arbejdet i udlandet, hvor de har 

tillært sig sproget. De værdsætter og har i højere grad en forståelse for betydningen af at kunne et 

fremmedsprog, hvad det kræver og hvilke fordele det giver. 
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4.7 Konklusion på analysen 
På baggrund af foregående analyse er det muligt at udlede, at LOGSTOR’s primære tiltag i 

forhold til at håndtere den sproglige diversitet internt i virksomheden er indførelsen af engelsk 

som virksomhedens koncernsprog. Men ud fra mine informanters udtalelse om deres 

sprogpraksis, deres holdning til fremmedsprog samt sproghåndteringen i LOGSTOR, virker det 

umiddelbart ikke til, at indførelsen af engelsk som virksomhedens koncernsprog har haft den 

store indflydelse på de ansattes valg og brug af fremmedsprog. Derimod fremgår det tydeligt, at 

de holdninger og værdier informant 2, 3 og 4 tillægger brugen af fremmedsprog har en langt 

større indvirkning på deres sprogvalg og sprogpraksis. Ligeledes synes deres sprogvalg også i 

høj grad at afhænge af deres sproglige kompetencer samt af de personer de taler med. Jeg vil i 

næste afsnit videre diskutere analysens resultater. 
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5. DISKUSSION 
I dette afsnit diskuteres håndteringen af den sproglige diversitet i LOGSTOR på baggrund af 

analysen af henholdsvis virksomhedens indførelse af koncernsproget engelsk, medarbejdernes 

sprogpraksis samt deres holdning til brugen af fremmedsprog i den daglige interne 

kommunikation. Ligeledes diskuteres faktorerne, der i dette tilfælde synes at ligge til grund for 

informanternes brug og valg af fremmedsprog. Løbende i diskussionen inddrages yderligere 

Spolsky’s teori om language policy og language management samt definitionerne af begrebet 

koncernsprog, som blev præsenteret i anden del af teoriafsnittet. 

 

5.1 Håndteringen af sproglig diversitet i LOGSTOR 
Eftersom indførelsen af engelsk som koncernsproget i LOGSTOR er det primære tiltag 

virksomheden har taget i forhold til at håndtere den sproglige diversitet i koncernen, vil jeg 

følgende diskutere dette tiltag. 

 

Som det fremgår af analysen betegnes virksomhedens fælles koncernsprog som det sprog, der 

binder virksomheden sammen. Det er umiddelbart forståeligt, at virksomheden i kraft af en 

stigende internationalisering har valgt at indføre et fælles koncernsprog i forhold til, for det 

første, at sikre en koordineret ledelse og, for det andet, bedre at kunne koordinere virksomhedens 

interne kommunikation på tværs af virksomhedens landegrænser. Men omvendt forekommer det 

en smule paradoksalt, at der trods ønsket om bedre koordinering af sprogbrugen i koncernen ikke 

synes at eksistere en koordineret og gennemført strategi for brugen og definitionen af selve 

virksomhedens koncernsprog. 

 

Informant 1 betegner godt nok virksomhedens engelske koncernsprog som en politik, alle 

medarbejderne er klar over. Men det forekommer tvivlsomt, hvorvidt ledelsen rent faktisk har 

kommunikeret koncernsproget ud som en decideret politik, i og med at det, som informant 1 

siger, ikke står skrevet nogle steder, at engelsk er virksomhedens koncernsprog. Af analysen 

fremgår det ellers, at Informant 2 mener, at det står skrevet i virksomhedens personalehåndbog, 

at koncernsproget er engelsk. Men i overensstemmelse med informant 1’s udtalelse er 

koncernsproget ikke nævnt i personalehåndbogen. Kigger man yderligere på virksomhedens 

danske hjemmeside under jobs oplyses det heller ikke her, at virksomheden har en politik 
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omkring brugen af engelsk som deres fælles koncernsprog.72 Heller ikke i den danske 

jobannonce, som pt. er tilgængelig på hjemmesiden, er koncernsproget nævnt. I jobannoncen er 

det eneste krav til sprogkompetencer, at man behersker engelsk på mellemniveau i skrift og tale 

(se bilag 12). Virksomhedens jobside er dog udformet på engelsk, hvilket formodentlig skal ses 

som et udtryk for, at engelsk er virksomhedens primære sprogvalg. 

 

Det tætteste man kommer en formulering omkring brugen af engelsk som virksomhedens 

koncernsprog er, at der i virksomhedens kvalitetshåndbog, som er udformet på engelsk, står at 

det er den engelske version, der er den gældende. Med denne formulering giver virksomheden 

indirekte udtryk for, at engelsk har en højere status end de andre lokale sprog, som bruges i 

koncernen. For som det fremgår af analysen, betyder koncernsproget nemlig ikke, at engelsk er 

det eneste acceptable kommunikationsmiddel i virksomheden. Medarbejderne må gerne 

kommunikere på andre lokale sprog, så længe der er tale om specifik intern kommunikation 

mellem de pågældende medarbejdere. Er der til gengæld tale om information, som andre 

medarbejdere skal have indsigt i, bør der kommunikeres på engelsk, også selvom det muligvis er 

to danskere, der kommunikerer sammen. Men ligesom det ikke direkte er skrevet nogle steder, at 

engelsk er virksomhedens koncernsprog, er der heller ikke formuleret nogen specifikke 

retningslinjer for selve brugen af koncernsproget. Det er således op til medarbejderne selv at 

skelne mellem, hvornår de skal kommunikere på engelsk og hvornår de må bruge et andet sprog. 

Ledelsen antager med andre ord, at samtlige medarbejderne ved, at engelsk er koncernsproget og 

derved også ved, hvilke situationer de skal bruge koncernsproget i. På baggrund af disse 

antagelser fra ledelsens side, ser det ud til at brugen af engelsk som virksomhedens koncernsprog 

nærmere er kommunikeret ud som et alment kendt faktum til medarbejdere frem for en decideret 

politik. Måden hvorpå ledelsen har kommunikeret koncernsproget ud, må desuden betegnes som 

forholdsvis indirekte, eftersom valget af engelsk som koncernsproget umiddelbart kun indirekte 

kommer til udtryk ved, at virksomhedens officielle dokumenter, strategiplaner og 

medarbejderinformation bliver kommunikeret ud på engelsk. 

 

Yderligere tyder det også på, at LOGSTOR har hvad Millar & Jensen (2009) i afsnit 3.2.1 

beskriver som en udpræget pragmatisk tilgang til brugen af engelsk som deres koncernsprog, i og 

med virksomheden ikke har en gennemført og eksplicit sprogstrategi med specifikke 

                                                
72 Se: http://www.logstor.com/showpage.php?lang=DA&pageid=5802862 



 

 65 

retningslinjer for brugen af engelsk som virksomhedens koncernsprog, men i høj grad overlader 

det til medarbejderne selv at administrere brugen af koncernsproget. Ligeledes bevirker det 

faktum, at virksomheden gør brug af andre sprog end engelsk, at virksomhedens koncernsprog 

ikke er brugt i ordets mest omfattende betydning som et allestedsværende sprog, der bruges i alle 

aspekter af virksomhedens kommunikation (jf. afsnit 3.2.1, s. 24-28). Virksomhedens 

koncernsprog ser ud til at blive brugt i henhold til Sørensens (2005) definition af koncernsprog, 

som et administrativt værktøj, der har til hensigt at etablere et fælles grundlag for den interne 

kommunikation mellem virksomhedens internationale kontorer (jf. afsnit 3.2.1, s. 24-28). 

 

Det kan herefter diskuteres, hvorvidt virksomhedens koncernsprog rent faktisk udgør et fælles 

grundlag for den interne kommunikation. I analysen fremgår det tydeligt, at medarbejderne ikke 

altid gør brug af koncernsproget, men derimod, som informant 2 udtrykker det, springer over 

hvor gærdet er lavest. Det vil sige, de vælger den nemme løsning og skriver på dansk eller et 

andet modersmål, frem for at bruge kræfter og tid på at skrive på engelsk. Denne, ifølge 

informant 2, haltende brug af koncernsproget skyldes formentlig manglende sproglige 

kompetencer hos nogle af medarbejderne, men kan på den anden side også være et udtryk for, at 

medarbejderne ikke i særlig høj grad værdsætter brugen af koncernsproget. I afsnit 5.2 nedenfor 

vil jeg nærmere diskutere faktorerne bag informanternes sprogvalg. 

 

Som det fremgår af teoriafsnittet kan language management, ifølge Spolsky, enten afspejle eller 

være i modstrid med et sprogsamfunds reelle sprogpraksis. Eftersom der tilsyneladende er en 

inkonsistens mellem indførelsen af koncernsproget og selve brugen af koncernsproget i 

virksomheden, tyder det på, at sproghåndteringen og sprogbrugen ikke stemmer fuldstændig 

overens i LOGSTOR. Så selvom koncernsproget engelsk synes at være ledelsens primære 

sprogvalg, tyder det ikke på at være tilfældet for de øvrige medarbejdere. 

 

Årsagen til den manglende disciplin hos medarbejderne i forhold til brugen af koncernsproget 

hænger formentlig sammen med ledelsens lave prioritering af sprog generelt i koncernen samt 

det faktum, at der ikke foreligger nogen egentlige retningslinjer for brugen af koncernsproget. 

Med andre ord kunne det tyde på, at det ikke fremgår klart nok for medarbejderne, at 

koncernsproget rent faktisk er en politik, som skal følges. Hvis ledelsen i stedet prioriterede 

koncernsproget højere og gav tydeligere udtryk for værdien af koncernsproget, kunne man 
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overveje om det muligvis ville smitte af på medarbejderne og derved højne deres disciplin 

omkring brugen af engelsk som virksomhedens koncernsprog. Ifølge Spolsky er det netop 

overbevisningen samt opmuntringen af sprogbrugerne til at bruge den foretrukne sprogvariant, 

som er det fundamentale ved language management (jf. afsnit 3.1.1.3, s. 19-21). Men som sagt, 

synes ledelsen ikke umiddelbart at have iværksat nogle gennemgribende tiltag for at styrke 

brugen af engelsk i koncernen. 

 

Et andet interessant aspekt i forhold til håndteringen af virksomhedens engelske koncernsprog er 

informanternes egne engelske sprogpraksis. I afsnit 4.5 fremgår det tydeligt, at informanternes 

engelske sprogbrug varierer meget i forhold til, hvem de snakker med. I denne henseende er det 

således forståeligt, at ledelsen har valgt ikke at diktere, hvilken engelsk sprogvariant 

medarbejderne specifikt skal bruge, men i stedet har udarbejdet en termbank med de mest vigtige 

og brugte termer, som en rettesnor til medarbejderne, hvis de skulle blive i tvivl om, hvordan de 

skal oversætte et bestemt udtryk. Omvendt kan afståelsen fra yderligere retningslinjer omkring 

medarbejdernes engelske sprogbrug formentlig ses i relation til, at det, som det ligeledes fremgår 

i afsnit 4.5, ikke er selve sproget men derimod forståelsen, der er i højsædet hos både 

medarbejderne og ledelsen. Det vigtigste er således ikke, at medarbejderne kommunikerer på et 

korrekt engelsk, men derimod at de kommunikerer på et forståeligt engelsk. Det interessante her 

er, at det imidlertid synes at være det laveste sproglige niveau der regnes for fællesnævneren i 

denne sammenhæng. Medarbejdernes dårlige engelskkundskaber i de andre lande, fremføres som 

argument eller ligefrem undskyldning for, at det ikke er nødvendigt at stille krav til 

medarbejdernes engelske sprogbrug eller for den sags skyld at bruge ressourcer på at styrke 

deres sproglige kompetencer. 

 

Overordnet tegner der sig således et billede af, at virksomhedens engelske koncernsprog endnu 

ikke er blevet en naturlig og integreret del af medarbejdernes daglige interne kommunikation og 

målet med at etablere et fælles grundlag for den interne kommunikation mellem virksomhedens 

internationale kontorer synes således ikke at være fuldstændig opfyldt endnu. 

 

5.2 Brugen og valget af fremmedsprog i koncernen 
På baggrund af ovenstående diskussion og den foregående analyse af mine informanters 

udtalelse om sproghåndteringen i LOGSTOR, deres sprogpraksis samt deres holdninger til 
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brugen af fremmedsprog, kan man sige, at der er flere forskellige faktorer, der indvirker på 

informanternes brug og valg af fremmedsprog. 

 

For det første er der virksomhedens engelske koncernsprog, som betyder, at informanterne skal 

bruge engelsk, i de situationer, hvor de kommunikerer sammen på tværs af virksomhedens 

internationale kontorer. Som det fremgår både her ovenfor og i analysen, lader det umiddelbart 

til, at indførelsen af engelsk som virksomhedens koncernsprog ikke har haft en større indflydelse 

på de ansattes valg og brug af fremmedsprog, idet informanterne stadig bruger andre 

fremmedsprog end engelsk i de situationer, hvor de egentlig burde bruge koncernsproget. 

Informant 2 nævner endvidere i denne sammenhæng, at koncernsproget engelsk som sådan ikke 

fylder så meget. 

 

I afsnit 4.6 fremgår det derimod tydeligt, at de holdninger og værdier informant 2, 3 og 4 

tillægger brugen af fremmedsprog udover engelsk har en langt større indvirkning på deres 

sprogvalg. Ikke nok med, at de finder sprog utroligt interessant, brugen af fremmedsprog betyder 

også meget for dem i deres daglige kommunikation med udenlandske forhandlere, klienter og 

kollegaer, og det giver dem ligeledes en række fordele at kunne bruge flere forskellige sprog 

udover engelsk. 

 

I denne sammenhæng er der også en række personlige faktorer, som er afgørende for 

informanternes sprogvalg. I informant 2’s tilfælde er det især hans personlige ideologi og 

bevidsthed om at have kompetencer i samt at bruge sine samarbejdspartneres modersmål, der er 

afgørende for hans valg og brug af fremmedsprog. For informant 3 er det nærmere det faktum, at 

hun føler, hun ved brugen af spansk opnår en merværdi i sit arbejde. I informant 4’s tilfælde 

udgør brugen af fremmedsprog derimod en altafgørende faktor for, at han kan udføre sit arbejde. 

 

En anden personlig faktor, som også indvirker på medarbejdernes sprogvalg, er som tidligere 

nævnt deres sproglige kompetencer. Analysen har vist, at de medarbejdere, som ikke har 

tilstrækkelige sproglige kompetencer i koncernsproget engelsk, vælger at bruge deres 

modersmål. Omvendt vælger de, som har kompetencer i andre fremmedsprog som f.eks. tysk, 

fransk eller spansk at slå over i disse sprog, når de kommunikerer med en kollega fra disse lande. 

Det er i denne sammenhæng interessant at se, at hvor ledelsen synes at prioritere engelsk over 
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andre fremmedsprog, synes medarbejderne at prioritere andre fremmedsprog over engelsk. I de 

tilfælde, hvor de kan tale et andet fremmedsprog end engelsk, så vælger de gerne at 

kommunikere på dette. 

 

En faktor, som også synes at indvirke på især informanternes brug af engelsk, er de personer de 

taler med. Som nævnt ovenfor i diskussionen og i analysen afsnit 4.5, varierer, ændrer og 

tilpasser informanterne deres engelske sprogbrug alt afhængigt af, hvem de snakker med og 

denne persons sproglige kompetencer. 

 

Med andre ord, synes indførelsen af engelsk som virksomhedens koncernsprog ikke at have haft 

afgørende indflydelse på informanternes holdning til brugen og valget af fremmedsprog. 

Derimod synes de personlige faktorer og værdier informanterne tillægger brugen af et 

fremmedsprog at have langt større indflydelse på deres sprogvalg end indførelsen af engelsk som 

det fælles koncernsprog. 

 

I henhold til Spolsky’s teori om language policy synes der således at eksistere en høj grad af 

uoverensstemmelse mellem de tre dimensioner af sproghåndtering, sprogpraksis og 

sprogholdninger internt i LOGSTOR og det forekommer at medarbejdernes holdninger til sprog 

har en langt større indflydelse på deres sprogvalg end ledelsens sproghåndtering og valg af 

engelsk. 

 

Indtrykket af at der således ikke synes at eksistere en umiddelbar sammenhæng eller helhed i 

valget og brugen af engelsk som koncernsproget i min casevirksomhed samt det faktum, at det 

personlige sprogvalg i høj grad synes at være styret af personlige faktorer og overbevisninger 

omkring sprogbrug, leder mig videre til spørgsmålet om, hvorvidt det egentlig er muligt at styre 

og ændre personers sprogvalg? Jeg kan umiddelbart ikke svare på dette spørgsmål i denne 

afhandling, men det synes at ligge i mine data, at det ikke er en helt let opgave. 
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6. KONKLUSION 
Formålet med denne afhandling var at opnå forståelse for, hvordan en global virksomhed 

håndterer sproglig diversitet internt i virksomheden samt at undersøge, hvilke faktorer der ligger 

til grund for de ansattes brug og valg af fremmedsprog i den daglige interne kommunikation. 

 

Rammerne for afhandlingen har været den globale danske fjernvarmevirksomhed LOGSTOR, 

som kan betegnes som et komplekst sprogsamfund med en høj grad af sproglig diversitet, set ud 

fra virksomhedens mange udenlandske datterselskaber, salgskontorer og samarbejdspartnere. 

 

I analysen fremgik det, at håndteringen af den sproglige diversitet internt i koncernen, består af 

indførelsen af engelsk som virksomhedens koncernsprog. Ifølge ledelsen er engelsk det sprog, 

der binder virksomheden sammen og de anser koncernsproget som en politik, som alle 

medarbejderne er indforstået med. Men eftersom det hverken fremgår af virksomhedens 

personalehåndbog, hjemmeside eller jobopslag, at virksomhedens koncernsprog er engelsk, 

forekommer det tvivlsomt, hvorvidt ledelsen rent faktisk har kommunikeret koncernsproget ud 

som en egentlig politik. Ledelsens valg af engelsk som koncernsprog kommer umiddelbart kun 

indirekte til udtryk ved, at virksomhedens officielle dokumenter, strategiplaner og 

medarbejderinformation bliver kommunikeret ud på engelsk. Ligeledes forekommer 

koncernsproget også nærmere at være kommunikeret ud som et alment kendt faktum til 

medarbejderne frem for en decideret politik, idet ledelsen ikke har formuleret en eksplicit 

sprogstrategi med specifikke retningslinjer for brugen af engelsk som virksomhedens 

koncernsprog, men i høj grad overlader det til medarbejderne selv at administrere brugen af 

koncernsproget. Tilgangen til koncernsproget i virksomheden kan således betegnes som yderst 

pragmatisk. 

 

Yderligere synes der at eksistere en inkonsistens mellem indførelsen af koncernsproget og selve 

brugen af koncernsproget i virksomheden. Analysen viste, at medarbejderne bør kommunikere 

på engelsk, når deres korrespondance involverer eller vedkommer andre medarbejdere. Men det 

kom samtidigt frem, at medarbejderne ikke altid gør brug af koncernsproget i disse situationer, 

men derimod stadig kommunikerer sammen på deres respektive modersmål. Ligeledes kom det 

frem, at den haltende brug af koncernsproget formodentlig delvis skyldes manglende sproglige 

kompetencer i koncernsproget hos nogle af medarbejderne samt, at der synes at mangle disciplin 
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hos medarbejderne i forhold til generelt at bruge engelsk som koncernsproget. Men samtidigt har 

ledelsen heller ikke iværksat noget gennemgribende tiltag for at styrke brugen af engelsk i 

koncernen. 

 

Endvidere viste analysen af informanternes egen sprogpraksis, at det ikke er et homogent og 

ensartet engelsk sprog informanterne bruger. De ændrer og tilpasser i høj grad deres engelske 

sprogbrug i forhold til den person de taler med og til vedkommendes sproglige kompetencer. Det 

engelske sprog informanterne kommunikerer på er således i nogle tilfælde et meget forenklet 

engelsk, hvor alt det overflødige og korrekte er skåret væk, eller det består af bestemte interne 

vendinger eller en blanding af engelsk og dansk. Desuden synes informanternes engelske 

sprogbrug i nogen grad også at være påvirket af deres modersmåls struktur og opbygning. 

 

I analysen kom det yderligere frem, at der ligger flere forskellige faktorer bag informanternes 

valg og brug af fremmedsprog i den daglige interne kommunikation. De faktorer, der synes at 

have størst indflydelse på brugen og valget af fremmedsprog er især de personlige holdninger og 

værdier informanterne tillægger brugen af fremmedsprog. Ligeledes ser det ud til, at 

medarbejdernes sproglige kompetencer også har en afgørende betydning for deres brug af 

henholdsvis koncernsproget engelsk samt andre fremmedsprog. 

 

Ud fra informanternes udtalelser om deres holdninger til brugen af fremmedsprog i den daglige 

interne kommunikation, er det muligt at udlede at indførelsen af engelsk som virksomhedens 

koncernsprog ikke ser ud til at have haft afgørende indflydelse på informanternes holdning til 

brugen og valget af fremmedsprog. Derimod synes de personlige faktorer og værdier 

informanterne tillægger brugen af et fremmedsprog at have langt større indflydelse på deres 

sprogvalg. 

 

Overordnet set synes der således at eksistere en høj grad af uoverensstemmelse mellem de tre 

dimensioner af sproghåndtering, sprogpraksis og sprogholdninger internt i LOGSTOR, eftersom 

det forekommer at medarbejdernes holdninger til sprog har en langt større indflydelse på deres 

sprogvalg end ledelsens sproghåndtering og valg af engelsk som virksomheden koncernsprog. 
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Bilag 1 - Interviewguides  
 

Interviewguide - Informant 1(dansker) 

1. Du er Vice President for LOGSTOR’s Corporate Communications, kan du fortælle lidt om 

dit arbejde indenfor corporate communication? 

a) Hvad dækker corporate communication over? 

b) Arbejdsområder og ansvar? 

c) Arbejder i med nogen specifikke sprogområder inden for Corporate Communication? 

2. Hvad betyder brugen af fremmedsprog for dig i dit daglige arbejde? 

3. Spørgsmål angående brugen af sprog i virksomheden: 

a) Inden for hvilke sprogområder har virksomheden samhandel? 

b) Hvilket sprog anvender virksomheden primært i forhold til virksomhedens største 

samhandelspartnere?  

- Engelsk, Samhandelspartnersprog, Engelsk og samhandelspartnersprog, 

Andet f.eks. tysk i Polen. 

c) Ved du hvilke fremmedsproglige kompetencer der aktuelt er repræsenteret i 

virksomheden? 

- Engelsk, tysk, fransk, spansk, kinesisk etc. 

4. LOGSTOR’s hjemmeside er oversat til hhv. Engelsk, Dansk, Tysk, Polsk, Finsk, Svensk, 

Russisk og Kinesisk – kan du fortælle om overvejelserne for at LOGSTOR har en 

hjemmeside på netop disse 8 sprog? 

a) Er det din opfattelse at brugen af fremmedsprog har betydning for LOGSTOR’s 

aktiviteter i udlandet? Eller er det nok med engelsk?  

5. Du skrev tidligere til mig i en mail at I ikke har nogen nedskreven strategi omkring brugen af 

koncernsprog og fremmedsprog men at engelsk binder jer sammen i og med I er en 

international virksomhed, kan du uddybe det? 

a) Kan du give nogle konkrete eksempler på i hvilke sammenhænge engelsk bliver brugt 

til at ”binde jer sammen”? – Juridiske dokumenter, alm. mailbrug, lederniveau – 

medarbejder niveau.. 

b) Hvad sker der i situationer hvor engelsk ikke kan bruges som ”bindeled” eller ikke 

slår til som fælles sprog? Bruges oversættere, tolke? Er disse eksterne eller interne? 

Bruges de hyppigt/sjældent? 
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c) Du siger engelsk binder jer sammen, betyder det også at du mener brugen af engelsk 

sikrer en effektiv intern kommunikation på tværs af LOGSTOR’s internationale 

kontorer? 

d) Har LOGSTOR efter din mening et fælles koncernsprog 

e) Er det din opfattelse at medarbejderne i LOGSTOR er bevidste om at I har et fælles 

koncernsprog – eller ej? 

6. I har for nylig fået en ny engelsk topchef – har det umiddelbart ændret på brugen af 

fremmedsprog i koncernen?   

a) Har I f.eks. i ledelsen overvejet at indføre engelsk som LOGSTOR’s officielle 

koncernsprog, som følge heraf? 

b) Større fokus på sprog end hidtil? 

7. Hvordan vil du mene at I prioriterer sprog i ledelsen? 

a) Tilbyder I sprogundervisning til medarbejdere? 

b) Overvejet kvalitetstjek af medarbejders sprogbrug – kundskaber. Salgspræsentationer, 

PowerPoints etc. 

c)  Er sprogkundskaber noget i ligger vægt på ved ansættelsen af nye medarbejdere? 

8. Har i ledelsen overvejet at integrere virksomhedens kommunikation og sprogbrug i de 

eksisterende strategiplaner? 

 

Interviewguide – Informant 2 (dansker) 

1. Du er Area Sales Manager hos LOGSTOR - korrekt? Kan du fortælle lidt om dine 

ansvarsområder og daglige arbejdsopgaver som Area Sales Manager?  

a. Dit arbejde i forhold til Spanien? 

2. Hvilke sprog taler du udover dansk, som jeg formoder, er dit modersmål? 

3. Hvilke sprog bruger du i hvilke sammenhænge?  

4. Hvad betyder brugen af fremmedsprog for dig i dit daglige arbejde? 

5. Hvordan vil du beskrive dine fremmedsprogskundskaber? 

6. Har du nogensinde oplevet at dine sprogkundskaber ikke var tilstrækkelige i en 

arbejdssituation eller på forretningsrejse? 

a. Hvad gør du hvis dine sprogkundskaber i en given arbejdssituation ikke er 

tilstrækkelige – bruger du oversættere, tolke, sprogundervisning? 
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7. Hvordan oplever du udenlandske kunder eller partneres sprogkundskaber når du er på 

forretningsrejse? Gode – Dårlige sprogkundskaber?  

8. Hvordan vil du beskrive kommunikationen mellem jeres spanske forhandler og dig?  

a. Positive/Negative oplevelser 

b. Spanske forhandlers sprogkundskaber? Ønske om at kunne spansk? 

9. Har du lige let ved at bruge fremmedsprog skriftligt som mundtligt? 

10. Er der nogen der kontrollerer det, du skriver, når du kommunikerer på andre sprog end 

dansk? Evt. ved salgspræsentationer, rapporter, PowerPoint etc.  

11. Hvordan oplever du at ledelsen prioriterer brugen af fremmedsprog i virksomheden? 

a. Opbakning fra ledelsen i form af sprogundervisning etc.? 

12. Er det din opfattelse at Logstor har et fælles koncernsprog? 

a. Engelsk som det sprog der binder Logstor sammen? 

b. Hvad betyder det at have et koncernsprog for dig? Hvad indebærer det? 

13. Hvordan vil du have det, hvis der blev formuleret officielle retningslinjer mht. brugen af 

fremmedsprog i koncernen? 

a. Kunne det tænkes at have indflydelse på dit sprogbrug? 

 
Interviewguide – informant 3 (polak) 

1. Can you please tell me about your work and daily routines? 

2. Which foreign languages do you know apart from English? 

3. In which occasion do you use foreign language in your work and how? 

4. How would you describe your foreign language skills? 

a. Do you use foreign language as easily in writing as orally? 

5. Which value does foreign language have in your daily work? 

6. Have you ever experienced that your foreign language skills was not sufficient enough in a 

work situation.  

a. If so, what did you do? Ask a colleague, use the translation service provided by the 

firm? 

7. As part of your work I can imagine you have a lot of contact with the other European 

LOGSTOR offices and external customers and partners. 

a.  How do you experience their language skills? Same level of language skill?  
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8. How would you describe your communication with LOGSTOR’s Spanish distributor, 

EFITERM? Communicate in English – Spanish? 

a. I can see he once has sent you a mail in Spanish – did you answer in Spanish or 

English? 

9. Does anyone in any occasion correct/control your foreign language use? 

10. Do you experience that the LOGSTOR management gives priority to the use of foreign 

language in the company? 

a. Offer of language courses etc.  

b. Do you feel that you have been prioritized in your work because of the languages you 

know? 

11. Is it your impression that Logstor has a common corporate language? 

a. English as the language that combines the company? 

b. Your understanding of a common corporate language?  

12. What do you think if LOGSTOR made official guidelines about foreign language use in the 

company – do you think it would influence the way you use foreign language? 

 

Interviewguide – informant 4 (spanier) 

1. Can you please tell me a bit about your company and how your collaboration started with 

LOGSTOR?  

Me puedes explicar un poco sobre tu compañía y como empezó la colaboración con Logstor? 
2. Which foreign languages do you know? 

¿Qué idiomas extranjeros sabes hablar? 
3. In which occasion do you use foreign language in your work? 

En qué ocasiones usas otros idiomas y con que frecuencia los usas – a diario, solo algunas veces a 

la semana, o al mes? 

a. Which language(s) do you use in your communication with Logstor? 

En que idioma se comunica con Logstor? 

b. As far as I know the Customer Service Coordinator knows Spanish but you mostly 

communicate in English – how come? 

¿Según lo que he entendido A.  sabe español pero la mayoría del tiempo os comunicáis 

en inglés – por qué? 

4. How would you describe your foreign language skills? 

¿Cómo describirías tus habilidades de otras lenguas? 
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5. Do you ever use translation services like professional or online translation services? 

¿Alguna vez, utiliza los servicios de traducción, como por ejemplo los servicios profesionales de 

traducción o del internet? 

6. Which value does foreign language have in your daily work? 

¿Qué importancia tiene el idioma extranjero en su trabajo diario? ¿Qué tan significativa es? 
7. How would you describe the communication with the Danish Area Sales Manager and the 

Polish Customer Service Coordinator? 

¿Cómo describiría la comunicación con TL y AS en Polonia? 
8. Do you think it would be an advantage for you and your collaboration with Logstor if they 

could offer more communication in Spanish? 

¿Crees que sería una ventaja o beneficio para usted y su colaboración con Logstor si podían 

ofrecer más comunicación en español? – material escrito, descripciones de productos 

a. Like written material – product descriptions etc. 

9. Have you ever experienced a work situation where you had wished to be able to 

communicate in Spanish? 

¿Alguna vez ha experimentado una situación de trabajo en la que habría querido ser capaz de 

comunicar o hablar en español? 

10. Is it you impression that Logstor has a common corporate language? 

¿Según tu opinión tiene Logstor un idioma corporativo común?  

What do you understand by common corporate language? 

¿Qué entiende usted por idioma corporativo común? 
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Bilag 2 - Konventioner for transskribering 
 
Til transskriptionerne på de følgende sider har jeg brugt nedenstående tegn, som er min egen 

tilpasning af udskriftkonventionerne fra ’conversation analysis’. ’Conversation analysis’ er 

studiet  

af samtaler og blev udviklet i starten af 1960’erne af Harvey Sacks, Emanuel Schegloff og Gail 

Jeffeson fra Berkeley University i Californien, USA.73  

 

... Kort pause samt substitut for øh, altså osv. 

(X sekunders pause) Længere pause 

[ ] Overlappende tale 

-.. Afbrudte ord og sætninger 

(blabla) Metakommentarer 

_ Emfase af ord 

 

Transskriptionerne følger derudover konventionerne for henholdsvis det danske, engelske og 

spanske skriftsprog. Det vil sige at punktum, komma, kolon, semikolon, bindestreg samt 

spørgsmålstegn og udråbstegn er sat på bedste vis i henhold til de gældende grammatiske regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Have, 1999: 3-9, 75-97 
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Bilag 3 - Interview med Vice President of HR, Corporate Communication & 1 

PR.  2 

Ca. 12 min, pr. telefon den 17/01/2013 3 

 4 
Interviewer (Interviewer tænder for diktafonen) Sådan. Jamen allerførst er jeg egentlig-.. kunne jeg 5 

godt tænke mig at høre lidt om-.. mere sådan generelt om du kan fortælle lidt om dit 6 
arbejde og ansvarsområder i forhold til jeres corporate communication?  7 

 8 
Informant 1 (4 sekunders pause) Ja, corporate communication er det kun det område der lige nu 9 

interesserer dig, fordi når du taler sprog, så kommer du jo også over mit andet 10 
ansvarsområde som er HR, altså koncernover-.. [interviewer: ja] i uddannelse. Det er jo 11 
kompetencer, ik’ ogs’. Men corporate communication det er primært den ekstern rettet 12 
kommunikation mod-.. det er ikke mod kunderne, det er-.. ja, det kan du jo sige det er 13 
indirekte. Men det er mere presse, det er noget branding lignende ting, ik’ogs’. Altså, det er 14 
jo den side af kommunikationen, der ligger der i. 15 

 16 
Interviewer Okay. Det er primært til kunder... 17 
 18 
Informant 1 Nej, det er ikke kunder. 19 
 20 
Interviewer Nej, det er så-.. 21 
 22 
Informant 1 Nej, det er ikke kunde. Det er ikke markedskommunikation og det er ikke til kunder. Det er 23 

til presse og ekstern. Det er branding, det er corporate communication.  24 
 25 
Interviewer Ja okay, på den måde [informant 1: ja]. Ja, selvfølgelig... Og kører I med nogle specifikke 26 

sprogområder i forhold til corporate communication? 27 
 28 
Informant 1 Nej det gør vi ikke, fordi det kører primært på de lokale sprog der er, hvor jeg så er inde og 29 

koordinere med de aktuelle chefer i landene. Ellers så er det på engelsk og dansk 30 
selvfølgelig, fordi vi er-.. Jeg har jo også hovedsæde i Danmark [interviewer: ja]. 31 

 32 
Interviewer Okay... super. Sådan mere generelt, hvad for nogle sprog bruger du så i din hverdag? Er 33 

det... 34 
 35 
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Informant 1 Det er bare engelsk og dansk [interviewer: det er engelsk-..]. Engelsk og dansk 36 
[interviewer: ja]. Ja 37 

 38 
Interviewer Og hvad betyder brugen af fremmedsprog for dig i dit daglige arbejde? 39 
 40 
Informant 1 Jamen... jeg ved ikke hvad du går efter, men altså det er jo en nødvendighed. Altså... jeg 41 

har flere engelske chefer. Min chef er engelsk også, så det er jo... [interviewer: ja] Sådan er 42 
det jo. [interviewer: ja]  43 

 44 
Interviewer Okay... 45 
 46 
Informant 1 Det er koncernsproget, så hvis vi taler med nogen i et eller andet land, så taler vi engelsk. 47 
 48 
Interviewer Okay (5 sekunders pause – interviewer kigger i interviewguiden). Ja, fordi du skrev også til 49 

mig tidligere, at engelsk ligesom binder jer sammen, i og med I jo er en international 50 
virksomhed... [informant 1: ja, det er det]... kan du uddybe det lidt mere? 51 

 52 
Informant 1 Jamen, ikke andet end at det er et koncernsprog. Det er jo den måde vi kommunikerer på, 53 

på skrift og tale, det er engelsk. Vi har nogle få ting, hvor vi oversætter noget til lokalt 54 
sprog, hvis vi har nogle interne blade så kan vi godt-.. der har vi hidtil kørt med seks 55 
sprog... men det er meget få ting. Hvis det sådan er i dagligdagen, så er det kun engelsk. 56 

  57 
Interviewer Okay... imellem de forskellige internationale kontorer [informant 1: ja]... (4 sekunders 58 

pause) Så skal jeg lige se her... Ja, fordi jeg kan godt se inde på jeres hjemmeside, der kører 59 
I nemlig med-.. den har I på otte forskellige sprog. 60 

 61 
Informant 1 Ja, men det er jo rettet ud mod kunden. Det er jo mere markedskommunikation, men 62 

selvfølgelig kan du jo sige, overfor corporate communication, det er jo for at møde dem. 63 
Men hvis du tager daglig tale, hvad der binder os sammen, så er det jo det engelske. 64 
Selvfølgelig er der nogle, der også kan de lokale sprog. Der er nogle der kan fransk og der 65 
er nogle der kan tysk og så slår man selvfølgelig over i det, men det er jo tilfældige 66 
kompetencer. Altså hvis det er, så er det engelsk. Det er klart, det er lokalt sprog man kan 67 
køre ud med deres kunder og det er også derfor de gerne vil have deres hjemmesider på 68 
lokalsproget, ik’ [interviewer: jo]. Altså, det er jo klart, at man gerne i Tyskland vil have en 69 
tysk udgave af hjemmesiden til sine tyske kunder, men det er så fordi den tyske afdeling, så 70 
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bruger den, ik’ [interviewer: ja]. Så det er meget lokalt. Du kan sige alle de lande vi er i, 71 
der taler vi selvfølgelig ikke engelsk med kunderne, der taler vi lokalt sprog. 72 

 73 
Interviewer Okay. Okay, så man kan sige I bruger både det lokale når I er nede og ja-.. både i forhold til 74 

corporate [informant 1: ja] og i forhold til kunder og det hele, men internt når I snakker 75 
på... ja, på tværs...  76 

 77 
Informant 1 Ja, det er det der binder os-.. ja, det er jo vores koncernsprog. Det er jo det vi taler. 78 
 79 
Interviewer Ja, okay... Det er helt fint... Ja, så nævnte du også at I har fået en ny engelsk chef... Har det 80 

umiddel-.. [informant 1: ja, vi har engelsk chef, det har vi jo] Ja. Har det umiddelbart 81 
ændret på brugen af engelsk og andre fremmedsprog? 82 

 83 
Informant 1 Ikke andet end at det er blevet mere intenst, det er klart. Altså sådan er det jo, ik’. Det giver 84 

os nogle udfordringer at topcheferne, de skal kommunikere med medarbejdere, det er klart 85 
altså... Specielt Danmark, kan man sige, hvor man har været begunstiget af en dansk chef, 86 
som kan tale sproget ik’ så lige pludselig har man en chef, der taler engelsk. Det er klart, 87 
det giver nogle udfordringer. 88 

 89 
Interviewer Okay... Hvordan vil du mene I prioriterer sprog i ledelsen? 90 
 91 
Informant 1 (3 sekunders pause) Det ved jeg ikke hvad du mener med. 92 
 93 
Interviewer Er det noget I for eksempel prioriterer højt i forhold til, når I ansætter nye medarbejdere? 94 
 95 
Informant 1 Jaaa, altså det er klart. Hvis der er nogle stillinger, der kræver det, så er engelsk en 96 

nødvendighed, det er det jo. 97 
 98 
Interviewer Ja... Hvordan med andre sprog er det noget I også lægger vægt på? 99 
 100 
Informant 1 Nej, det er det ikke. Det er kun hvis vi er ude at ansætte lokale... [interviewer: okay]. Det er 101 

klart, altså... Det kan være nogle bestemte, det kan det. Men det er der ikke. Det er engelsk 102 
der binder os sammen [interviewer: okay]. Ja det er det... Men det er klart, hvis du skal 103 
ansættes i Tyskland, så skal du kunne det tyske sprog også [interviewer: ja]. Men det er 104 
klart, at vi tager ikke én ind, som kun kan engelsk i Tyskland, der tager vi én, som kan 105 
lokalt sprog også. 106 
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 107 
Interviewer Okay, på den måde... Hvordan med sprogundervisning til jeres medarbejdere er det noget I 108 

tilbyder? 109 
 110 
Informant 1 Jaa, det gør vi... Ikke på en systematisk måde, men når der opstår nogle behov, så gør vi 111 

det. Og det bliver også tilbudt til de timelønnede... Det gør det i flere steder i koncernen, 112 
det er primært Polen. I Polen bruger vi mange ressourcer på det. 113 

 114 
Interviewer Okay... Hvordan med-.. hvad hedder det-.. når jeres medarbejdere bruger meget, nu siger 115 

du engelsk, har I nogen kvalitetstjek af deres brug af engelsk? Nu tænker  jeg, hvis nogle af 116 
sælgerne er ude med salgspræsentationer eller PowerPoints eller... Har I nogen 117 
retningslinjer for, hvordan de sådan skal gøre det eller har de mere eller mindre frie 118 
hænder, hvis man kan sige det? 119 

 120 
Informant 1  Neej, altså... Det er jo-.. man må jo tilpasse sig de tilhør der er der og hvis det er engelsk, 121 

så-.. jeg ved ikke hvad det er for nogle retningslinjer du tænker på? 122 
 123 
Interviewer Jamen, det var mere-.. nu kan man sige... Hvis der er nogle der skal ud med nogle 124 

salgspræsentationer, bliver de-.. kommer de forbi dig inden de bliver sendt af sted eller... 125 
 126 
Informant 1 Nej, det gør de ikke [interviewer: nej]. Det kan de selv gøre... 127 
 128 
Interviewer Okay... Nu skal jeg lige se her... (8 sekunders pause - Interviewer kigger i sin 129 

interviewguide) Okay... Ved du hvilke fremmedsproglige kompetencer, der aktuelt er 130 
repræsenteret i jeres virksomhed?  131 

 132 
Informant 1 Hvilke er aktuelle? 133 
 134 
Interviewer Der aktuelt er repræsenteret? 135 
 136 
Informant 1 Jamen, det er lokalt sprog plus engelsk, ik’. 137 
 138 
Interviewer Ja, okay... Og det er stort set det meste af Europa I er i, så vidt jeg kan se... 139 
 140 
Informant 1  Ja. Vi er i mange lande, så sprogmæssigt dækker vi rimelig godt. 141 
 142 
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Interviewer Ja, det må jeg sige... Så når I er ude og-.. altså i forhold til jeres største samhandelspartnere 143 
så er det engelsk og lokalt sprog i bruger? 144 

 145 
Informant 1 Det er det, ja. 146 
 147 
Interviewer Ja, okay... (6 sekunders pause – interviewer kigger i interviewguiden) Har I nogensinde 148 

været ude for, at engelsk ikke har været nok til at kunne, som du siger, binde jer sammen? 149 
 150 
Informant 1 Jamen, det er jo ofte. Det er det jo. Det er jo hvis man er i Kina, så er det jo ikke sikkert, at 151 

de kan engelsk så godt, som vores. 152 
 153 
Interviewer Så bruger I tolke? 154 
 155 
Informant 1  Ja. 156 
 157 
Interviewer Hvordan i forhold til salgsmateriale, når I er ude med noget af det også. Er det eksterne 158 

oversættere I bruger eller... 159 
 160 
Informant 1  Nej, primært interne 161 
 162 
Interviewer Interne, ja [informant 1: ja]... Okay... (4 sekunders pause – interviewer kigger i 163 

interviewguiden) Er det din opfattelse at medarbejderne i LOGSTOR er bevidste om, at I 164 
har engelsk som fælles koncernsprog? 165 

 166 
Informant 1 Ja, det ved de alle sammen [interviewer: ja]. 167 
 168 
Interviewer (3 sekunders pause) Okay... Så lige et sidste her... Har I, i ledelsen, overvejet at integrere 169 

virksomhedens kommunikation og sprogbrug i de eksisterende strategiplaner? 170 
 171 
Informant 1 Det forstår jeg ikke rigtig? Fordi alle vores strategiplaner, de er jo lavet på engelsk... 172 

[interviewer: okay]. Det er jo koncernsproget. Så man kan jo sige, at selvfølgelig kan der 173 
være nogle meget lokale også. Men... toppen og alt er jo på engelsk, også i bestyrelser og 174 
ting og sager, ik’. 175 

 176 
Interviewer Okay, så det er meget jeres juridiske dokumenter og ... 177 
 178 
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Informant 1 Ja, det kører jo-.. Altså juridiske dokumenter er jo en blanding af-.. hvis der er noget 179 
juridisk der skal være på dansk, så er det på dansk, ik’. Ellers så er det jo meget engelsk, 180 
fordi så har man ikke en ledelse der er koordineret. 181 

 182 
Interviewer Okay...  Jamen, det jeg sådan ville spørge ind til var mere i forhold til, at du skrev tidligere 183 

at I ikke havde nogen nedskreven strategi i forhold til brugen af koncernsproget og brugen 184 
af fremmedsprog... 185 

 186 
Informant 1  Nej, det har vi jo heller ikke andet end, at alle ved, at det er engelsk, der er koncernsproget 187 

[interviewer: ja]. Hvis det er en politik, så er det jo sådan. Altså, det kan du jo godt se, det 188 
er ikke skrevet nogle steder men det ved alle jo [interviewer: okay]. 189 

 190 
Interviewer ... Og har I altid brugt det eller er det i forhold til I har fået den her mere-.. 191 
 192 
Informant 1 Jamen, det-.. Nej, det har altid været der. Siden den her virksomhed begyndte at eksportere, 193 

så har man jo været nød til at kunne nogle fremmedsprog og engelsk er blevet mere og 194 
mere tydeligt på det, ik’ [interviewer: ja]. Jamen selvfølgelig er der masser der også kan 195 
tysk og som bruger tysk når de snakker med tyskerne og når de snakker med Tyskland, 196 
men det er ikke et krav, det er det ikke [interviewer: nej]. 197 

 198 
Interviewer Okay. (8 sekunders pause – interviewer kigger i interviewguide) Jamen (5 sekunders 199 

pause) Det var jo faktisk det, når jeg lige kigger [informant 1: det er bare i orden] ned over 200 
det... 201 

 202 
Informant 1  Ellers kommer du jo bare tilbage, hvis der er et eller andet du sådan lige vil have 203 

præciseret, så kan du bare give mig en mail eller give mig et kald, ik’. 204 
 205 
Interviewer Okay, jamen mange tak og tusind tak fordi jeg måtte ringe. 206 
 207 
Informant 1  Ja, velbekomme. Hej, hej. 208 
 209 
Interviewer Hej, hej. 210 
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Bilag 4 - Interview med Area Sales Manager for Baltikum, Canada, USA og 1 

Spanien.  2 

Ca. 52 min., mødelokale hos LOGSTOR Fredericia, d. 29/01/2013 3 

 4 

Interviewer Jamen, allerførst kunne jeg godt tænke mig, at du fortæller sådan lidt om dine 5 
ansvarsområder og daglige arbejdsopgaver her i LOGSTOR. Du er Area Sales Manager, 6 
korrekt? 7 

 8 
Informant 2 Ja, jeg sidder med ansvaret for Baltikum. Det er så Estland, Letland og Litauen og så sidder 9 

jeg med Spanien og så sidder jeg med Canada og USA, som egentlig bare bliver betegnet 10 
Nord Amerika [interviewer: ja]. Så det er de lande, som jeg egentlig beskæftiger mig med 11 
og, kan man sige, har ansvaret for. Det med ansvaret er måske sådan ikke klart defineret, 12 
helt præcist hvad det er. Men normalt er det sådan, at i oktober måned bliver der lagt et 13 
budget, hvor vi siger, at næste år vil vi omsætte for 20 millioner og vi vil tjene 2 millioner 14 
[interviewer: okay] og så er hovedopgaven egentlig at følge op på, at de forhandlere vi har i 15 
hvert enkelt land – Estland, Letland, Litauen, Spanien, Canada – at de egentlig får solgt for 16 
de 20 millioner og at vi får tjent de 2 millioner [interviewer: ja] og at vi egentlig opfylder 17 
de budgetter, som vi egentlig laver [interviewer: okay]. Det er egentlig, kan man sige, i 18 
korte træk det, det går ud på. Min opgave er egentlig at sørge for at vores forhandlere i de 19 
lande, de har det, de skal bruge for at kan gå ud og sælge til slutkunden. Det vil sige, jeg 20 
har som sådan ikke nogen, i første omgang, direkte kontakt til slutkunderne, det sker typisk 21 
igennem vores forhandlere og det er selvfølgelig typisk på et andet sprog [interviewer: ja] 22 
at det foregår. Det vil sige, at jeg sørger for at priser og materialer, kataloger og hvad ellers 23 
de måtte bruge er til rådighed. Teknisk support, hvis de har brug for det også, at det er til 24 
rådighed. Altså simpelthen for at facilitere dem for, at de har det der skal til, for at de kan 25 
sælge. Jeg har selvfølgelig det budget som er blevet lagt typisk i oktober her, er selvfølgelig 26 
lavet i aftale med dem [interviewer: ja]. Altså, det er sådan-.. ja, det er sådan et sammenspil 27 
at: Hvad tror vi på vi kan sælge for, hvad skal der til, for at vi kan sælge for det og det er så 28 
det, der egentlig bliver lagt til grund for ”sharen”, det er så budgettet, som vi laver., 29 

 30 
Interviewer Okay... 31 
  32 
Informant 2 Hvad er der ellers... Jamen, så alt hvad der har med salgsaktiviteter i det enkelte land, 33 

kommer også, kan man sige, igennem mig. Det vil sige, hvis der er konferencer eller 34 
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messer eller udstillinger eller hvad det måtte være. Det skal jeg også sørge for at koordinere 35 
på de lande som jeg har ansvaret for [interviewer: okay]. Så jeg er som sådan-.. Area Sales 36 
Manager er egentlig det bindeled mellem vores forhandlere og så LOGSTOR, kan man sige 37 
[interviewer: ja]. Og så den forskel der kan være på-.. I de lande jeg har med at gøre, der 38 
har jeg ét land, som er et datterselskab og det er Litauen. Det er lidt anderledes, fordi de har 39 
større indsigt og mere adgang end forhandlerne har [interviewer: ja]. Det vil sige, de har 40 
f.eks. adgang til vores intranet og de får, kan man sige, de informationer, som ellers kører 41 
rundt i virksomheden. Det gør forhandleren ikke, der går det egentlig til mig og så kan jeg 42 
så beslutte, mere eller mindre, hvad for noget information de skal have [interviewer: ja]. 43 
Men som et datterselskab, der er de egentlig direkte connected og de skal også stå direkte 44 
til ansvar f.eks. for hvad deres udgifter og sådan nogle ting er [interviewer: ja]. Hvor imod 45 
typisk en forhandler har sit eget selskab, som han selvfølgelig bestemmer over og er 46 
ansvarlig for og også skal sørge for at han også tjener penge [interviewer: ja]. Så der er den 47 
forskel imellem de to om man har en forhandler eller om der er et datterselskab 48 
[interviewer: okay]. Og med hensyn til hvordan vi er delt ind er der egentlig ikke nogen 49 
logisk forklaring på hvordan landene er fordelt, fordi man kan sige det virker måske lidt 50 
åndssvagt at du har noget i øst og så har du Spanien og så har du noget over på den anden 51 
side af Atlanten. Og det er tilfældighedernes spil, hvordan det er blevet [interviewer: okay]. 52 
Altså, man har nogle lande og de er simpelthen bare blevet fordelt efter hvem har plads og 53 
hvem har tid til at tage nogle lande. Nåh, men så får du det og så uden egentlig at kan sige: 54 
”Nåh, men det er så delt op sådan” [interviewer: okay]. Det niveau der er over, altså med 55 
Jørgen og der er én der hedder Peter Jorsal [interviewer: ja], som sidder egentlig over Area 56 
Sales Manager, de er sådan, kan man sige, delt lidt ind. Men det er stadig svært at sige om 57 
det er nord syd eller øst eller vest, fordi der er altid nogle lande, der falder helt uden for 58 
[interviewer: okay]. Hvis man kigger på strukturen i LOGSTOR har man haft noget der 59 
hedder District Energy Europe [interviewer: ja], som ligesom har været den gren, som vi 60 
har været inden under, men så har vi så haft Nordamerika. De falder så lidt udenfor District 61 
Energy Europe [interviewer: ja] (fælles grin) Ja, der har ikke rigtig været nogen til at tage 62 
dem, så de er så røget ind også [interviewer: okay]. Så ja, altså det er ikke sådan meget 63 
firkantet, det er sådan lidt tilfældigt [interviewer: okay]... Så det er tilfældighederne, der 64 
egentlig har gjort, hvad for nogle lande man egentlig sidder med. Så det vil sige, jeg har 65 
ikke noget specielt kendskab til russisk eller de sprog de bruger i Baltikum. Jeg har ikke 66 
noget specielt kendskab til spansk. Engelsk er koncernsproget, det taler alle [interviewer: 67 
okay]. Altså, man kunne jo godt forestille sig, at man havde nogle i virksomheden, som 68 
egentlig kunne spansk [interviewer: ja], så var det måske smartere at tildele det... 69 
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[interviewer: til vedkommende] ja, lige præcist. Jeg har været lidt inden over Frankrig, 70 
fordi jeg snakker fransk [interviewer: ja, okay] og egentlig synes det var spændende, men 71 
det har aldrig som sådan gået op. Jeg har altid haft på min ønskeseddel, at jeg gerne vil 72 
have med Frankrig at gøre [interviewer: ja], fordi jeg selvfølgelig snakker fransk og er lidt 73 
frankofil (informant 2 griner). Men det er aldrig helt lykkedes at sige: ”Nåh, men ok så har 74 
du Frankrig” [interviewer: okay]. Det har været sådan noget med, så er der så én, der har 75 
holdt dernede, så kan du tage over for ham i en periode og det ville jeg selvfølgelig gerne 76 
[interviewer: ja], for at få brugt det franske. Men... ja, og der tror jeg-.. for jeg er sikker på i 77 
virksomheden har man-.. der kunne man godt allokere, hvis det var [interviewer: okay] man 78 
ville, måske den vej. Men ja, [interviewer: ja] det er der ikke [interviewer: det er der ikke, 79 
nej]. Nej. [interviewer: okay]. 80 

 81 
Interviewer Okay, jamen nu siger du så-.. du taler så fransk og lidt engelsk. Er der andre sprog, du 82 

sådan ud over dansk du bruger? 83 
 84 
Informant 2 Ja, fransk-.. jeg har arbejdet i Frankrig [interviewer: ja] lige efter-.. ja både mens jeg 85 

studerede og da jeg var færdig [interviewer: ja]. De første tre år, da jeg startede med at 86 
arbejde var jeg i Frankrig [interviewer: ja]. Så næst efter dansk er fransk, kan man sige 87 
[interviewer: okay]. Det er det jeg bedst kan. Så har jeg arbejdet med Italien [interviewer: 88 
okay]. Der har jeg selvfølgelig forsøgt at gøre noget ved det italienske, eftersom jeg 89 
arbejdede med dem [interviewer: ja]. Det synes jeg var naturligt. Det vil sige, italiensk 90 
bedre end spansk (fælles grin). Men niveauet med italiensk-.. altså jeg forstår en del men at 91 
snakke det flydende, det gør jeg ikke. Men det er klart det, der kommer på, lad os så sige-.. 92 
altså, der er dansk og så er der engelsk, så er der tysk... Nej, dansk, engelsk, fransk, tysk, 93 
italiensk [interviewer: okay]. Så det er egentlig rækkefølgen på dem [interviewer: ja, okay]. 94 

 95 
Interviewer Jamen, nu var du selv lidt inde på det, hvordan du vil beskrive de her 96 

fremmedsprogskundskaber. Men det har du jo mere eller mindre gjort ved den her 97 
opremsning af [informant 2: ja] hvad der kommer bedst [informant 2: ja] og så det 98 
italienske der nede, der sådan-.. [informant 2: ja]. 99 

 100 
Informant 2 Men den store forskel er egentlig, kan man sige, at italiensk har jeg forsøgt at lære 101 

hjemmefra [interviewer: ja]. Dels ved at sidde i weekenden og dels ved at gå på nogle 102 
sprogskoler [interviewer: okay]. Men den store forskel til f.eks. fransk er at man har været 103 
der og, kan man sige, du har ligesom arbejdet med det. Det giver en himmel til forskel. 104 
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  105 
Interviewer Der kunne du godt mærke en stor forskel. 106 
 107 
Informant 2 Ja, og så må jeg så sige, at alderen taler heller ikke for (informant 2 griner) det at lære nyt 108 

sprog. Det må jeg altså også bare erkende [interviewer: ja]. Men det er svært at vurdere om 109 
det er fordi at man ikke-.. fordi jeg tror på, hvis man virkelig skal lære det, så skal man 110 
også være der [interviewer: ja] i længere tid. Så kan det ikke hjælpe at man bare kommer i 111 
tre dage og så-.. altså det har i hvert fald ikke virket for mig [interviewer: nej] på den måde. 112 
Jeg tror egentlig det er den store forskel [interviewer: ja] at man skal have været der i en 113 
længere periode for ligesom at få det helt ind under huden. Mit italiensk-.. jeg skal stadig 114 
tænke mig om og sådan noget [interviewer: ja]. Fransk det sidder der bare et eller andet 115 
sted. Når først du slår over, så slår du over og så tænker du ikke over det. Det sidder bare 116 
på rygraden et eller andet sted. Så det er ligesom den store forskel [interviewer: det er 117 
forskellen, ja]. 118 

 119 
Interviewer Okay... Hvad betyder brugen af fremmedsprog for dig i dit arbejde? Er det noget der fylder 120 

meget eller... 121 
 122 
Informant 2 Jamen, det kommer lidt an på hvad det er. Altså engelsk er koncernsprog [interviewer: ja], 123 

så det vil jeg sige er ligeså naturligt som det danske [interviewer: ja]. Der hvor man kan 124 
blive overrasket, det er at det er et koncernsprog, men vi er stadig ikke flinke nok til 125 
egentlig at bruge det som koncernsprog. Det vil sige, hvis jeg f.eks. har en korrespondance 126 
med min chef, som andre også kan se, så nogle gange så foregår det faktisk på dansk, 127 
selvom det burde være på engelsk [interviewer: ja]. Jeg ved sgu’ ikke helt om det er mangel 128 
på disciplin eller hvad det er. Et andet eksempel er, at vi har et system til hvis vi har fejl på 129 
de produkter vi laver, så skal der laves en fejlrapport også inde i et Edb-system. Og der 130 
sidder så danskere og der sidder polakker og der sidder andre og kigger på det [interviewer: 131 
ja] og der er også nogle gange, kan man se, at det foregår på dansk selvom det skal være på 132 
engelsk, sådan at alle der går ind og kigger på det kan læse og forstå hvad det er. Eller der 133 
bliver smidt noget ind på polsk [interviewer: okay]. Så der mangler simpelthen disciplin i at 134 
sige: ”Jamen engelsk det er bare koncernsproget”. Og så vil jeg tro, at vi måske stadigvæk 135 
også har nogle som, selvom engelsk er koncernsprog, at de måske har lidt svært ved det 136 
engelske [interviewer: ja]. Det kan også godt have lidt en indflydelse på, at ok så klare man 137 
sig så-.. så er polsk polsk og så må det så komme på engelsk senere eller dansk dansk og så 138 
må det så blive oversat, hvis der er et eller andet, der skal være tilgængeligt for alle. 139 
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 140 
Interviewer:  Ja, okay...  141 
 142 
Informant 2 Så koncernsprog engelsk fylder som sådan ikke så meget, kan man sige, andet end at hvis 143 

det skal på engelsk så er det på engelsk og hvis det... Hvorimod hvis vi f.eks. tager 144 
eksemplet på Spanien. Jamen, altså jeg har jo den der idé om at man faktisk kommer lidt 145 
længere hvis man egentlig kan det sprog på det land, man arbejder sammen med 146 
[interviewer: ja]. Altså, det betyder ufattelig meget bare det at man kan sige ”Goddag” og 147 
”Hej” og altså bare sådan nogle små dagligdags ting [interviewer: ja] for ligesom at lette 148 
tingene. Det viser også lidt at man er lidt interesseret i det land og de ting man arbejder 149 
med [interviewer: ja]. Det var bl.a. derfor jeg startede på italiensk, fordi det var ligesom 150 
planen at jeg skulle sidde med dem. Det blev så ændret, men altså at ligesom at sige, at så 151 
må jeg ligesom gøre en indsats for også at forstå-.. og så giver det selvfølgelig også den 152 
fordel at man måske forstår lidt-.. altså hvis der er et møde, så i stedet for at sidde 153 
fuldstændig uviden og vente på, at der er nogle der oversætter, jamen så kan man måske 154 
godt følge lidt med i hvad det er der foregår [interviewer: ja]. Eller i hvert fald bare have en 155 
idé om hvad der bliver snakket om [interviewer: ja]. Men man kommer altid-.. og sådan var 156 
det egentlig også med det italienske, at det man kommer tilbage til er egentlig 157 
prioriteringen af det. Det vil sige, det var egentlig noget jeg besluttede mig for at gøre selv 158 
[interviewer: ja]. Det var ikke noget, der som sådan bliver prioriteret i virksomheden 159 
[interviewer: nej, okay]. Og det er altid der, hvor vi kommer til kort ik’, fordi der er 24 160 
timer i døgnet, ik’ [interviewer: ja] og der er nogle budgetter og nogle tal, der skal 161 
overholdes og så resten kommer egentlig udover det [interviewer: okay]. Og så skal man så 162 
selv vurdere om vil jeg så kaste noget af min fritid eller noget andet ind i det [interviewer: 163 
ja] for at lære det eller vil jeg ikke... Altså, det er ikke prioriteret, kan man sige, på den 164 
måde. 165 

 166 
Interviewer Okay, så du føler ikke at ledelsen prioriterer at [informant 2: nej] at I bruger fremmedsprog 167 

særlig højt, eller-.. [informant 2: nej]. 168 
 169 
Informant 2 Som udgangspunkt så er koncernsproget engelsk og det går man ud fra, at alle kan, selvom 170 

alle så ikke kan det på samme niveau [interviewer: nej]. 171 
 172 
Interviewer Så der er ikke-.. hvordan vil du sige opbakningen er fra ledelsen side i forhold til at-.. ja, nu 173 

har du så brugt egen fritid på at lære sprogundervisning...  174 
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 175 
Informant 2 Jamen altså... Der er ikke nogen decideret, hvad skal man sige-.. der ligger ikke noget 176 

decideret krav eller ønske fra ledelsens side om, at det gør man. Men på den anden side er 177 
de heller ikke i mod, hvis man kommer og siger: ”Er det ok at jeg tager et sprogkursus og I 178 
så dækker udgifterne”. Men jeg ved så også godt, at det når det kommer til en periode hvor 179 
der er masser af lave, jamen så må jeg jo-.. det må man selv finde ud af [interviewer: ja]. 180 
Det er ikke sådan at de siger: ”Jamen ok, så tager vi den opgave fra dig, fordi du også skal 181 
lære sproget” [interviewer: nej]. Det må man bare selv, kan man sige-.. så det er ikke sådan 182 
at de er imod det, men altså det er heller ikke sådan at det er noget der er prioriteret. Altså, 183 
som det her har vi som et led i vores uddannelse af vores medarbejdere, fordi vi mener det 184 
er vigtigt. Det må man ligesom selv vurdere [interviewer: okay]. Og hvis man selv synes, at 185 
man vil tage initiativ og gøre det og bruge lidt tid på det, jamen så vil de også godt gå ind 186 
og f.eks. dække udgifterne til det [interviewer: ja]. Sådan har det i hvert fald været hidtil 187 
[interviewer: ja] og det vil jeg da gå ud fra, at det stadigvæk er sådan. 188 

 189 
Interviewer Ja, okay... Og hvis... Jamen, nu snakkede jeg som sagt med (informant 1) og der kunne jeg 190 

forstå at der ikke var nogen officielle retningslinjer i forhold til, som du også siger, i 191 
forhold til brugen af sprog, det er sådan det man opfatter der er... Men hvis der nu blev 192 
lavet nogen officielle retningslinjer, fra ledelsens side af tror du det kunne tænkes at have 193 
indflydelse på dit sprogbrug? Hvis de nu siger I skal gøre sådan her når I snakker engelsk 194 
eller bruge de her formuleringer eller sådan mere... 195 

  196 
Informant 2  Som specifikt på selve sproget eller på de forskellige sprog? 197 
 198 
Interviewer Jamen f.eks. i forhold til, hvis vi siger... i forhold til engelsk som koncernsprog [informant 199 

2: ja] og siger det er sådan her I bruger det og i de her sammenhænge og sådan mere 200 
specifikt, hvordan I skal bruge sproget... 201 

 202 
Informant 2 Den er lidt interessant, fordi nu har jeg jo så-.. f.eks. når jeg snakker med de forskellige 203 

lande f.eks. der hjemme eller sådan noget, så familien de hører det også [interviewer: ja] og 204 
de skraldgriner jo, fordi f.eks. når jeg snakker engelsk med de folk der er i Estland, Letland 205 
og Litauen [interviewer: ja], så er det simpelthen nødvendigt at holde det på et rimeligt lavt 206 
niveau, så vi er sikre på at vi forstår hinanden [interviewer: okay]. Og der bliver brugt 207 
nogle vendinger og nogle udtryk, som (informant 2 griner) de ligger fuldstændig flade af 208 
grin [interviewer: okay, ja] (fælles grin). Det bærer selvfølgelig også lidt præg-.. altså mit 209 
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engelsk bliver egentlig på den konto trukket, kan man sige, lidt ned [interviewer: ja] i 210 
forhold til hvis jeg arbejdede med England eller nu f.eks. Canada, er ikke så galt igen, men 211 
der er selvfølgelig stadig lidt [interviewer: ja]. Italienerne var lidt det samme, at det skal 212 
holdes på et vist niveau og der er visse, hvad skal man sige, udtryk og vendinger og sådan 213 
noget, der åbenbart er blevet en standard for at vi-.. når jeg siger det, så ved han hvad jeg 214 
mener og når han siger sådan, så ved jeg hvad han mener [interviewer: okay]. Men, kan 215 
man sige, det er ikke-.. altså der må man ligesom finde de forskellige niveauer. Jeg ved 216 
bland andet vores italienske chef, den måde han snakkede engelsk på, altså de kunne 217 
simpelthen ikke-.. de grinede simpelthen, fordi de fattede ikke hvad han sagde [interviewer: 218 
okay]. Men det er igen lidt med tilvendingen, at jeg havde ligesom vænnet mig lidt til den 219 
der engelsk med italiensk accent [interviewer: ja, ja]. Så det er egentlig lidt interessant, kan 220 
man sige, [interviewer: ja] at man er nød til at rette det til. Men det betyder så også, at ind i 221 
mellem så siger jeg nogle ting grammatisk, som (informant 2 griner) er helt hen i vejret 222 
(fælles grin) [interviewer: ja]. De skraldgriner jo bare af det... 223 

 224 
Interviewer Så det handler om et eller andet sted at finde, som du også siger, det samme niveau og så 225 

kunne snakke [informant 2: ja]. 226 
 227 
Informant 2 Det er man egentlig både i tale og også i skrift, kan man sige [interviewer: ja]. For det kan 228 

ikke hjælpe, at jeg kommer med nogle lange flotte sætninger og en masse fancy ord, fordi 229 
de vil simpelthen ikke kunne forstå det. Især i Baltikum [interviewer: ja], altså Estland, 230 
Letland og Litauen, det skal være sådan forholdsvis kort og præcist og simpelt [interviewer: 231 
ja], sådan alle ligesom er med [interviewer: okay]... Den anden vej f.eks. til Canada og 232 
USA, er det så faktisk sådan at deres niveau og det de skriver faktisk nogle gange... altså 233 
der skal man lige holde tungen lige i munden egentlig [interviewer: okay], for helt at forstå 234 
hvad det er de mener. Der er så kæmpe forskel til-.. hvis du sammenligner USA, Canada og 235 
så England. Det er nogle helt andre vendinger og udtryk, som der f.eks. bliver brugt, hvis 236 
jeg kommunikerer med en fra England af eller Irland i forhold til USA og Canada, selvom 237 
man måske synes at engelsk er engelsk [interviewer: ja]. Men der er også en forskel, kan 238 
man sige [interviewer: okay]. Så det gælder om at finde de forskellige niveauer, hvor man... 239 
Nu har jeg egentlig aldrig hørt, hvad de så siger til mit engelske (fælles grin) i USA og 240 
Canada. Men vi har sådan en lille intern joke med at det er ”Denglish” [interviewer: ja], så 241 
det er dansk, engelsk, for jeg er sikker på at ind imellem så skriver jeg også noget, som de 242 
tænker: ”Hold nu op, hvor kom det lige fra” (informant 2 griner) [interviewer: ja]. Og jeg 243 
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har nogle gange at de skriver noget, hvor jeg siger: ”Hvad er det helt præcist du mener med 244 
det der?”. Så der er også forskel der... 245 

 246 
Interviewer Ja, okay... Det var også lidt en af mine spørgsmål, sådan lidt hvordan i forhold til at bruge-.. 247 

ja, forskellen på det skriftlige og det mundtlige om-.. har du lige let ved det, eller er det 248 
også, som du siger, lidt afhængig af hvem du snakker med? 249 

 250 
Informant 2 Ja, forskellen mellem mundtlig og skriftlig-.. altså skriftlig er nemmere at holde, kan man 251 

sige, på en kort og præcis måde. Hvorimod det mundtlige, der kan man ind i mellem godt 252 
lige ryge ud i et eller andet, hvor man får det vendt forkert eller man får det ikke lige holdt 253 
simpelt nok, så kommer du ud i en eller anden forklaring, som måske bliver lidt længere 254 
(informant 2 griner) end at de egentlig fatter. Så det skriftlige er lidt mere, kan man sige, 255 
der kan man nemmere overskue at holde det kort og præcist [interviewer: ja]. Hvorimod 256 
med det mundtlige, når du diskuterer, der-.. der vil jeg så sige, der er selvfølgelig også 257 
forskel på folk, altså hvilket niveau de så er på... Det giver selvfølgelig også lidt en nuance 258 
[interviewer: ja], på den måde der... 259 

 260 
Interviewer Okay... Hvordan hvis du skal sige lidt om jeres kommunikation i forhold til Spanien, 261 

hvordan vil du beskrive den? 262 
 263 
Informant 2 Med Spanien der skal jeg huske at sige én ting og det er faktisk [interviewer: ja] rigtig 264 

interessant. Jeg tror det er personrelateret. D. (informant 4), som vi har i Spanien, er uhyre 265 
venlig og flink at snakke mundtligt med [interviewer: ja], der er ingenting. Men hans måde 266 
at kommunikere på skriftligt er, vil jeg sige, totalt anderledes [interviewer: okay]... Jeg tror 267 
faktisk, det er første gang, jeg har oplevet så stor en forskel mellem det mundtlige og det 268 
skriftlige [interviewer: okay]. Nogle gange kan jeg blive fuldstændig rasende og vanvittig 269 
og pisse irriteret på det han skriver skriftligt, men når jeg snakker med ham mundtligt, så er 270 
der bare ingenting [interviewer: nej]. Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad det er, der gør 271 
det. Om det er fordi, der ikke lige er de der små: ”Please, would you be so kind”... Altså, 272 
det er ganske små ord, der skal til for ligesom at ændre det hele, i stedet for: ”I need”, ”you 273 
have to do”, ”this is not acceptable”. 274 

 275 
Interviewer Okay, det bliver lidt mere hårdt eller hvordan? 276 
 277 
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Informant 2 Ja, og det virker provokerende på en eller anden måde [interviewer: okay, ja] når det er 278 
skriftligt. Men når jeg snakker om de samme ting med ham mundtligt, så er der ikke nogen 279 
problemer. Det har bare undret mig, at der er så stor forskel på det skriftlige og det 280 
mundtlige... Jeg har ikke oplevet det før nemlig [interviewer: nej, okay], at der er så stor en 281 
forskel eller, at det virker så anderledes, når han skriver i forhold til når han snakker 282 
[interviewer: ja]. Så det er jo interessant (informant 2 griner)... 283 

 284 
Interviewer Ja, helt sikkert 285 
 286 
Informant 2 Der er måske også en anden bemærkning, som er værd at tage med, med hensyn til 287 

kommunikation... som måske er lidt-.. jeg ved ikke om det også er personrelateret, hvordan 288 
man er og hvordan man er opdraget. Men f.eks. kommunikationen internt i-.. nu springer 289 
jeg lige [interviewer: ja]. Men internt i virksomheden, f.eks. har jeg nogle ordrebehandlere, 290 
som sidder i Polen [interviewer: ja]. Der er det faktisk nemmere at kommunikere skriftligt 291 
med dem i stedet for mundtligt. Det er svært-.. jeg har svært ved personligt at vurdere 292 
egentlig om det var bedre at tage nogle flere ting mundtligt end skriftlig. Men på en eller 293 
anden måde, så er det bare nemmere bare at sende en mail af sted og så sige sådan og sådan 294 
skal det være og vi skal have lavet det, i stedet for at tage telefonen og ringe og diskutere 295 
tingene [interviewer: okay]. Det er også lidt interessant [interviewer: ja], kan man sige, den 296 
balancegang, hvad det er. Og jeg ved ikke om det er den måde, man måske har været vant 297 
til at arbejde på, eller om det er, hvordan jeg er som person, [interviewer: ja] om jeg er 298 
meget udadvendt eller meget indadvendt, eller hvad det er der gør det. Om der er nemmere 299 
bare at tage telefonen og ringe og så lige, ”bla, bla, bla,”, få det aftalt i stedet for at skrive 300 
[interviewer: ja]... Men det har jeg i hvert fald selv, kan man sige, ligesom lagt mærke til, at 301 
på en eller anden måde så vil jeg hellere skrive til dem end jeg vil ringe til dem 302 
[interviewer: okay]. Og det er sådan lidt interessant synes jeg [interviewer: ja]. Hvorfor er 303 
det lige at... [interviewer: ja, hvorfor?]. Hvorfor er det nemmere at skrive til dem end at 304 
snakke med dem? For jeg kender dem selvfølgelig fint. Der er ikke nogle problemer der, 305 
men ja... Med hensyn til Spanien er det faktisk lidt det samme. Vi skriver mere end vi 306 
ringer sammen [interviewer: okay]... Ja, og igen jeg ved ikke om det måske har det samme-307 
.. altså om det lidt peger tilbage til den person jeg er og den måde jeg er opvokset med at 308 
arbejde på, at det er nemmere at skrive det end at tage telefonen og ringe og så aftale det 309 
[interviewer: ja]. Men jeg kan bare konstatere at der er mere skriftlig kommunikation end 310 
der er mundtlig kommunikation [interviewer: ja]. Og det kan man så sige, det er måske lidt 311 
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sjovt, når jeg ved at hans skriftlige det generer mig af helvede til (fælles grin) i forhold til 312 
det mundtlige. 313 

 314 
Interviewer Men er det fordi der ligger noget i forhold til dine formuleringer mundtligt at du måske 315 

ikke føler dig helt sikker eller, som du siger, du er mere sikker skriftlig eller har du det lige 316 
godt med-.. 317 

 318 
Informant 2 Nej, jeg kan ikke... Jeg har det måske lidt sådan at det kræver mere energi af mig selv 319 

[interviewer: ja] at ringe og snakke med dem end at det gør lige at skrive en mail 320 
[interviewer: okay]. Jeg ved ikke om det er det der gør det at jeg simpelthen bruger meget 321 
mere energi på at skal ringe end at skrive, om det er det der gør at jeg så siger: Nåh, men så 322 
sender jeg bare en mail, fordi det er det nemmeste og det hurtigste og kræver mindst energi. 323 

 324 
Interviewer Så det er ikke sådan noget sprogligt, der ligger og kan man sige-.. 325 
 326 
Informant 2 Nej overhovedet ikke 327 
 328 
Interviewer Okay... 329 
 330 
Informant 2 Hvad er der ellers med Spanien... Jamen alt foregår på engelsk [interviewer: ja] når jeg 331 

kommunikerer med Spanien. Jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg sådan kan skrive små ord 332 
eller sige små ord... 333 

 334 
Interviewer Er det noget du gerne vil eller har ønske om på sigt, eller? 335 
 336 
Informant 2 Ja... Grundlæggende ja. Men jeg ved også godt at i den her verden, med de arbejdsopgaver 337 

der ligger, så må man prioritere [interviewer: ja]. Og der må man så sige, at som tingene er 338 
lige nu der vælger jeg måske at sige: ”Hvor lang tid får jeg lov til at sidde med Spanien?”. 339 
Det kan være om tre måneder, så er det hele lavet om og puljen rystet og jeg sidder med 340 
nogle andre lande [interviewer: ja]. Så jeg føler så ligesom, at så kan det måske ikke betale 341 
sig, at jeg kaster nogle ressourcer ind i det nu [interviewer: ja]. Men det er klart, at hvis jeg 342 
vidste, at Spanien det var det, jeg skulle sidde med de næste fem år, så ville jeg helt klart 343 
også gøre noget for ligesom at starte at lære sproget og komme ind i det. Og generelt synes 344 
jeg at det er interessant, ikke fordi jeg er nogen ørn til sprog, jeg har ikke sprogøre eller 345 
noget som helst. Men stadigvæk synes jeg, det er interessant og jeg vil sige, dets flere sprog 346 



 

 98 

man lærer at kende, dets sjovere bliver det også for at se, at der er mange ting, som hænger 347 
sammen og det er de samme og hvor kommer det fra og så videre [interviewer: ja]. Det 348 
synes jeg også er interessant [interviewer: ja]. Og så er det selvfølgelig altid rart, vil jeg 349 
sige, at man kan begå sig bare sådan lidt. 350 

 351 
Interviewer Har du nogensinde været ude i en situation, når du har været på forretningsrejse, hvor dit 352 

sprog ikke har været tilstrækkeligt? 353 
 354 
Informant 2 Ja, vi har været i Brasilien [interviewer: ja]. Hvor de ikke kunne engelsk og hvor vi var 355 

bare fuldstændig-.. (informant 2 griner) 356 
 357 
Interviewer Hvad gjorde I så? 358 
 359 
Informant 2 Jamen, så måtte det jo være med fagter (fælles grin) og papir og blyant [interviewer: ja]. 360 

Jeg har så ikke-.. jeg har aldrig prøvet at være i Kina f.eks., hvor de siger også, at der er 361 
man fuldstændig-.. altså hvor man ikke en gang kan læse bogstaverne [interviewer: ja]. 362 
Normalt kan man godt: ”Nåh, men så har jeg et vejnavn her, det kan jeg godt”-.. men altså, 363 
hvis man kommer ud i den situation, at du har vejnavnene på kinesisk og så kan man ikke 364 
en gang sammenligne bogstaverne. Det må være lidt... Ja, det må være lidt sjovt, tror jeg 365 
(fælles grin). Men det har jeg ikke været udsat for [interviewer: nej]... De gange jeg har 366 
været i Rusland, har der altid været én med der kunne sproget, så der har jeg ikke været 367 
sådan på egen hånd. 368 

 369 
Interviewer Er det så en intern eller ekstern tolk I har med? 370 
 371 
Informant 2 Det har så været vores forhandler [interviewer: forhandleren, ja] som så har været med, 372 

fordi de snakker så alle sammen-.. de er så, kan man sige, af den årgang i Baltikum, der alle 373 
sammen har haft russisk i skolen [interviewer: okay] fordi de blev fri der i ’91, ik’ 374 
[interviewer: ja]. Så de snakker alle sammen russisk [interviewer: okay]. Så det har været 375 
én af dem, der har været med [interviewer: ja]... Men nu jeg lige tænker, så må jeg have 376 
været andre steder, hvor de heller ikke kunne snakke noget som helst... 377 

 378 
Interviewer Men hvordan i Brasilien, der var du helt på egen hånd? 379 
 380 
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Informant 2 Nej, det var så godt nok ferie, det var ikke forretning [interviewer: nåh, okay]. Men 381 
situationen var lidt den samme (informant 2 griner). Vi stod og de kunne bare ingenting. 382 
Men jeg tænker på, jeg må jo have været andre steder, hvor de slet ikke har kunne noget... 383 
Jamen jeg tror det er bare fagter og hvad man ellers lige kan finde frem... 384 

 385 
Interviewer Det er kropssproget der kommer i gang (fælles grin) 386 
 387 
Informant 2 Ja, tegn og fortæller...    388 
 389 
Interviewer Ja, okay... Hvordan med kontrol på det du skriver på fremmedsprog - er der nogle der 390 

kontrollerer det eller tjekker det? F.eks. hvis du er ude og har slagsmateriale med eller laver 391 
PowerPoint eller rapporter eller et eller andet på fremmedsprog. Tjekker du det selv eller 392 
hvordan? 393 

 394 
Informant 2 Neeej, hvis der er noget der skal bruges officielt, så har vi en marketingsafdeling, som vi 395 

kan trække på. Og jeg kommer egentlig lidt i tvivl om-.. jeg tror faktisk de så bruger en 396 
ekstern ekspert i det [interviewer: ja] til at kontrollere om det er rigtig formuleret og skrevet 397 
og stavet. Og hvis vi har haft andre ting, som skulle i brochure eller PowerPoint eller sådan 398 
noget, så gør vi typisk det at f.eks. hvis det er en præsentation eller noget materiale til 399 
Canada eller USA, så sender vi det til vores forhandlere derover og så lader dem gennemgå 400 
det og rette det til, sådan at det passer, ikke bare grammatisk men også sprogmæssigt 401 
[interviewer: ja]. Fordi, man kan sige, den samme præsentation vil ikke have den samme 402 
tekst i England, som i Canada. Sprogvalget vil være anderledes. Der er simpelthen andre-.. 403 
altså indenfor, når vi snakker, det forretningsområde, vi har med at gøre, fjernvarme 404 
[interviewer: ja], der er der forskellige benævnelser for de samme ting [interviewer: okay]... 405 
Jeg tror det måske også det der nogle gange volder lidt problemer, når vi har noget 406 
materiale, der skal dække hele verden. Fordi der findes faktisk flere ord for det samme, 407 
hvor man så-.. ja, hvad skal man så? Skal vi så officielt vælge det, der er engelsk fra 408 
England af eller skal man bruge nogle andre termer [interviewer: ja]... Vores tidligere 409 
direktør kom faktisk med et eksempel, fordi vi har-.. når man samler rørene, så har man 410 
noget der hedder en muffe [interviewer: ja], og det kan hedde en ”joint” men det kan også 411 
hedde ”a muff” [interviewer: okay]. Men problemet er, at hvis du går til England og siger 412 
”muff”, så har det en helt anden betydning... (informant 2 griner), som man absolut ikke vil 413 
sige højt (fælles grin). Så det lavede han egentlig om. Han sagde én gang for alle, at: ”Det 414 
der, det bruger I bare ikke, det hedder en joint” [interviewer: okay]. Sådan er der forskellige 415 
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ting, kan man sige, med de forskellige ord til de forskellige ting. Men der gør vi typisk det, 416 
at til dét land, der får vi egentlig vores forhandler i dét land til at gå det igennem og så rette 417 
det til, så vi er sikre på at ordvalg og oversættelsen, den passer til det land vi er i 418 
[interviewer: okay, ja]. Og ellers til daglig, er der ikke nogen kontrol, der laver vi alle de 419 
fejl vi overhovedet kan komme af sted med [interviewer: okay]. Altså, der kan man sige, at 420 
det måske også er lidt op til én selv, hvor meget man vil gøre ud af det [interviewer: ja]... 421 
Vil jeg gerne sørge for, at det jeg skriver, det er 100 % korrekt eller som jeg siger, jamen 422 
jeg er nød til at holde det ganske simpelt, for at de fatter det alligevel. Så det kan ikke 423 
hjælpe, at jeg har 100 % styr på om det er det ene eller det andet og om det er med store 424 
bogstaver eller det ikke er med store bogstaver, eller hvad det er. 425 

 426 
Interviewer Okay, det vigtigste det er, at det bliver forstået. 427 
 428 
Informant 2 Ja, de vil ikke opdage forskellen alligevel [interviewer: okay] (fælles grin) 429 
 430 
Interviewer ... Okay (9 sekunders pause – interviewer kigger i interviewguiden) Vi har været lidt inde 431 

på det her med LOGSTOR og det engelske som fælles koncernsprog... Er det også din 432 
opfattelse at engelsk er ligesom det sprog, der binder jer sammen? Nu tænker jeg på tværs 433 
af jeres forskellige datterselskaber og salgskontorer... 434 

 435 
Informant 2 Ja... Det er officielt, at engelsk er et koncernsprog. 436 
 437 
Interviewer På hvilken måde? Kan du uddybe det – officielt? 438 
 439 
Informant 2 Ja, men det vil sige at det er sagt [interviewer: okay]. Altså, du arbejder i LOGSTOR og 440 

koncernsproget er engelsk og du skal i princippet kunne engelsk for at kunne begå dig 441 
[interviewer: ja]. Jeg ved så godt, at der bliver ansat lokalt nogle folk, som måske ikke lige 442 
helt er på niveau, men officielt så er det sagt og jeg er sikker på, at det også står i vores 443 
personalehåndbog, at det er det officielle koncernsprog [interviewer: okay]... Men at det så 444 
ikke bliver håndhævet, det kan man så sige, det er så noget andet og der må man-.. altså... 445 

 446 
Interviewer Hvad forstår du ved koncernsprog? Når de siger at engelsk er et koncernsprog? 447 
 448 
Informant 2 Ja, det vil sige at hvis jeg skal kommunikere med nogle andre, så er det engelsk, det foregår 449 

på. 450 
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 451 
Interviewer Ja, altså andre lande? Eller også, som du siger, internt her i virksomheden eller på kontoret? 452 
 453 
Informant 2 Ja... Nej, jeg tror egentlig man skelner mellem at er du i Danmark, så kan du selvfølgelig 454 

godt snakke dansk, men du skal stadig have-.. altså der er ikke nogle retningslinjer for det, 455 
men du skal stadig have i mente at nogle af de ting du laver, skulle kunne ses af andre også 456 
og så bliver du altså nødt til at køre det på engelsk, selvom det er to danskere, der egentlig 457 
snakker. Og det er så der jeg siger det halter lidt [interviewer: ja]. Altså, der tror jeg man 458 
springer over hvor gærdet er lavest og så: Nåh ja, det er meget nemmere lige at lave det på 459 
dansk og sådan noget, uden egentlig helt at tænke igennem, hvad sker der så når der 460 
kommer én fra Polen og skal se hvad der er sket. Og jeg kan se det samme, når jeg får en 461 
mail fra A. (informant 3) f.eks. [interviewer: ja], hvis hun har haft noget kommunikation 462 
vedrørende et projekt med nogle i produktionen f.eks., så er det foregået på polsk og så 463 
hæfter hun den ved, som jeg ikke kan bruge til noget som helst, fordi jeg fatter jo ikke 464 
polsk alligevel... Men det skal man-.. altså jeg tror, der må man selv sørge for at holde sig-.. 465 
altså have lidt disciplin med hensyn til når der er andre der skal se på det, at det så bliver 466 
lavet på engelsk [interviewer: ja]. Selvom det nogle gange virker lidt skørt. Og så ved jeg 467 
ikke om det der måske også bærer lidt præg af LOGSTOR er at der er mange folk, som har 468 
været her i mange år. Så det vil sige, de har været med hele vejen fra da vi var en lille 469 
virksomhed, der snakkede nordjysk, til at være en global virksomhed, der snakker engelsk. 470 
Og de har jo skulle følge med på en eller anden måde og det er ikke alle, kan man sige, der 471 
har gjort lige meget ud af det [interviewer: nej]. Så det vil sige, for nogle medarbejdere, der 472 
måske har været her i 25 eller 30 år, så kan det måske godt halte lidt. De kan måske godt 473 
snakke lidt engelsk, men stadigvæk at skulle i gang med at skrive og sådan nogle ting, ville 474 
kræve længere tid for dem end for dem, som måske har været vant til at have det i skolen. 475 
Det tror jeg faktisk også har lidt en indflydelse [interviewer: ja]. Og det er måske også der, 476 
man nogle gange ser det. Hvor man ikke lige tænker over det og siger: ”Jamen kan du ikke 477 
lige tage til Polen?” ”Jamen, mit engelsk er ikke lige så godt”. ”Nåh okay, jamen så må vi 478 
finde ud af det på en anden måde.” 479 

 480 
Interviewer Okay, så det er der også forståelse for [informant 2: ja] hvis man siger at rent 481 

sprogmæssigt... 482 
 483 
Informant 2 Ja, helt sikkert det er der 484 
 485 
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Interviewer Ja okay, og har du kunne mærke-.. nu kan jeg forstå at I har-.. topledelsen er også engelsk-.. 486 
den øverste topchef er fra England... Kan du mærke at der er kommet en forskel, at det er 487 
blevet mere, hvad kan man sige, der er kommet mere fokus på det eller-.. altså det er blevet 488 
mere udbredt eller... 489 

 490 
Informant 2 Nej, jeg vil sige det sådan, at vi håber da, at den ny bliver fransk, sådan at der kan kommer 491 

lidt mere fransk ind (fælles griner)  492 
 493 
Interviewer: Ja? 494 
 495 
Informant 2 Nej, det var bare gas (fælles grin). Nej det underlige, kan man sige, er at vi jo er engelsk 496 

ejet, men som sådan ind til for noget tid siden, var der egentlig ikke nogle direkte kontakt 497 
mellem, kan man sige... Altså, vi havde ikke nogen direkte kontakt med ejerne. Det alt 498 
sammen gik igennem ledelsen [interviewer: okay]. Så det vil sige, det var ledelsen der 499 
havde kontakten til ejerne og det de kørte nedad, jamen det var ligesom, hvad de nu var, 500 
altså det var så danskere, der var CEO og CFO og de der ting der [interviewer: ja]. Men nu 501 
har de så skiftet, kan man sige-.. nu ved jeg ikke hvor meget du er inde i det, men de har 502 
skiftet den danske ledelse ud og så har de sat en engelsk ledelse ind [interviewer: ja]. Det 503 
sjove ved dét tilfælde-.. eller i det er, at det er så nogle skotter [interviewer: okay]. Og den 504 
måde som den nye CEO kommunikerer på er faktisk-.. den er godt nok på engelsk, men 505 
den er jo på, havde jeg nær sagt-.. det er ligesom vi har dansk og så nordjysk [interviewer: 506 
ja], så er den faktisk på nordjysk, fordi han bruger jo et... Jeg tror faktisk bevidst han bruger 507 
en meget simpel, jovial måde egentlig og så har han den der skotske accent, som ligesom er 508 
tiltalende på en eller anden måde for os [interviewer: ja], når han kommunikerer med folk 509 
[interviewer: okay]. Så det er egentlig-.. fordi det kunne jo sagtens have været nogle 510 
virkelig sofistikerede gutter fra London, der virkelig havde brugt noget engelsk, du 511 
overhovedet ikke ville fatte en lyd af. Men det er ”scottish”, skotsk accent og det er virkelig 512 
meget-.. ja på et jævnt niveau, så alle er med [interviewer: ja]. Så det er egentlig 513 
interessant. Men ellers som sådan synes jeg ikke det har ændret noget, i hvert fald for os, 514 
jeg skal ikke kunne sige med hensyn på ledelses niveau, hvordan det har ændret det. Men 515 
for os er der ikke som sådan... Altså, man kan sige, der hvor det måske har haft lidt 516 
betydning, det er at hvis der har været et fællesmøde, hvor ledelsen har villet kommunikere 517 
et eller andet ud, så er alle medarbejdere så blevet kaldt sammen og så er det så typisk 518 
ledelsen, hvor der sidder fire danskere og to englændere, der skal præsenterer hvert deres 519 
område [interviewer: ja]. Der er problemet så, at alle medarbejdere bliver kaldt ind, det vil 520 
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sige, at dem fra produktionen kommer også med. Og hvordan skal man så lige håndtere den 521 
situation? [interviewer: ja]. Ja det er jo helt sikkert at dem ude i produktionen, de er ikke 522 
omfattet af koncernsproget engelsk [interviewer: nej]. Altså, det er kun administrationen, 523 
der er omfattet af det. Så de snakker kun dansk, så det vil sige, at præsentationen egentlig 524 
skal være på dansk. Og så har man så problemet, når der så står en englænder og fortæller 525 
noget, så må man så have én til at fortælle på dansk, hvad det er, han så har sagt 526 
[interviewer: okay]. Det er lidt pudsigt, kan man sige [interviewer: ja]. Og det samme, når 527 
så der kommer spørgsmål f.eks. den anden vej, så må én fra ledelsen så oversætte det til 528 
engelsk, hvis spørgsmålet går til en af dem, der er englændere eller skotter [interviewer: ja]. 529 
Så det er sådan lidt, kan man sige, pudsigt [interviewer: ja, okay]... sprogmæssigt, kan man 530 
sige. Og så ved jeg ikke, hvor meget det reelt betyder, at man er dansk ejet, er man engelsk 531 
ejet eller om man er fransk ejet eller hvad man er. Men altså umiddelbart vil jeg tro, at det i 532 
folks bevidsthed har en eller anden betydning, trods alt, hvem det er... Man har jo nok altid 533 
nogle fordomme (informant 2 griner) og sådan noget, der spiller ind i henhold til hvem det 534 
er, vil jeg tro [interviewer: ja]... 535 

 536 
Interviewer Jamen... Det tror jeg faktisk var det, mere eller mindre. Jeg har stort set fået svar på de 537 

spørgsmål, jeg havde her. 538 
 539 
Informant 2 Ja, hvad har vi glemt? 540 
 541 
Interviewer Jeg ved ikke om du har noget du gerne vil følge op på eller uddybe? 542 
 543 
Informant 2 Nej, jamen jeg vil gerne fortælle (fælles grin). Det er dejligt at få lov at snakke 544 

[interviewer: ja] og at få luft... Men det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være at du 545 
kan forklare med hensyn til hvad kigger du på? Altså kigger du på hvad forskel der er, hvis 546 
man har et datterselskab eller et land om man bruger kommunikationen på deres eget sprog 547 
eller på engelsk eller hvad? 548 

 549 
Interviewer Ja... Jeg kigger på det der med, hvad for et valg man tager og hvorfor tager man det 550 

sproglige valg, som man gør. Hvad er det der ligger-.. lidt overvejelserne bag ved, hvorfor 551 
du f.eks. taler engelsk med D. (informant 4) i Spanien... Er det pga. at der er nogle 552 
retningslinjer, der siger det skal I? Eller er det fordi, som du siger, det er et sprog I har 553 
tilfælles, du kan måske ikke så meget spansk eller hvad der ligger bag. 554 

 555 
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Informant 2 Ja, okay... Fordi det sjove det er f.eks.-.. nu havde jeg lige fat i A. (informant 3) 556 
[interviewer: ja]... Fordi der kom så en mail på engelsk fra D. (informant 4) og så havde 557 
han vedhæftet et eller andet spansk dokument... og så skrev jeg så til A. (informant 3), fordi 558 
hun kan spansk (informant 2 laver anførelsestegn i luften). Så skrev jeg til A. (informant 559 
3): ”Prøv lige at fortælle mig, hvad er det her? [interviewer: ja] Hvad betyder det? Betyder 560 
det det ene eller betyder det det andet eller det tredje?” Altså ud fra hvad jeg kunne gætte 561 
mig til det betød. Og så skrev hun tilbage: ”Jamen, jeg er ikke så god til teknisk spansk, så 562 
det kan jeg ikke hjælpe dig med.” Okay, det var jeg ikke klar over, så det var sådan lidt 563 
pudsigt [interviewer: ja]. For jeg kan jo se at nogle gange, når hun kommunikerer med ham, 564 
så skriver hun jo ”Hola” og alt muligt andet på spansk [interviewer: ja]. Men jeg havde 565 
faktisk ikke fanget den der nuance, at hun godt kan det der dagligdags, men ligeså snart vi 566 
kommer til teknikken, så er den helt blank... 567 

 568 
Interviewer Ja okay, hvad gør du så i sådan en situation? 569 
 570 
Informant 2 Så er det Google Translate og så er det det bedste gæt 571 
 572 
Interviewer Ja, så er det at gætte sig lidt ud fra sammenhængen  573 
 574 
Informant 2 Ja, altså det var-.. nu skal jeg lige se om jeg kan huske det... Det var et spørgsmål om hvad 575 

produkt det var der var snak om i den der oversættelse... Og ud fra den oversættelse jeg fik 576 
fra Google Translate, der kunne jeg godt gætte mig til hvad det var vi snakkede om 577 
[interviewer: okay]. Så det var egentlig det. Jeg kunne selvfølgelig også have valgt bare at 578 
skrive til D. (informant 4) og sige: ”Hvad er det? Hvad betyder det her?” [interviewer: ja]... 579 
Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg valgte A. (informant 3)... Om det er fordi jeg ikke lige-.. 580 
nej det kan være-.. ja det ved jeg faktisk ikke om-.. det er ikke sikkert du får med, men der 581 
er også med hensyn til kommunikation, at vi har mails men vi har også Link [interviewer: 582 
okay]. Ved du hvad det er? 583 

 584 
Interviewer Nej 585 
 586 
Informant 2 Det er ligesom skype. Det vil sige, til Microsoft findes der et skype program, så dvs. vi har 587 

faktisk sådan, at vi kan sidde og sende beskeder direkte. Altså du har-.. i programmet kan 588 
du se hvem der er online. 589 

 590 
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Interviewer Ja, okay. Det kender jeg godt. 591 
 592 
Informant 2 Så kan man gå derind, og så kan du se, hvis personen er der, så kan du bare skrive en lille 593 

tekst: ”Hej” eller hvad nu det er og så typisk vil du få svar-.. ligesom en sms, altså så får du 594 
svar med det samme. 595 

 596 
Interviewer Ja, som en chat funktion. 597 
 598 
Informant 2 Ja... Det er ikke noget vi har snakket om, men det er også lidt interessant, hvordan man 599 

bruger det i forhold til mail og det at kommunikere mundtligt [interviewer: ja] (5 sekunders 600 
pause). Så jeg tror egentlig, at det var derfor jeg bare lige skrev til A. (informant 3) på den 601 
der chat og bare lige skrev: ”Hov, hvad betyder det her lige?” [interviewer: ja]. Fordi jeg 602 
egentlig forventede, at hun bare lige ville skrive: (informant 2 laver en klik lyd med tungen) 603 
og så kunne jeg komme videre i stedet for, at jeg skal til at skrive en mail, som måske tager 604 
lidt længere tid... 605 

 606 
Interviewer Ja, okay... Men du er så også med på nogle af-.. A. (informant 3) og D. (informant 4) 607 

kommunikerer på spansk og der er du med på kopi? 608 
 609 
Informant 2 Ja, men det er altid den der svære balance med ”need to know” og ”nice to know”. Hvad 610 

skal man putte på af CC? [interviewer: okay] I princippet hvis det er et eller andet de to kan 611 
ordne og få ud af verden, så behøver jeg som sådan ikke at være CC på det [interviewer: 612 
nej]. Men hvis det er et eller andet, A. (informant 3) måske er lidt usikker på eller hun ked 613 
af at tage ansvaret for, selvom det er hendes ansvar, så sætter hun mig på som CC, fordi så 614 
tror hun, at hvis jeg er informeret, så er jeg også lidt med i ansvaret, hvis der sker et eller 615 
andet [interviewer: ja]... Eller hvis der er et eller andet hun ved at D. (informant 4) bliver 616 
utilfreds med. Hvis han f.eks. har spurgt til noget teknisk og vi så siger, at det ikke kan lade 617 
sig give sig, så kan hun også godt putte mig på som CC, fordi så ved hun, at hvis han så 618 
ringer til mig, så kan jeg se at de allerede har drøftet det og så kan det ikke hjælpe, at jeg 619 
kommer med en tredje forklaring  620 

 621 
Interviewer Nej, men hvis de så har drøftet på spansk? 622 
 623 
Informant 2 Så har jeg selvfølgelig et problem, hvis det er. Men ud fra de mails, som jeg også har sendt 624 

til dig, der er ikke så mange. 625 
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 626 
Interviewer Nej, der er... 627 
 628 
Informant 2 For mig var det bare lige det der ”Hola” og ja, ganske få ting. Men jeg har altid fået fortalt 629 

at A. (informant 3) kunne spansk [interviewer: okay]. Men da jeg sad med Frankrig i en 630 
kort periode, fik jeg også fortalt at hende der sad med det, hun kunne fransk, men ja... Der 631 
er såmænd forskel på hvad man mener man kan og hvad man ikke kan. Så... Men du kan 632 
selvfølgelig spørge A. (informant 3), hvordan-.. jeg vil tro-.. altså sådan har jeg det f.eks. 633 
selv med fransk, altså jeg har ikke nogen problemer med at ringe og snakke og diskutere og 634 
sådan noget, men det ville tage lidt længere tid at skrive det på fransk [interviewer: ja], så 635 
hun har det måske på samme måde på spansk, at skal hun først til at skrive et eller andet på 636 
spansk, så tager det trods alt længere tid end på engelsk [interviewer: ja] og så vælger man 637 
selvfølgelig engelsk 638 

 639 
Interviewer Ja, det var også det jeg primært kunne se i den mailkorrespondance du havde sendt, at de 640 

fleste mellem A. (informant 3) og D. (informant 4), det er på engelsk, men der står du 641 
selvfølgelig også i kopi. Så jeg ved ikke om det er af høflighed, for at du også kan forstå 642 
eller-.. 643 

 644 
Informant 2 Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror-.. men det kan du selvfølgelig spørge hende om, jeg tror det 645 

er hvad der er nemmest og hurtigst [interviewer: okay]. Det skulle undre mig meget, hvis 646 
hun siger, at hun kan svare lige så hurtigt på spansk som på engelsk... Men selvfølgelig det 647 
er klart, at hvis det var sådan, så var hun jo nød til at tænke på, hvis der er noget der så skal 648 
til andre. Og sådan er det typisk, hvis hun kommunikerer med D. (informant 4) på spansk, 649 
hvis hun så har noget hun skal have sendt til teknisk afdeling [interviewer: ja], så har hun et 650 
problem, at han har forklaret noget på spansk, som hun er nød til at oversætte til polsk eller 651 
gå videre med [interviewer: ja]. Så er det nemmere på engelsk, for i princippet burde hun 652 
kunne sende engelsk videre. Den teknikker kigger så på det på engelsk og kan se, hvad er 653 
det de har snakket om, hvad er det for nogle informationer der er kommet. 654 

 655 
Interviewer Ja... (8 sekunders pause) 656 
 657 
Informant 2 Men ellers... Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er i andre virksomheder med hensyn til og 658 

tildele det der, lad os nu sige hvis du sidder med Spanien, så skal det selvfølgelig være en 659 
selvfølge, at du kan spansk, selvom man måske kommunikerer på engelsk... Umiddelbart 660 
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ville det måske være en fordel. Et andet eksempel i øvrigt, som jeg kan nævne er med 661 
hensyn til messe [interviewer: ja]. Vi var på messe i Valladolid og D. (informant 4) er der 662 
og hans højre hånd er der og jeg er der [interviewer: ja]. Når så kunderne kommer og enten 663 
stiller et spørgsmål eller vil snakke og hvis jeg så siger: ”No habla inglese”, eller hvis jeg 664 
spørger dem: ”Habla inglese?”. Så bakker de bare helt ud. Jeg tror der var én ud af de 600, 665 
der kom, der egentlig sagde: ”Jamen, jeg snakker engelsk”. Resten de bakker bare baglæns 666 
og så går de over til D. (informant 4) eller den anden [interviewer: okay]. Det var faktisk 667 
lidt overraskende, men det siger selvfølgelig lidt om hvor meget engelsk, de så kan 668 
[interviewer: ja]. Men det undrer mig faktisk lidt, at der ikke var flere der sagde: ”Njaarh, 669 
jeg kan måske lidt engelsk” eller ”njaarh, engelsk er ikke så godt”. De bakker bare 670 
fuldstændig ud... Det kunne de ikke, så over til den anden. Det var faktisk lidt 671 
overraskende, fordi-.. altså de andre steder vi har været, der kan de fleste på en eller anden 672 
måde få sagt et eller andet på engelsk [interviewer: ja]. Men jeg ved ikke, hvordan din 673 
opfattelse er med spaniolerne. Om de slet ikke snakker engelsk eller om de kan lidt? 674 

 675 
Interviewer Det kommer meget an på hvem du snakker med og aldersmæssigt. De unge er kommet med 676 

op, men snakker du med nogle af de ældre, så kan de simpelthen ikke... Da jeg arbejdede på 677 
Handelskontoret i Barcelona, der var vi også på Genera i Valladolid og der var vi 678 
simpelthen også bare med for at skulle stå og oversætte fra spansk til dansk, fordi der var 679 
rigtig mange der kom-.. der var også mange unge fyre, sælgere fra firmaer, der kom og 680 
snakkede spansk... 681 

 682 
Informant 2 Ja, der var én der sagde: ”Jamen, jeg kan godt snakke engelsk”... Det var alligevel lidt 683 

overraskende, synes jeg [interviewer: ja]. Det er trods alt forretning, så man skulle egentlig 684 
forvente at, der måske var lidt flere der kunne, men...  685 

 686 
Interviewer Jamen, tusind tak skal du have T. [informant 2: velbekomme], hvis du ikke har mere... 687 
 688 
Informant 2 Nej, jeg kan ikke lige-.. jeg skal nok lige, hvis jeg kommer i tanke om mere. Nej, jeg tror 689 

det var i hvert fald lige de der par ting, jeg skulle huske at sige... 690 
 691 
Interviewer Ja. 692 
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Bilag 5 - Interview med Customer Service Coordinator i Polen 1 

Ca. 32 min, pr. telefon, d. 29/01/2013 2 

 3 
Interviewer Well, first of all I would really like if you could please tell me a bit about your work in 4 

general and a bit about your daily routines - what it is you do. 5 
 6 
Informant 3 Okay, my daily work concern customer service, from the moment of the shipping and order 7 

from the client to the moment of making some agreement with the transport department 8 
about the loading dates and the starts conditions. And sometimes my work also starts a little 9 
earlier than the official order come. I mean sometimes it refer to quotations, I mean the 10 
clients sustained here asking for the delivery time. They are asking for some technical 11 
issues and so I am telling them the conditions of the delivery time sometimes the conditions 12 
of the pricing. In all this area I cooperate very close to T. (informant 2) or to J., it depends 13 
of the market, but of course in Spain I have to do with them both, because some decisions 14 
are orderings to the pricing I can take on my own, but sometimes I must need their help. Or 15 
when they do not know the answer about the pricing, then I open a very special way of 16 
asking for the prices via a system. We do it via a system, via our website. It is called OCNS 17 
system, so the other people from a special department, they are prepared for asking these 18 
prices [interviewer: okay]. So, our distributor they rely on all this information, which they 19 
got from me or the salesman and then if they win the tender, then they send us an official 20 
order and we start the procedure of introducing the order to our advert, purchase and 21 
suggest system. And then what I do is-.. my goal is to minimize the streak of the dates, 22 
which appear in this order confirmation. I mean, we want to avoid a situation where we 23 
have for example five different loading dates. We have to agree with the distributor in 24 
Spain, what is the most convenient loading date for them, what is acceptable by them and 25 
sometimes we find it maybe too difficult to agree on the loading space on truck. And 26 
sometimes, especially our current distributor, he is very detailed as for the loading space, so 27 
we have to be a little careful and we have to count this loading space really good, so I ask 28 
for help at our transport department here. And they are counting how many goods can we 29 
put on this particularly truck or sometimes we have to also-.. because we can load Spain in 30 
Denmark or we can load Spain in Poland. Sometimes we can move the items between these 31 
both lands and for example we do it according to the logic of how to minimize the rate cost, 32 
of course and how to do it in a more efficient way, so for example PEX pipes, these flexible 33 
pipes which are produce in Denmark or ContiPipes with diffusion barrier also they are 34 
produced in Denmark, so here we are loading in Denmark, we do not make this extra 35 
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transport between Poland and Denmark... So we have to think what we are doing and to 36 
where do we place the order or we are to plant it... 37 

 38 
Interviewer Okay... 39 
 40 
Informant 3 Okay, I have to take a breath (fælles grin) 41 
 42 
Interviewer Which languages do you use on a normal day at work? 43 
 44 
Informant 3 Well, sometimes it is a little bit difficult for me to use the technical language in Spanish 45 

because it is very special and you have to work every day-.. you’d have to have for 46 
example a catalogue in Spanish to know the descriptions of the items. But our current 47 
distributor, I mean DH (informant 4), he speaks English very well, so when he is sending 48 
me the order he tries to use English, but of course it happens a rare time that he send it in 49 
Spanish. But my experience helps me in finding translation, so it was not very complicated. 50 
But apart from D. (informant 4), there is also his right hand in his office, which name is N., 51 
I think NC, and he does not speak English at all. So sometimes it might be difficult, when I 52 
am not in the office. For example, two weeks ago we had a situation, that there was missing 53 
one package on the truck and N. was calling me. Unfortunately, it was at the time when I 54 
was leaving the office, so I took the telephone in running almost-.. It was my desk 55 
telephone and you know, I had to run to pick up my baby from the babysitter and on the 56 
other hand, I could not do that because he was only speaking in Spanish, and I could not 57 
pass the telephone to anyone here. So it is difficult, because I am the only one who speaks 58 
Spanish. In the past we had also such a situation that the clients of our distributor called 59 
directly to LOGSTOR. So some Spanish guy from the building site, they called to 60 
LOGSTOR, because they did not realize how big company we are and they think, that they 61 
called to reception desk and say: ”Hello, I am José”, so everyone will know exactly what to 62 
do with this person and everybody would speak Spanish of course. So it is problematic. In 63 
Denmark I know that there was one person on the production he was-.. I think he was 64 
Spanish. I think he was native and he was living in Denmark in 20 years or something like 65 
this, so then the reception desk would pass the telephone through to the production and then 66 
if he did not know how to help them, then they found me. But it is not like-.. you know that 67 
Spain they have another daily routine of working hours, so they are working for example 68 
until 7 pm and this is when we are already at home eating our supper. So it is a little 69 
different and we find it difficult to communicate with these clients, but of course these 70 
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clients should not call to us directly, because they should contact our distributor officially. 71 
So everything should go through D. (informant 4) in fact, yes. But it happens. Maybe that 72 
was the reason, that we have changed our distributor, so maybe some of the people who, in 73 
the past, cooperated with our previous one maybe they are now a little confused and do not 74 
know to whom they should contact and that is the reason why they decided to call directly 75 
to LOGSTOR to Denmark, for example, yes. 76 

 77 
Interviewer Yes, okay... So you mainly speak English or Spanish as foreign languages at work or do 78 

you speak other languages? 79 
 80 
Informant 3 Yes, Polish and German. But German is my nightmare, so do not mention it in your thesis 81 

[interviewer: okay] (fælles grin). 82 
 83 
Interviewer And how would you describe your foreign language skills? Now you say that you do not 84 

speak so good German, but how about your Spanish and English? 85 
 86 
Informant 3 Well, I think my Spanish and English are more or less on the same level. I was learning 87 

Spanish during my university career and then I also attended some Leonardo DaVinci grant 88 
in Spain. It lasted six months. I was working in a very big company, who produced juices, 89 
water and sparkling water and mineral water. So I was able to learn how to speak this real 90 
Spanish language. I mean not only this theoretical language but also the life language. So 91 
from this moment when I found this job, I am using Spanish almost all the time. 92 

 93 
Interviewer Okay, and how about-.. Do you find it as easily writing as speaking orally? 94 
 95 
Informant 3 No, you know, honestly I do not find it difficult. I do not see any difference between 96 

speaking and writing. Of course, I use more English than Spanish. But it is like when you 97 
do not speak a particularly language and then you just jump to this environment, suddenly I 98 
have a plain birth in my head, it is very-.. New drawers are being opened and then these 99 
words just jump out. So when you find yourself in this environment you just start speaking 100 
- you just hear and you just speak. So I think it is thanks to this time I spent abroad, because 101 
I think if I would only know-.. Learned from the books, it would not give such a result at 102 
all... 103 

 104 
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Interviewer And which value does foreign language have in your daily work? Is it something you use a 105 
lot? 106 

 107 
Informant 3 ... Dictionary, you mean? Or words or what do you refer to? 108 
 109 
Interviewer No, it is more... Is it something you value a lot? Like you speak foreign languages in your 110 

work or is it something you just use when you have to? 111 
 112 
Informant 3 Ohh, no no no. I love-.. Well, it was always my passion. And I loved when I was at school, 113 

so I find it... I feel really happy if I have opportunity to use it and to speak it. Why? 114 
Because then I feel I am helpful. And in current situation I feel quite good with the feeling 115 
that there is nobody else except for me that could cover me. So it is something positive that, 116 
you know, makes me feel good. And I feel, thanks to this, a little exceptional – I do not 117 
know if this is a good word... Yearh, someone unique in this moment, yes. Because it can 118 
of course change in several months. When you start working in LOGSTOR for example, 119 
you speak English, Spanish then it can change. But for this moment, I feel a very unique 120 
one. 121 

 122 
Interviewer Okay... Have you ever experienced that your foreign language skills was not sufficient in a 123 

work situation? 124 
 125 
Informant 3 That they are not sufficient? 126 
 127 
Interviewer Yearh... 128 
 129 
Informant 3 Well... Of course... For sure German. I would like to learn more German... But now I do 130 

not have much occasion to use it, so it is like no. When you do not have to do it, you do not 131 
do it. But on the other hand I would like someone to force me to do it. So I might be able 132 
just to get some German markets, then I would just start, you know, recover all these 133 
words. Because in fact I need only words to learn. I do not, I think, need much grammatics. 134 
I think I need just life words. 135 

 136 
Interviewer And if you say, you need some words do you use translation services or do you ask a 137 

colleague who maybe knows German? 138 
 139 
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Informant 3 Well... We have some dictionaries saved in our PCs. We have I think it is Collins or 140 
something like this. But we also use Google Translator... But if I would like to start 141 
learning, I think I would go to my house and find my old books from my school time... I 142 
think this is the way to start to remind how did you do it in the past and maybe it could be 143 
easier. This is how I would do it. Sometimes, I also read some newspapers or some 144 
websites in these languages. It is easier if you are interested in an article, then it is easier for 145 
you to read because you want to know what is inside, yes... 146 

 147 
Interviewer And... Have you ever experienced-.. Or how would you describe-.. Let’s say now you 148 

speak with also other external customers and clients and partners within LOGSTOR. How 149 
would you describe their language skills? Like how do you communicate with them? Is it 150 
easy or do you feel that they have a higher level or that your level is higher? 151 

 152 
Informant 3 Aahh, you mean the colleagues [interviewer: yearh]. The colleagues from the department? 153 
 154 
Interviewer Yearh, or from the other departments internationally. For example if you speak with any of 155 

the Danish people or... 156 
 157 
Informant 3 Well, in fact the truth is that anyone who has ever been abroad in United States in UK, 158 

where the native people speak English for sure this person speaks better that you if you 159 
have never been there. And it is something that you cannot say it is not true, it is true. And I 160 
know that Danish people or Danish colleagues are, due to some political and historical 161 
issues-.. here people in Poland we did not have such opportunity to learn languages so fast, 162 
and when we are very small children as for example our Danish colleagues, who were in 163 
Denmark, it was implemented a long time ago in comparison to what happened in Middle 164 
Europe, yes. So for example at least our parents they did not for example go abroad to 165 
foreign universities and when I look on your dad or on T. (informant 2) for example they 166 
did have the opportunity to study abroad and due to that more people in Denmark speak 167 
better English. Because many of the people at least in LOGSTOR they were working 168 
before in the United States or in UK, so they have the basic language learned. And of 169 
course Danish language, it belongs to these families and languages where also German 170 
belongs and English belong, so for you it is more-.. I think it is easier to learn this language 171 
than for us [interviewer: yearh]. Because the words are very similar and the grammatical 172 
structure is very similar to each other in comparison to Polish, which is more like China or 173 
(fælles grin). So this is why for you it was more-.. for Danish colleagues it was more easier-174 
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.. they had more opportunities to learn. And as for us-.. As for my colleagues, all my 175 
colleagues they speak some foreign languages. And the level is allowing them to 176 
communicate easily with the clients. We have departments split among different markets, 177 
so we have here Gareth who speaks French, who speaks German, English and Netherland. 178 
There is one girl who speaks Netherland... So we are a little split, but today our basic 179 
corporate language is English of course, so all of us we should know English... Because all 180 
of the global instructions they are being sent to all employees in English, so this is our basic 181 
language [interviewer: okay]. So we have to know it. 182 

 183 
Interviewer So it is your impression that LOGSTOR has a common corporate language? 184 
 185 
Informant 3 Yes, yes it is – yes. 186 
 187 
Interviewer Okay... How would you describe your communication with D. (informant 4) and his 188 

colleagues in Spain? 189 
 190 
Informant 3 The communication in general? Or you only refer to Spanish or in general? 191 
 192 
Interviewer No, in general. How do you communicate? Like in English or Spanish or...? 193 
 194 
Informant 3 Yearh, so when we are sending the emails one to another and we know that for example T. 195 

(informant 2) could receive this email or someone else, then we use English. But when we 196 
feel it is only a conversation between the two of us, and then we speak Spanish. And of 197 
course when we are sending the messages and one of the recipients is N., then we speak 198 
Spanish of course, as he does not understand... But of course, when for example I am out of 199 
the office and then the conversation could jump to one of my colleagues, which is covering 200 
me then it would be difficult if the whole correspondence is only in Spanish, of course... So 201 
we have to feel the difference of when we can use it and when we should not use it, just to 202 
not make any problems to other colleagues that could be helpful in solving the problems... 203 

 204 
Interviewer Okay... And how do you experience that the LOGSTOR management gives priorities to the 205 

use of foreign languages in the company? Do you feel that it is something that they 206 
prioritize? 207 

 208 
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Informant 3 Well, in fact as for LOGSTOR Poland our team is a multilanguage team and we are selling 209 
to the whole world [interviewer: okay]. For example in Denmark I know that they are 210 
mostly focused on local market... Then I think; now Poland is a multilanguage team and we 211 
have distributors. So the distributor is someone who is from a particularly country and who 212 
sell our goods to the final clients... (6 sekunders pause) What was the question? I have 213 
forgotten (fælles grin). 214 

 215 
Interviewer Well... Do they offer you language courses or-..? [informant 3: ah, okay. Now I get it]. 216 

Now you say that you have a multilingual team... 217 
 218 
Informant 3 Well, we have such course in Poland but it is only English... I know that one girl from our 219 

department she used to have particularly classes of French. It was due to the fact that we 220 
had overtaken the French market. But of course I would like very much-.. For example I 221 
cannot attend such English classes, because they say that this is for a lower level. It is for 222 
someone who really needs this course [interviewer: yearh, okay]. So it is like this. But I 223 
would like-.. They did not see it very effective if they would have to pay for my German 224 
classes for example, because for this moment they do not find me useful for German, 225 
because we have people who already book this market 100 %. So I am needed for another 226 
resource [interviewer: okay, yearh]. So it would be nice to have this opportunity to learn all 227 
the languages that you are interested in, but mostly you attend what the company feels you 228 
should attend. So, in fact I have never attended any course [interviewer: okay] (fælles 229 
grin)... 230 

 231 
Interviewer I know at the moment LOGSTOR they do not have any official guidelines about foreign 232 

language, but if they made some official guidelines about the use of foreign language in the 233 
company - do you think it would influence the way you use foreign language? 234 

 235 
Informant 3 Well, for sure if the course level could be very high, I mean the lecture would be with 236 

native speakers then it could really be good. Because as I said here, especially in customer 237 
service all the girls here they really speak fluently, so to give any added value to this 238 
current level, we would have to really attend very high level courses with native speakers 239 
maybe with some very low sophisticated words and dictionaries, something that could 240 
really give additional value, yes. Because to go to the course with a mix of the people who 241 
someone does not know how to use the grammatic, then you start to be bored and it is not 242 
worth of your time [interviewer: of course]. But I would like to have opportunity to learn 243 
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more languages. I mean to really focus on this where I feel it is my bottleneck, where I feel 244 
I have some gap. And that would also be a building of this employee’s loyalty policy. I 245 
mean, if the company would invest in you, then they would give you a light:”Okay, you are 246 
now working for this market but maybe in the future we could need you for example in 247 
Austria or in German or in Swiss market and we would like to give you this chance, 248 
because we see that you are quite bright.” That would be nice, because I really feel that 249 
languages is something that you never forget and it will pay in the future and it is your own 250 
investment, nobody will take it away from you. That would be a good way of building this 251 
loyalty policy up in the employees. But of course this is a decision that I think would be 252 
nice if LOGSTOR takes, but for this moment I think that they only skill this people, who 253 
really needs this just to communicate on a simple level. 254 

 255 
Interviewer Okay... Just a last question, regarding a bit more-.. Does anyone like control or correct how 256 

you use your language? Or do you just correct if you think you make a mistake or if...? 257 
 258 
Informant 3 Well, I think that in this daily communication we do not speak at all about if we are 259 

speaking correctly or that. I think the most important is just to communicate and to 260 
communicate with the same result and understand in the same way by both sides. Well... 261 
Maybe the good or the bad thing is that our opposite sides, in most cases, are not native 262 
speakers. Because English is the general language. We speak with anyone English. Only 263 
when we talk with some Canadians or some people from Great Britain, then you can say: 264 
”Okay, they are native speakers and we should maybe be careful.” But the rest of the work 265 
they are speaking the same language as we do, so it is just something they just learned at 266 
school. So we are not afraid of using English. We are not thinking about if we are making 267 
mistakes, because many distributors they really speak not very good... We don’t feel we 268 
speak badly in comparison to them. But of course when the English is very different, when 269 
you speak with someone from Canada, then you speak with someone from UK and then 270 
you speak with people who are from Ireland and then you speak with someone from-.. I 271 
don’t know, from España and then you have completely different language. It is one 272 
language, but it is so different and then if you are not accustomed to this one client then 273 
you could have problems understand it. Imagine the guy from Britain, who speaks you very 274 
British English, you don’t understand at all even if you think you know English... 275 

 276 
Interviewer Well A. that was actually all the questions I had. I don’t know if you have anything you 277 

want to add or want to specify or anything? 278 
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 279 
Informant 3 Puuhhhh, I don’t know... I think I need some water to drink, I don’t have anything on my 280 

desk (fælles grin)... No, honestly maybe, in several days, I will think it over and maybe 281 
something new comes to my mind. For this moment, I don’t have anything to add. But 282 
maybe when you start writing you thesis you will start thinking and you will start finding 283 
gaps – something is missing and maybe you would like to add some comments about this 284 
particularly small part of our LOGSTOR life - so then you can call me. Because, for this 285 
moment, I am not pretty sure which direction your thesis is going, so when you finally start 286 
writing then don’t hesitate to contact me, okay? 287 

 288 
Interviewer Okay, thank you very much. And if you have anything to add, you are also welcome to 289 

write me anytime you want. Thank you very much because I could call. We’ll keep in 290 
touch. 291 

 292 
Informant 3 Yes, we will keep in touch and I wish you a very nice evening. 293 
 294 
Interviewer You too, A. – thank you very much! 295 
 296 
Informant 3 Thank you, bye! 297 
 298 
Interviewer Bye! 299 
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Bilag 6 - Interview med LOGSTOR’s spanske partner i Spanien 1 

Ca. 20 min. pr. telefon, d. 29/01/2013 2 

 3 
Interviewer Muy bien, pues... ¿Primeramente me puedes explicar un poco sobre tu compañía y cómo 4 

empezó la colaboración con LOGSTOR? 5 
 6 

Informant 4 Bueno, es una compañía dedicada exclusivamente a la comercialización y apoyo técnico 7 
relacionado con redes de district heating and cooling y otros elementos o componentes en 8 
el entorno de esta actividad... Bueno, pues LOGSTOR, es muy sencillo, hemos trabajado 9 
casi 20 años en este mercado y entonces siempre habíamos buscado o intentado 10 
lógicamente trabajar con la empresa que consideramos nosotros el líder al mercado en 11 
cuanto al materiales y desarrollo de sistemas y bueno encontramos o entendimos que había 12 
una oportunidad de trabajar con LOGSTOR y bueno pues coincidimos al tiempo y al 13 
interés y desde hace un año aproximadamente pues estamos colaborando y trabajando con 14 
LOGSTOR. 15 

 16 
Interviewer Okay, muy bien... ¿Y más en general, qué idiomas extranjeros sabes hablar? 17 
 18 
Informant 4 Alemán... inglés evidentemente y algo de sueco y algo de francés, pero bueno 19 

fundamentalmente inglés, español y alemán. 20 
 21 
Interviewer Okay... ¿Y en qué ocasiones usas otros idiomas y con qué frecuencia lo usas – a diario? 22 
 23 
Informant 4 Bueno, realmente nuestros proveedores fundamentalmente o actualmente son daneses y en 24 

parte también alemanes, entonces está claro que en estas ocasiones. Bueno con Dinamarca, 25 
el danés es un poco difícil todavía [interviewer: ah, si] (fælles grin)... Por suerte es una gran 26 
ventaja que en general en Dinamarca, en Escandinavia en general con el inglés en el 95 % 27 
de las ocasiones no hay ningún problema. Por lo tanto, creo que evidentemente el inglés es 28 
el idioma indudablemente de relaciones comerciales internacionales y en el principio con el 29 
inglés debería ser suficiente para poder relacionarse adecuadamente con otros países pero 30 
sorprendentemente si hay otros países sobre todo los germano parlantes, son países que 31 
sorprendentemente el inglés no ha profundizado, sobre todo, como lo ha hecho en los 32 
países nórdicos y evidentemente Holanda. Bueno Holanda creo que es un caso aparte, no.  33 
Pero realmente no... El conocimiento al inglés es relativamente pobre, entonces en el caso 34 
de Austria-.. también tenemos relaciones con Austria y Alemania, pues el alemán también 35 
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tiene su importancia relativa... Supongo que el interés también de hablar conmigo es el uso 36 
del español supongo también, ¿no? En nuestras relaciones comerciales.  37 

 38 
Interviewer ¡Sí! 39 
 40 
Informant       Bueno, el uso del español evidentemente es algo que sí ayuda bastante porque por la 41 

relación que pueda haber directamente entre otras personas de nuestra empresa y 42 
LOGSTOR, como sabes AS. (informant 3), si no es la única... Creo que había otro 43 
trabajador que hablaba pero ya se ha jubilado, y entonces creo que AS. (informant 3) es la 44 
única persona que lo habla y la verdad es que lo agradezco mucho porque cuando yo no 45 
estoy o realmente hay temas que yo puedo delegar en cuanto a transporte logística y 46 
facturaciones puedo delegar en otras personas para que a través el español se puedan 47 
comunicar sin ningún problema con ella. Y eso evidentemente es una gran ventaja 48 
[interviewer: sí] ... Conozco-.. si puedo hacer una comparación, trabajamos con una 49 
empresa de transporte logística muy buena austríaca, que se llama LKW Walter. Esa 50 
empresa es excepcional en el uso de los idiomas porque las personas que atienden cada uno 51 
de sus mercados hablan el idioma correspondiente a ese mercado en concreto. Entonces 52 
siempre puede uno tratar, independientemente del lugar donde se llama, es decir, lo que 53 
hacen es una desviación de la llamada a través del código de entrada del país y 54 
directamente entonces pues atienden personas si no directamente-.. sí inclusive la persona 55 
que contesta aunque al mejor básicamente pero pueden entender cuál es la petición, con 56 
quién hay que hablar y trasladar la comunicación a quien lo hace y eso es una ventaja 57 
enorme. Aparte de que es una empresa que funciona muy, muy bien pues han tenido muy 58 
en cuenta el idioma de cada país. Entonces, ya inclusive en esos casos pues la barrera del-.. 59 
en casos del desconocimientos del inglés pues también mejora aún más la situación, ¿no? 60 

 61 
Interviewer Aha, vale sí... ¿Cómo describirías tus habilidades de otras lenguas? 62 
 63 
Informant 4 ¿En qué sentido? 64 
 65 
Interviewer ¿Te sientes bien hablando en inglés o en alemán o hay alguna qué prefieres? ... 66 
 67 
Informant 4 Sí... como sabes bien porque hablas idiomas, los idiomas en general son una cuestión de 68 

práctica más que otra cosa. Una vez que has alcanzado un nivel de idioma y gramatical y en 69 
vocabulario suficiente la cuestión es practicarlo porque si no se practica inclusivo se puedo 70 
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llegar-.. no a olvidarlo todo porque siempre permanece allí y se puedo recuperar más o 71 
menos fácil con más o menos tiempo pero indudablemente el fluidez del idioma de la 72 
práctica del mismo y está claro que el español uso a diario y el inglés prácticamente 73 
también a diario. Entonces, en esos dos idiomas prácticamente puedo decir que es indistinto 74 
hablar en el uno o el otro. 75 

 76 
Interviewer Okay, vale... ¿Y cómo-.. sientes que hay una diferencia si tienes que formularte en escrito o 77 

en oral? ¿Prefieres comunicar en el uno o el otro? 78 
 79 
Informant 4 Aha... En general el email creo que es una herramienta a nivel comercial, yo creo que es 80 

una herramienta de lo más potente que hay, no sólo porque es muy ágil sino que también la 81 
persona que lee el mensaje lo lee en el momento, el cual pues puede atenderme o puede 82 
atender mi mensaje y al mismo tiempo suele tener acceso a la información si le pido algo 83 
en concreto pues a través de su PC puede acceder a la información que estoy requiriendo en 84 
ese momento. Por lo tanto, yo creo que para nosotros es la herramienta principal. Pero no 85 
obstante, la comunicación verbal muchas veces por ejemplo con esta comunicación que 86 
estamos tendiendo en este momento pues digamos es más fluida es más directa porque 87 
mantener esta entrevista por email o por un sistema de chat pues sería bastante más lenta, 88 
no y menos directo. Entonces, indudablemente hay que hacerlo por ambas vías pero creo 89 
que la vía electrónica es preferible entre otros casos porque también quedan los históricos 90 
archivados y uno puede acudir indudablemente a esos históricos, algo que con la voz o la 91 
palabra pues ya sabes lo que ocurre, ¿no?... En este momento de la comunicación es exacta 92 
pero como estás haciendo si lo grabas pues tienes la posibilidad de replicarlo pero 93 
normalmente no es el caso. Entonces, hay cosas que uno no se recuerda muy bien o cómo 94 
fue, qué dijimos, qué acordamos. Entonces, la comunicación escrita, creo que es la más 95 
importante. 96 

 97 
Interviewer Okay... ¿Y qué importancia tiene el idioma extranjero en tu trabajo diario? 98 
 99 
Informant 4 ¡Total!... ¡Absolutamente total!. No hay posibilidad de hacer el trabajo que hago sin esa 100 

posibilidad de comunicación. ¡No es posible!. 101 
 102 
Interviewer ¿Cómo describiría la comunicación con LOGSTOR? ¿Con T. (informant 2) y con A 103 

.(informant 3), cómo lo describirías? 104 
 105 
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Informant 4 Pues, muy fluido, muy correcto, muy cordial... También, es cierto que cuando hay alguna 106 
reclamación de algún tipo porque bueno hemos tenido algún problema, la respuesta es muy 107 
rápida y muy ágil, cual creo que ese es muy importante. Porque indudablemente cuando 108 
alguien escribe algo tiene, es la parte electrónica no, no sabes si la otra persona recibe el 109 
mensaje suficientemente rápido. Hay formas de confirmarlo simplemente mediante una 110 
lectura mensaje: ”Lo he leído”, simplemente para que uno entienda que el mensaje ha 111 
llegado y está en proceso, ¿no?. Entonces, eso es importante entre una vez que se da eso, 112 
normalmente pues la comunicación, la gestión es bastante rápida... El caso de T. (informant 113 
2) es más especial porque hemos tenido la posibilidad de vernos personalmente en varias 114 
ocasiones. Entonces, claro el contacto personal también es muy importante para la 115 
comunicación. 116 

 117 
Interviewer Sí, sí. ¿Y en qué idioma habla? 118 
 119 
Informant 4 En inglés... 120 
 121 
Interviewer ¿Y con A. (informant 3)? Como A. (informant 3) sabe español, ¿habla español con ella o? 122 
 123 
Informant 4 Ehhh... No necesariamente. Algunas veces sí y otras veces no. Pero como decía antes es 124 

muy importante que-.. como a mi prácticamente me da igual el escribir en inglés o en 125 
español pero no da igual para la empresa, para LOGSTOR, porque muchas veces las 126 
comunicaciones no solamente son para ella sino que se redirige la información o la 127 
comunicación a otras personas internamente. Entonces, no es lo mismo hacer un resend de 128 
un mail – a tener que traducirlo y pasarlo. Entonces, es más eficiente el escribirlo 129 
directamente en inglés y digamos internamente nos comunicamos, no. Ella por ejemplo es 130 
de Polonia pues se lo reenvía alguien en Dinamarca y después vuelve a rebotar y a mí me 131 
mandan una copia. Entonces, yo ya perfectamente puedo hacer el seguimiento y entiendo 132 
de que va [interviewer: sí] no necesito más información. Pero ocurre por ejemplo algunas 133 
veces donde ha habido una comunicación interna en polaco (informant 4 griner) y el polaco 134 
es peor que el danés para mi (fælles grin). El polaco es directamente indescriptible. 135 
Entonces, bueno pues ahí veo que si hay un histórico de mails llego un momento donde hay 136 
una información digamos en polaco donde se rompe ya ese seguimiento, ¿no?. Entonces, 137 
tengo que ir más o menos adivinando que pasa. Entonces, por eso digo que es muy 138 
importante si va a ser una información directa solamente entre A (informant 3) y nosotros, 139 
por ejemplo pues la información o la comunicación que puede tener la persona en nuestro 140 
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caso que maneja la parte logística y de facturación entonces esa comunicación puede ser 141 
directa y siempre en es español [interviewer: okay]. Y es muy buena, es igual de buena y 142 
por lo menos pueden resolver la situación sin necesidad de tener que hablar en inglés, ¿no?. 143 
Esa es una ventaja muy grande. 144 

 145 
Interviewer Vale... ¿Cree que sería una ventaja o beneficio aún más grande para la colaboración 146 

también con LOGSTOR, si podían ofrecer más comunicación en español? 147 
 148 
Informant 4 Está claro, sí. 149 
 150 
Interviewer Sí 151 
 152 
Informant 4 Sí, sí. Ya sé que T. (informant 2) ya le he dicho que vamos a enviarle un curso general de 153 

español (informant 4 griner) ... ¡No! ¡Es una broma!. (fælles grin) ... No creo que tenga 154 
tiempo para-.. ni un minuto libre para nada más de lo que hace. No, pero él es un muy buen 155 
comunicador pienso y siempre encuentra la manera de hacerlo. Es muy importante para él y 156 
realmente hacer un labor muy importante en ese sentido. Ya sabes que no sólo se comunica 157 
una a través de las palabras, no sino también los gestos y la expresión corporal y realmente 158 
él se hace entender. 159 

 160 
Interviewer Okay, vale... ¿Según tu opinión, LOGSTOR tiene un idioma corporativo en común? Ellos 161 

dicen que es inglés, ¿también es tu opinión...? 162 
 163 
Informant 4 ... Yo estoy seguro que-.. bueno, no estoy seguro, yo pienso que prima el danés es normal, 164 

no. Siendo una empresa danesa creo que es normal cuando uno tiene la opción de hablar el 165 
idioma nativo o un segundo idioma uno evidentemente opta por el idioma nativo... 166 
Indudablemente no he encontrado personas relacionadas directamente con nuestra actividad 167 
que no domine el inglés bien o muy bien. Entonces, nunca ha sido un problema 168 
comunicarme internamente. Pero sí conozco de que hay empresas donde realmente se 169 
practica eso, es decir cuando es una lengua corporativa todo el mundo habla inglés 170 
internamente, ¿no? [interviewer: sí] y eso no es el caso en LOGSTOR. No creo que sea el 171 
caso. 172 

 173 
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Interviewer ¿Alguna vez ha experimentado, una situación de trabajo en la que habría querido ser capaz 174 
de comunicar o hablar en español? ¿No sé, por ejemplo en una situación un poco específica 175 
o delicada o algo...? 176 

 177 
Informant 4 Bueno, mi caso al mejor es un poco especial no porque si no tengo ningún problema en 178 

inglés y la otra persona tampoco lo tiene lo lógico o lo natural es que escojamos ese idioma 179 
como vía de comunicación pero claro vuelvo a decir que no es el caso de todas las personas 180 
a la empresa, no. Entonces, no puede ser que la persona digamos desde su punto de vista de 181 
idioma, obvio, lo veo que necesariamente tenga que estar yo aquí para resolver algunos 182 
asuntos directamente con LOGSTOR. Entonces, que realmente haya otros canales ¿no?, 183 
porque yo no siempre estoy o tampoco muchas veces delego el trabajo en otras personas 184 
que a mí me obligaría de tener-.. no podría delegarlo si no podría haber comunicación en 185 
español por ejemplo ¿no?. Entonces, eso es importante que exista ese canal porque si no 186 
pues yo sería digamos un bottleneck, un cuello de botella, en la empresa. Diría: ”Oye, si no 187 
estoy yo no podemos comunicarnos y eso no es factible, no sería bueno, no. 188 

 189 
Interviewer Bueno, a ver que más tengo aquí... Creo que ya era todo de que tenía que preguntarle. ¿No 190 

sé, si quieres añadir algo aquí al final? 191 
 192 
Informant 4 No, realmente no... Si tienes cualquier otro interés no tengo un problema en contestar... 193 
 194 
Interviewer Bueno, entonces muchas gracias por tu colaboración y porque podía llamarte y 195 

entrevistarte. 196 
 197 
Informant 4 Encantado, si tienes-.. si ha quedado algún tema pendiente, llámame cuando puedas o 198 

cuando te interese y si te puedo atender pues encantado. 199 
 200 
Interviewer ¡Muchísimas gracias! 201 
 202 
Informant 4 ¡Que te vaya muy bien! ... ¡Buen día, hasta luego! 203 
 204 
Interviewer ¡Buen día, hasta luego!  205 
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Bilag 7 – Mail: ”RE: Mails fra DH” 
From: DH  
Sent: 22. august 2012 08:51 
To: TL 
Subject: RE: Certificate 
  
Hi T, 
Thanks for YOUR efforts. 
Certificates are for Sanitary (DW) pipes only and we require in 99% of the projects the Heating Series 5 
pipes, what you call DH pipes. 
As a suggestion, you can purchase a couple of rolls from Uponor and get the certificate if you can´t get 
hold of it in any other way. 
  
Saludos, 
D 
  
De: TL 
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2012 7:57 
Para: DH 
Asunto: FW: Certificate 
  
Hi D 
  
Will this do the job ? 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: KJ  
Sent: 21. august 2012 08:43 
To: TL 
Subject: FW: Certificate 
  
Hej T 
  
Se lige på dette. 
  
  
Med venlig hilsen / Best regards 
LOGSTOR A/S 
  
KJ 
Purchaser 
European Procurement 
  
From: TS 
Sent: 21. august 2012 08:21 
To: KJ 
Cc: JU 
Subject: FW: Certificate 
  
Hej K, 

Kan certifikaten ovan hjälpa er. 

Med vänlig hälsning 
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TS 

Hello J 

This is very impotant for our customer with certificate on pex from Uponer. 

Here is the last question from our customer. 

Now that summer holidays are over for the northern countries pls send me a valid SP - 
INSTA CERT for Wirsbo Pex pipe S(eries) 5, Application class 2 (10 bar) and 5 (6 bar), 
Dimension class A (ISO dimensions), Size group 1 and 2 (up to 110 mm) that I believe 
could solve the matter for time being together with Logstor 2.1 certificate 

  
From: DH  
Sent: 17. august 2012 11:33 
To: TL 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hi T, 
  
Certainly we have to accept the decision taken but I believe it´s not based on correct basis / advises. 
Meanwhile we know how to deal with the intermediate situation: we need the Wirsbo certificates together 
with Logstor´s Certificate of Order Compliance. 
  
Saludos, 
D  
    
De: TL 
Enviado el: viernes, 17 de agosto de 2012 10:01 
Para: DH; JÆ 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
Well bottom line is that  we do not the right certificate and it has been decided from the top that we will 
have it only ones the new product/production line are ready and any consequences it will create will be 
accepted.   
  
If we disagree and what we try to do in between is another story but I agree that even what we try to do in 
between takes too long time. 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 17. august 2012 09:50 
To: TL; JÆ 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Thanks T. 
I believe this issue is taking far too long. 
This was not the impression I had of Logstor Ror. 
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Saludos, 
D  
  
De: TL 
Enviado el: jueves, 16 de agosto de 2012 21:50 
Para: DH; JÆ 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
I will again ask our purchase department to contact Wirsbo. 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 16. august 2012 15:10 
To: JÆ; TL 
Subject: RV: Re: Certificate 
  
Hello, 
  
I regret having to send once more an urgent reminder for required certificate. 
Thank you for your attention. 
  
Saludos, 
D  
  
De: DH 
Enviado el: jueves, 02 de agosto de 2012 20:53 
Para: 'JÆ' 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Thanks. I would appreciate a status report to follow up this important for us issue. 
  
Saludos, 
D 
   
De: JÆ 
Enviado el: jueves, 02 de agosto de 2012 20:46 
Para: DH; TL 
Asunto: SV: Re: Certificate 
  
OK I am travelling these days – but will look into the matter not later than Monday 06.08.12 
  
Best regards 
J 
  
Fra: DH 
Sendt: 2. august 2012 11:25 
Til: TL; JÆ 
Emne: RE: Re: Certificate 
  
J., thanks for your support. 
We really can´t wait much longer without negative consequences for our common interests. 
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Saludos, 
D  
  
De: TL 
Enviado el: jueves, 02 de agosto de 2012 11:09 
Para: DH; JÆ 
Asunto: SV: Re: Certificate 
  
Hi D 
 
I am still on holiday and will be back the 11 Aug. 
I will ask if Jørgen can help 
 
Br  
T 

 
Fra: DH 
Sendt: 02-08-2012 01:39 
Til: TL 
Emne: RV: Re: Certificate 

Hi T, 
  
I´m sorry having to come back one again regarding the pex pipe certificate. I can tell you it´s stressing me 
a lot including sleepless nights! 
  
Now that summer holidays are over for the northern countries pls send me a valid SP - INSTA CERT for 
Wirsbo Pex pipe S(eries) 5, Application class 2 (10 bar) and 5 (6 bar), Dimension class A (ISO 
dimensions), Size group 1 and 2 (up to 110 mm) that I believe could solve the matter for time being 
together with Logstor 2.1 certificate (as per enclosure). 
  
As you know I´ve been delaying several certificate requests from our clients but we are taking far too long 
to reply which is arising unrest and suspicions which we certainly have to avoid. 
  
Hope you have spend some nice h´days and you´re back with fully loaded batteries. 
  
Saludos, 
D 
  
De: TL 
Enviado el: viernes, 13 de julio de 2012 22:02 
Para: DH 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
I am not sure I get your point. 
  
Right now we are installing new PEX production line with new extruder and new foam machine.  Raw 
 PEX-b  we produce at a separate or buy from Wirsbo. 
  
For the product certificate from EH&P or CSTP  I understand that inspectors  will come to visit the factory 
and check all our QA-plan and process and then after will check if the finished product fulfill all 
requirement in the norm ! 
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So I do not see that we can start asking for product approval before the new production line are finished ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 12. juli 2012 19:36 
To: TL 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hi T, 
  
The product certificate for the pex service pipe is independent from the insulation and outer casing acc to 
EN 15632. You can see in the enclosure that there´s no mentioning of the service pipe which is 
complimentary. 
The conclusion is there´s no reason to wait for the approval of the new PexFlex pipe since you will require 
the same service pipe product certificate for actual product and for the coming one.... Do you get my 
point? 
  
The meeting with Dalkia was good and hope to see results not long from now BUT they are expecting the 
certificate which "I had unfortunately forgotten to bring along with me", but of course yes, no problem, # 1, 
etc ..... 
  
Saludos, 
D 
  
De: TL 
Enviado el: miércoles, 11 de julio de 2012 11:46 
Para: DH 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
OK got you. 
  
Of course we are doing this in parallel but they are hit by “holiday” so no answer from them yet ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 11. juli 2012 11:42 
To: TL 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Thanks but the certificate has expired and the wall thicknesses are still of S 3.2. 
Is it so difficult to ask Wirsbo for the right certificate? 
  
Saludos, 
D 
   
De: TL 
Enviado el: miércoles, 11 de julio de 2012 9:04 



 

 128 

Para: DH 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
So if I take this line out we are good ! 
  
We did buy raw Pex for Rumania but it turned out to be only 10 bar  Pex L 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 11. juli 2012 08:48 
To: TL 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hi T, 
  
Your comments are not very encouraging. If you don´t have an own certificate you should give an 
alternative solution, or not? 
If you look at the last column of certificate for Wirsbo Pex pipes you can see it´s valid for S(eries) 3.2 , 
what you call DW 10 bar applications. That´s ok but we also need the one for S 5.0 DH application (6 
bar). You mentioned your using some Wirsbo pipes also for DH pipes so you have the right of use of it. 
  
Saludos, 
D  
 
De: TL 
Enviado el: martes, 10 de julio de 2012 21:10 
Para: DH 
Asunto: RE: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
I am just sitting and looking at the INSTA CERT from WIRSO – as fare as I can see it covers both Hot 
and COLD water and it does not say any specific about countries – what I am missing ? 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T  
 
From: DH 
Sent: 10. juli 2012 17:51 
To: TL 
Subject: RV: Re: Certificate 
Importance: High 
  
Hi T, 
  
The big problem is that Logstor doesn´t have a product certificate for the DH Pex service pipe.... You 
enclose INSTA CERT for DW Wirsbo pipes but none for DH pipes. You should then enclose CSTB for 
that purpose (enclosure) but for Dalkia it could be tricky. 
Also for EN 15632 Flexible preinsulated pipes you have test certificates but no product certificate..... EHP 
has a specific product certificate for this application. 
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Wirsbo / Uponor Pex pipes have a product certificate for ALL countries including Sweden (SP - INSTA 
CERT) and I believe that´s the certificate which you could use without much risk of having problems but 
we MUST have one. Meanwhile Logstor should work against the clock to achieve its own Pex pipe 
certificate because this is like a bad nightmare. 
  
Pls see if you can get e.g. the SP - INSTA CERT Wirsbo Pex pipe certificate BUT for DH SDR11 Series 5 
in time. I will check my email box tomorrow before the meeting. Thanks. 
  
Saludos, 
D  
 
De: TL 
Enviado el: martes, 10 de julio de 2012 16:53 
Para: DH 
Asunto: FW: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
I hope this will do the job ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: JA  
Sent: 10. juli 2012 15:46 
To: TL 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hej 
  
Jeg har lavet et udkast til 2.1 certifikat, som ligner de andre….  Den er meget teknisk og informativ  - 
måske mere end du forventer…. 
  
Jeg har også fundet nogle andre test rapporter, som måske kan bruges.  Jeg får Lambda test rapport på 
20/90 flex rulle i næste uge (igangværende lige nu) og også forskydningsstyrke på PEX i næste uge 
(emne skal sendes i denne uge). 
  
Kommentere venligt--- 
  
Mvh 
J 
  
From: TL  
Sent: 10. juli 2012 12:32 
To: JA 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Hej J. 
  
Vi skal aflevere tilbud i morgen så hvis du kunne nå at lave dette i dag ville jeg være taknemmelig ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
From: TL  
Sent: 9. juli 2012 12:43 
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To: JA 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Hej J. 
  
OK – Jeg huskede ikke helt rigtig L 
  
Dette var hvad der blev købt hjem til Rumænien ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: TL  
Sent: 29. maj 2012 14:16 
To: DH 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Hi D 
  
Here is certificate for PEX that has once been send to Rumiania – can we use this ? 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: KJ  
Sent: 29. maj 2012 13:33 
To: TL 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Hej T 
  
Tjek dette. 
  
 
Med venlig hilsen / Best regards 
LOGSTOR A/S 
  
KJ 
Purchaser 
European Procurement 
  
From: TS 
Sent: 29. maj 2012 13:30 
To: KJ 
Cc: JU; JK 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hej, 
  
De certifikat vi har för EVAL rör är de generella, t ex Insta Cert och CSTB, något lokalt t ex 
Ukraina, Belarusia finns även. 
  
I norden har vi inga certifikat då det ej behövs några. 
  
För rören så krävs godkännande främst på tappvatten rör. 
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De certifikat du fick i samband med Rumänien affären 2010 var CSTB och Insta Cert 
  
Med vänlig hälsning 
T 
  
From: JK  
Sent: den 29 maj 2012 07:54 
To: TS 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Gog morgon, 
  
Kan du svara K? 
  
Mvh 
J 
  
From: KJ 
Sent: den 29 maj 2012 07:40 
To: JK 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Godmorgen J. 
  
Når i leverer pex få vi så certifikat på dette? 
  
   
Med venlig hilsen / Best regards 
LOGSTOR A/S 
  
KJ 
Purchaser 
European Procurement 
  
From: TL  
Sent: 26. maj 2012 04:38 
To: KJ 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hej K 
  
Nej – det er ikke godt nok 
  
Har du ikke et certificat på det specielle pex som lev købt til Rumænium – det er en kopi af det vi skal 
bruge ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: KJ  
Sent: 25. maj 2012 12:58 
To: TL 
Subject: FW: Re: Certificate 



 

 132 

  
Hej T 
  
Kan dette bruges? 
  
Med venlig hilsen / Best regards 
LOGSTOR A/S 
  
KJ 
Purchaser 
European Procurement 
  
From: TS 
Sent: 25. maj 2012 12:57 
To: KJ 
Cc: JK 
Subject: RE: Re: Certificate 
  
Hej K, 
  
Kan denna broschyr hjälpa dig. Den visar en hel del på material och egenskaper 
  
Med vänlig hälsning 
T 
 
From: KJ  
Sent: den 22 maj 2012 14:39 
To: JK 
Subject: FW: Re: Certificate 
  
Hej J. 
  
Kan du sende mig en kopi af certifikat på PN 6 pex som vi køber i dag, vi skal bruge det til at overbevise 
en kunde om kvaliteten. 
  
 
Med venlig hilsen / Best regards 
LOGSTOR A/S 
  
KJ 
Purchaser 
European Procurement 
 
From: TL  
Sent: 22. maj 2012 14:25 
To: KJ 
Subject: Re: Certificate 
  
Hej K 
  
Kan du spørge Wirsbo om de kan sende os et certificate på deres varms vands PEX ? 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
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Regarding Pex pipe certification, I remembered you told me you are buying also "Heating" pipe(s) from 
Wirsbo. This opens up the possibility to use the SDR11 pipe certificates from Wirsbo as you do with the 
SDR7.4 or "Sanitary" pipe series. 
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Bilag 8 – Mail: ”Various” 

From: DH  
Sent: 3. oktober 2012 17:11 
To: TL 
Subject: RE: VARIOUS 
  
Hi T, 
  
Thanks for mail. 
We are, same as you, working as much and best we can but it sometimes comes to a point where we 
have to admit we are uselessly hitting a wall that we can´t go beyond without correcting our trajectory. 
Moreover, Logstor can improve on other issues as the other two mentioned below to somewhat 
compensate the negative aspects. If LR cuts also on product development and quality then we know for 
sure how the future will be like. 
  
Saludos, 
D    
  
De: TL 
Enviado el: miércoles, 03 de octubre de 2012 16:50 
Para: DH 
CC: JÆ 
Asunto: RE: VARIOUS 
  
Hi D 
  
Well I was feeling we were heading down that way when they decided to go normal instead of Conti but 
as I experienced in France Conti and heatloss saving is not important to CODELY or Dalkia. 
  
Of course it is disappointing that price is the only parameter and I am wondering if they did this just to 
justified/check Inpal prices – just like Dalkia did with the last project quoted from France ! 
  
In general it is tough times and competition is very hard from all sides and at the same time we try to 
increase both turn over and margin – as truly difficult part for all of us. 
  
We have to do our best at continue to find the effort and extra energy it takes to fight and win some 
projects. 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T  
 
From: DH 
Sent: 3. oktober 2012 12:29 
To: TL 
Cc: JÆ 
Subject: VARIOUS 
  
Hello T, 
  
Unfortunately I have bad news concerning ACSA/IFEMA. Once the traditional pipe became an option 
(formerly Conti), even if we applied your additional 5% discount and reduced our margin to minimum, 
INPAL beat us in prices without second thoughts. 
I´ve checked the 2011 figures for Inpal Energias (Spain) and show Gross Margin 16,6 % and EBIT 3,8%. 
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Since +/- 2005 they exploited the "hole" left by CTR/LR who, until then, literally had a market monopoly in 
rigid pipe systems. 
The extremely low prices they offered with good enough service and quality made them win every large 
and representative project. Furthermore, every one of these build an increasingly higher barrier to 
overcome. 
According to Alain, it was dumping and had short life time but it doesn´t seem to be the case up-to date 
looking at the figures above. 
  
With the PexFlex pipesystem, where we could be stronger, the promised project of "best flex system in 
the market" is fading away. For the Pex pipe SDR11 (DH) we still haven´t received the certificates. 
  
With industrial pipes, we recently made 1st delivery for a liquid food industry and the special service pipe 
was not what we ordered. 
  
Well, you can believe me when I say this is not what I expected to be working with Logstor...      
           
  
Saludos cordiales / Best regards, 
  
DH 
Gerente / Gral. Mger. 
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Bilag 9 – Mail: ”PEXFLEX 573463” 

From: DH 
Sent: 22. november 2012 12:43 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
  
Yeah, it´s really hard to sell something to these guys. We had to compromise to visit the site for half day 
in several occasions during the installation process. Of course if we hadn´t had technical knowledge 
resources for different accessories not available at Logstor then we could forget about this project and 
others too. There´s a big "hole" there which I know you are conscious of but don´t know how it is with 
other people ......   
  
There´s absolutely NO REASON why Uponor shouldn´t accompany the pipes with the corresponding 
product certificate. Your purchase people must request it. 
  
And once again..... it´s not what one would expect from no. 1 Logstor not to have any PEX service pipe 
product certificate. Please ask internally once again to find out if something is being done in this aspect. 
Thanks. 
  
Saludos cordiales, 
D  
  
De: TL 
Enviado el: jueves, 22 de noviembre de 2012 11:48 
Para: DH 
Asunto: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi D 
  
That sounds like you have done a great job – congratulation ! 
  
Ok – I will see if we can get the certificate for the Uponor 90x8,2 – it should arrive here in Logstor end of 
next week and +  1 week of production we should be able to load on 10-12 2012 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 22. november 2012 10:25 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
Importance: High 
  
Hi T, 
  
Tried to call you without success. 
Yesterday I had a tough meeting with 5 Dalkia guys regarding this Pex project. 
Rehau has been their supplier until now and of course the discussion with PEX type a (peroxide) or b 
(silan) turned up as one of the main topics. Thanks to my long experience as PEX-a production manager 
for Wirsbo in Spain for very many years and other processes I could convince them that most important is 
the finished product and we have a more efficient insulation thanks to the gas barrier.  Of course I was 
relieved that at least the 1st 500 m delivery would be Uponor PEX-a pipe. Please demand the 
corresponding product certificate from them without necessary mentioning that it´s for the 
Spanish market since I would prefer to have the Swedish quality certificate.     
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Finally we managed to work out a better system at equal price level than Rehau so we are now at the 
stage of closing the order, perhaps even tomorrow. 
I understand from you that the 500 m of Uponor 90x8,2 are on the way to Logstor for delivery on 30.11 so 
we will be able to load on 10.12. 
  
Saludos cordiales, 
D            
  
De: TL 
Enviado el: viernes, 16 de noviembre de 2012 11:39 
Para: DH 
CC: AS 
Asunto: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi D 
  
I just talked with purchase and production. 
  
We will have raw pex from Uponor the 30/11 2012 and production can produce the 3-7 Dec so I hereby 
confirm that we can load 500 m on the 10.12 2012 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 16. november 2012 09:05 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
Importance: High 
  
Hi T, 
  
We have to condition delivery, e.g. with order in hand not later than ....... 
Next Wednesday 21.11 I will be with the Dalkia people regarding this project. 
I can´t send our offer without the confirmation for 1st delivery of 500 m Pexflex 90/160 for collection on 
10.12 so pls don´t delay your reply. 
  
Our chances to supply are > 90% and it would be UNACCEPTABLE to lose the project!!!!! 
  
Saludos cordiales, 
D 
  
De: TL 
Enviado el: jueves, 15 de noviembre de 2012 21:23 
Para: DH 
Asunto: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi D 
  
We have been working on it today so I hope I will have some answers tomorrow morning but one 
questions - if you send offer tomorrow when do you think the client will decide ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
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From: DH 
Sent: 15. november 2012 18:49 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
Importance: High 
  
Hi T, 
  
Tomorrow we should send the offer for this job and we MUST confirm that the first load of 500 m (of 
1400 m) PEXFLEX 90/160 would leave your works not later than on DEC/10 for arrival at site 
DEC/14. 
Kindly reply tomorrow AM without failure. Thanks. 
  
Saludos cordiales, 
D  
  
De: DH 
Enviado el: miércoles, 14 de noviembre de 2012 16:26 
Para: 'TL' 
Asunto: RV: PEXFLEX 573463 
  
Fresh news! 
  
The first load of 500 m PEXFLEX 90/160 would have to leave your works not later than on DEC/10 for 
arrival at site DEC/14. 
We MUST confirm this. 
Thanks. 
  
Saludos cordiales / Best regards, 
  
DH 
  
De: DH 
Enviado el: miércoles, 14 de noviembre de 2012 15:26 
Para: 'TL' 
Asunto: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi T, 
  
Last Monday I received a call from Dalkia´s Production Dpt informing us that the project had been 
"reactivated" (it was stopped in summer for legal reasons) and that it´s time to work on the details of 
connectors (unfortunately not available at Logstor). 
So it´s NOT 100% sure until we have the order on our table. This is a preliminary notice of order (which is 
precisely what Logstor wants us to do!).    
The issue is how long would it take to deliver the pipes at site from date of order. I believe we should be 
able to secure 1st EXW load (500 m) not later than 2 weeks from date of order otherwise we might put 
the project at risk. 
What´s the problem with inhouse PEX???? 
  
Saludos cordiales, 
D 
  
De: TL 
Enviado el: miércoles, 14 de noviembre de 2012 13:41 
Para: DH 
Asunto: PEXFLEX 573463 
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Hi D 
  
Can you tell me a bit more about this order – is it a 100 % sure order ! 
  
I have problem with raw Pex and will try to buy it from outside the house (which make many people angry 
of course ) – so I need to know if I should go ahead ! 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: Wednesday, November 14, 2012 10:06 AM 
To: AS 
Subject: RV: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hola A, 
  
Este proyecto de 1400 m PEXFLEX 90/160 parece que ha solucionado los problemas que tenía y se 
activa nuevamente. 
Los detalles sobre entregas lo conoceremos espero que en el transcurso de la próxima semana. 
¿Debemos activar otro pedido preliminar? Tal vez en ésta época del año no habría problemas de 
suministro de 1 camión = 500 m en un plazo de máx. 2 semanas. 
Quedo a la espera de tus comentarios. 
  
From: DH  
Sent: 14. november 2012 16:14 
 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
  
PEXFLEX is the never ending story at Logstor....." 
Are there any news concerning the decision of continuing the "new" project or not? 
  
Saludos cordiales, 
D  
  
De: TL  
Enviado el: miércoles, 14 de noviembre de 2012 15:33 
Para: DH 
Asunto: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi D 
  
OK understood -  inhouse problem here is that we do not have any raw pex in this dim on stock and when 
I ask for next production time – they give me something unacceptable, which was the reason for looking 
at buying it outside the house – but then of course they start to scream about prices " 
  
Med venlig hilsen/Best Regards 
T 
  
From: DH 
Sent: 14. november 2012 15:27 
To: TL 
Subject: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hi T, 
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Last Monday I received a call from Dalkia´s Production Dpt informing us that the project had been 
"reactivated" (it was stopped in summer for legal reasons) and that it´s time to work on the details of 
connectors (unfortunately not available at Logstor). 
So it´s NOT 100% sure until we have the order on our table. This is a preliminary notice of order (which is 
precisely what Logstor wants us to do!).    
The issue is how long would it take to deliver the pipes at site from date of order. I believe we should be 
able to secure 1st EXW load (500 m) not later than 2 weeks from date of order otherwise we might put 
the project at risk. 
What´s the problem with inhouse PEX???? 
  
Saludos cordiales, 
D    
  
De: TL 
Enviado el: miércoles, 14 de noviembre de 2012 13:41 
Para: DH 
Asunto: PEXFLEX 573463 
   
Hi D 
  
Can you tell me a bit more about this order – is it a 100 % sure order ! 
  
I have problem with raw Pex and will try to buy it from outside the house (which make many people angry 
of course ) – so I need to know if I should go ahead ! 
   
Med venlig hilsen/Best Regards 
T  
  
From: DH 
Sent: Wednesday, November 14, 2012 10:06 AM 
To: AS 
Subject: RV: RE: PEXFLEX 573463 
  
Hola A, 
  
Este proyecto de 1400 m PEXFLEX 90/160 parece que ha solucionado los problemas que tenía y se 
activa nuevamente. 
Los detalles sobre entregas lo conoceremos espero que en el transcurso de la próxima semana. 
¿Debemos activar otro pedido preliminar? Tal vez en ésta época del año no habría problemas de 
suministro de 1 camión = 500 m en un plazo de máx. 2 semanas. 
Quedo a la espera de tus comentarios. 
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Bilag 10 – Mail: “Enquiry” 

From: AS  
Sent: 22. august 2012 09:05 
To: DH 
Cc: TL 
Subject: RE: ENQUIRY 
  
Hey D 
I think we misunderstood. 
We can have 100 m or 50 m of 75/140- in the same time- 7/8 working days. 
100 m rolls which we have in amount of 3 referred to serie 2 (75/160)- that was alternative which we 
suggested. 
I have booked for you these rolls already so that production could start planning and 7/8 days are running 
(575474). 
  
B.R. 
AS 
  
From: DH 
Sent: Wednesday, August 22, 2012 8:09 AM 
To: AS 
Cc: TL 
Subject: RE: ENQUIRY 
Importance: High 
  
Hello A, 
Our client will not order 100m roll of 75/140 pipe because they want to have 50 m only. Hopefully we get 
the order for 50m 63/125. 
Pls try once more with your production asking if they can´t recoil one 100 m roll into 2x 50 m rolls. We 
need to know this by return mail otherwise we llose that part of the order and we allow our competitors to 
get in. 
Thanks in advance. 
  
Saludos, 
D  
  
De: AS 
Enviado el: lunes, 20 de agosto de 2012 12:51 
Para: DH 
CC: TL 
Asunto: RE: ENQUIRY 

We can't promise delivery within 4 days. We can try 7 days. But we have 3 
rolls on 21000075100851 (075/160 100m), maybe our customer can use these 
instead??? 

About 21000063050850 (63/125 50 m), we only have 1 roll on stock. We can 
produce the last roll next week. 

We are checking possibility of 20 m + 30 m. 
  
B.R. 
AS 
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From: DH 
Sent: Monday, August 20, 2012 11:57 AM 
To: AS 
Subject: RE: ENQUIRY 
Importance: High 
  
Thanks A but isn´t there any possibilities to have Ø 75 mm before??? 
Would you have 2 rolls of Ø 63 mm? Perhaps our client could accept this dimension instead of 75 mm. 
If we don´t provide a solution I´m afraid we´ll lose the order. 
  
Saludos, 
D 
  
De: AS 
Enviado el: lunes, 20 de agosto de 2012 11:46 
Para: DH 
CC: TL 
Asunto: RE: ENQUIRY 
  
Hola D 
Yes I enjoyed my summer holidays ! 
63 mm we have on stock. 
75 mm- 8 working days. 
EXW DK. 
  
B.R. 
AS 
  
From: DH 
Sent: Monday, August 20, 2012 11:22 AM 
To: AS 
Cc: TL 
Subject: ENQUIRY 
Importance: High 
  
Hello A, 
  
Hope you have enjoyed your h´days very much! 
  
One of our clients would be prepared to place an immediate order if we can deliver following PexFlex 
pipes within short time: 
  

•         PexFlex DH 63x5,8/125 : 1 roll of 50 m 

•         PexFlex DH 75x6,8/140 : 1 roll of 50 m 

  
Pls let me know by return mail if you have this material in stock and if not, when could it be collected. 
  
Thanks in advance. 
  
Saludos cordiales / Best regards,  
DH 
Gerente / Gral. Mger. 
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Bilag 11 – Mail: ”PEXFLEX Enquiry” 

From: AS 
Sent: 20. november 2012 12:06 
To: DH 
Cc: TL 
Subject: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
I got an answer 
Hi A 
  
It can be ready for loading on the 6th of December. 
We are able to deliver 50/110 in alternative lengths before though, if your customer is interested in this. 
  
/C 
  
B.R. 
AS 
  
From: DH 
Sent: Tuesday, November 20, 2012 12:03 PM 
To: AS 
Cc: TL 
Subject: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
Thanks but as far as I understand, there´s no other option for prompt delivery, or? 
This option would force us to install 4 pcs of complete joints which is not what our client would expect and 
puts us in a poor position to get the order. I wouldn´t accept it myself. 
  
Please let me have delivery time for 110 m coils as option whenever possible. Thanks. 
  
Saludos cordiales, 
D  
  
De: AS 
Enviado el: martes, 20 de noviembre de 2012 11:28 
Para: DH 
CC: TL 
Asunto: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
If you agree on smaller pcs instead of 110 whole roll, then we can send you these 20 m separately per 
each. 
  
B.R. 
AS 
 
From: DH 
Sent: Tuesday, November 20, 2012 11:20 AM 
To: AS 
Cc: TL 
Subject: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
Hi A, 
  
Thanks for info. 
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If our client requires 110 m of each dimension and you have 100 m coils in stock then we would require 
additional 20 m of each dimension : 2 x 100 + 20 = 220 m. Is this option available? 
  
Regarding fast enquiries, for your info, both flex pipe leaders, Brugg and Isoplus, replies any enquiries 
within minutes or at most a few hours. Also, as they keep large coils of pipes in stock of each dimension, 
customized length is standard and ready for collection within 2-3 days. If Logstor aims to play a relevant 
role in the flex market many and fast changes must take place. 
  
I would be glad to receive your prompt reply. Thanks. 
  
Saludos cordiales, 
D  
  
De: AS 
Enviado el: martes, 20 de noviembre de 2012 10:56 
Para: DH 
CC: TL 
Asunto: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
Hi again 
100 m rolls- this is this what I see on stock- and this we can send immediately 
As for 110m- this will inquire a separate production. 
  
B.R. 
AS 
  
From: DH 
Sent: Tuesday, November 20, 2012 10:23 AM 
To: AS 
Cc: TL 
Subject: RE: PEXFLEX ENQUIRY 
  
URGENT REMINDER, thanks. 
  
De: DH 
Enviado el: lunes, 19 de noviembre de 2012 17:08 
Para: 'AS' 
CC: 'TL' 
Asunto: PEXFLEX ENQUIRY 
Importancia: Alta 
  
Hello A, 
  
Pls check with production for when could we collect following pipes:  

1. 2 pcs of 110 m coils of PEXFLEX DH 50/110 
2. 2 pcs of 110 m coils of PEXFLEX DH 63/125 

Delivery must be before year end in Mallorca 
  
Thanks for prompt reply. 
  
Saludos cordiales / Best regards,  
DH 
 
Gerente / Gral. Mger. 
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Bilag 12 – Jobopslag 
 

 




