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Executive summary 

 

A comparative analysis of Danish and Turkish TV commercials, with special 

emphasis on the role of culture 

 

This thesis explores the concept of TV commercials both in theory and practice. For about 60 years 

we have enjoyed TV commercials and there are numerous theories and analyses about the different 

TV commercials. However, the focus of this thesis will be on international companies’ TV 

commercials in Denmark and in Turkey. 

  

The theoretical contributions come from different areas and can be abstract in nature. Thus, the aim 

of this thesis is first to understand, how selected theorists interpret the concept of communication, 

rhetoric, culture and genres of TV commercials and second to put these theories into practice by 

making a comparative analysis of three Danish and three Turkish TV commercials. 

The theoretical fundament of this thesis is based on Edwards Hall’s theories about high and low 

context communication, rhetorical strategies by Lis Garber and Sten Høgel, TV commercial genres 

and functions by Lars Pynt Andersen and cultural references by Ronald Inglehart. 

 

In addition, the thesis will identify possible patterns in the Danish and Turkish TV commercials and 

confirm and/or dismiss the hypotheses that are described in the beginning of the thesis. 

 

The cases in this thesis are IKEA’s, McDonald’s and Coca-cola’s TV commercials in Denmark and 

in Turkey. These are international companies with the same products, but sold in different countries. 

Therefore it is interesting to analyse how an international company creates a TV commercial for the 

same product that is being sold in two different countries. Hence the problem statement of this 

thesis: 

 

What characterises TV commercials in Denmark and in Turkey? And what role does the culture 

play in the TV commercials? 

 

The aim of the thesis is to identify the characteristics of Danish and Turkish TV commercials based 

on the cases that have been mentioned above, with a special emphasis on cultural references in the 
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TV commercials. Furthermore, it is also the aim of the thesis to function as a guideline for 

understanding Danish and Turkish TV commercials. In addition, there is almost no information 

about Turkish TV commercials in Danish literature and this thesis will fill in that void by making a 

comparative analysis of Danish and Turkish TV commercials. 

 

The conclusion from the thesis is that it is possible to identify a pattern in Danish and Turkish TV 

commercials. Danish commercials have a tendency to be complex, consisting of different genres 

while Turkish commercials are more simple with a primary genre and a secondary genre. 

Furthermore, Danish commercials tend to be low context and make use of primarily logos while 

Turkish commercials tend to be high context and make use of primarily logos and pathos. 

Both Danish and Turkish commercials are context based and have cultural references; however, 

Turkish commercials are more direct regarding cultural references. In addition, Danish commercials 

reflect post-modern values while Turkish commercials reflect primarily modern values. 

 

These findings can function as a guideline for what we can expect from Danish and Turkish TV 

commercials and give us an idea about how international companies customise TV commercials so 

that it reflects the different societies in which they operate in. 
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Kapitel 1 
 

Kapitlet har til formål at introducere afhandlingens emneområde og de problemstillinger, der er 

forbundet til det. I kapitlet findes afsnittet om hypoteser, som vil lede til problemformuleringen, der 

har til formål at fungere som den røde tråd i afhandlingen. Efterfølgende vil afsnittet om 

definitioner og afgrænsning komme. Dernæst forklares det metodiske grundlag for afhandlingen. 

Afslutningsvis vil der komme en oversigt over afhandlingens struktur. 

 

Indledning 

I ca. 50 år har vi i Danmark været udsat for tv-reklamer. Ligeliges i Tyrkiet har man været udsat for 

tv-reklamer i næsten ligeså lang tid. Tv-reklamerne er nærmest blevet en del af vores kultur og 

derfor finder jeg det nødvendigt at undersøge hvad tv-reklamerne egentligt består af og hvordan 

man bygger en tv-reklame op i to forskellige lande som Danmark og Tyrkiet. 

 

Som barn af tyrkiske forældre, har jeg haft fornøjelsen af at observere både danske og tyrkiske tv-

kanaler i hjemmet. Som barn er reklamer noget man enten morer sig over eller brokker sig over pga. 

den afbryder noget man ser, men jeg havde aldrig tænk på hvad reklamerne i virkeligheden består af 

og hvorfor man reklamerer som man nu gør. Med tiden begyndte jeg at tænke nærmere over det 

ovennævnt og med starten på min uddannelse på CBS (engelsk og interkulturelle markedsstudier), 

begyndte jeg at undre mig over hvordan internationale virksomheder, som opererer i både Danmark 

og Tyrkiet, vælger at bygge deres reklamer op, så den bedst muligt henvender sig til danskerne og 

tyrkerne. 

Med denne tanke i hovedet, begyndte jeg at undersøge efter informationer omkring dette emne. Det 

lykkedes mig at finde mange forskellige observationer og analyser af tv-reklamerne i Danmark. 

Ligeledes lykkedes det for mig også at finde observationer og analyser af tv-reklamerne i Tyrkiet, 

selvom informationssøgningen var endnu større udfordring end danske tv-reklamer. 

Jeg blev dog skuffet over, at der var, i danske litteratur, så få informationer omkring hvordan 

internationale virksomheder konstruerer deres tv-reklamer i Tyrkiet. Desuden savnede jeg også en 

komparativ analyse af danske og tyrkiske tv-reklamer, der kunne fungere som en skabelon for 

hvordan internationale virksomheder reklamerer for det samme produkt i to forskellige lande. 
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Derfor har jeg tillagt denne afhandling to formål: et personligt og et akademisk formål. Det 

personlige formål er at jeg, som dansk/tyrker, ønsker at få en dybere forståelse for danske og 

tyrkiske tv-reklamers indhold og form. Afhandlingen er min mulighed for at foretage en eksplorativ 

rejse, hvor jeg kan fordybe mig i nøje udvalgte danske og tyrkiske tv-reklamer for at skabe en 

forbindelse mellem min akademiske uddannelse og min personlige baggrund. 

Desuden er det mit ønske at afhandlingen også skal fungere som et bidrag til at skabe forståelse for 

internationale virksomheders strategier mht. brugen af kommunikation, retorik og brugen af kultur i 

deres tv-reklamer i Danmark og i Tyrkiet. 

 

Igennem lang tid har jeg haft forskellige hypoteser omkring danske og tyrkiske tv-reklamer. Her er 

nogle af de hypoteser, som jeg ønsker af få bekræftet og/eller afkræftet. 

 

Hypoteser 

 

Hypotese 1 

Konteksten spiller en større rolle i tyrkiske tv-reklamer end danske tv-reklamer. 

 

Hypotese 2 

Der er høj sandsynlighed for at tv-reklamerne i Tyrkiet benytter sig mere af emotionelle virkemidler 

i forhold tv-reklamerne i Danmark. 

 

Hypotese 3 

De tyrkiske tv-reklamer benytter sig mere af nationale og kulturelle referencer i forhold til tv-

reklamerne i Danmark. 

 

Hypotese 4 

Brugen af ironi er mere udbredt i Danske reklamer end i Tyrkiske reklamer. 
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Problemformulering 

 

På baggrund af min indledning og de opstillede hypoteser har jeg formuleret følgende 

problemformulering, som har til formål at virke som den røde tråd igennem afhandlingen: 

 

 

 

 

 

Herunder vil jeg besvarer følgende underspørgsmål: 

 

• Hvilken type kommunikation kendetegner de danske og tyrkiske tv-reklamer? 

• Hvilke virkemidler benyttes der? 

• Er der kulturelle referencer? 

 

Definitioner og begrænsninger 

Afhandlingen vil fokusere på reklamernes indhold, form og virkemidler samt kulturens påvirkning i 

reklamerne. Afhandlingen vil derimod ikke behandle andre dimensioner i markedsføring såsom pris, 

distribution, konkurrent- og markedsundersøgelse, juridiske forhold osv. 

Reklamerne vælges fra Danmark og Tyrkiet og er udelukkende masse kommunikation og 

forbrugerorienterede reklamer. Reklamer fra business to business markedet udelukkes. 

De reklamer der vælges er fra forskellige brancher, f.eks. fast-food, fast moving consumer goods 

osv. Reklamerne som vil blive analyseret repræsenterer internationale virksomheder, der både 

opererer i Danmark og i Tyrkiet, som IKEA, McDonalds og Coca-cola. 

Da afhandlingen opererer med et abstrakt begreb som kultur er det nødvendigt at give en nærmere 

definition af begrebet kultur, sådan som det vil blive brugt i afhandlingen, fordi der findes 

forskellige definitioner af kultur. 

 

 

 
Hvad kendetegner tv-reklamerne i henholdsvis Danmark og Tyrkiet?  

Og hvilken rolle spiller kulturen i tv-reklamerne? 
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Longman har to definitioner af kultur som er relevante for denne afhandling: 

 

1. ”The beliefs, way of life, art, and customs that are shared and accepted by people 

in a particular society” 

2. “The attitudes and beliefs about something that are shared by a particular group 

of people or in a particular organization” (Longman) 

 

Den første definition afspejler et samfundsperspektiv, mens den anden afspejler et gruppeperspektiv. 

 

I tråd med Longmans definition af kultur, lyder Dansk Sprognævns definition sådan: 

 

”Levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en 

bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikke-materielle resultater af menneskelig 

aktivitet der føres videre fra generation til generation” (Dansk Sprognævn) 

 

Både Longmans og Dansk Sprognævns definition af kultur fungerer som fundament for Marieke De 

Mooijs definition af kultur. De Mooij har uddybet de ovennævnte definitioner af kultur og er 

kommet frem til følgende: 

 

”It includes shared beliefs, attitudes, norms, roles and values found among speakers 

of a particular language who live during the same historical period in a specific 

geographical region” (De Mooij 2004) 

 

Både Longmans og Dansk Sprognævns samt De Mooijs definition af kultur supplerer hinanden. 

Afslutningsvis kan man konkludere, at kultur repræsenterer en fællesopfattelse af verden, dvs. 

fælles tro, normer, værdier, sprog, levevis og kutyme osv. Denne fællesopfattelse deles af en 

bestemt gruppe mennesker i en bestemt geografisk og tidsmæssig placering og det er denne 

definition af kultur som vil tjene som afhandlingens definition af kultur. 
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Metode 

Valg af metode 

Jeg har valgt at benytte mig af den samfundsvidenskabelige metode. Ifølge Ib Andersen er den 

samfundsvidenskabelige metode: ”… en samlet betegnelse for den eller de fremgangsmåder, vi 

vælger at arbejde efter når vi søger at producere viden om samfundet, dets institutioner, 

organisationer, grupper og individer” (Andersen 2009, s. 15). Denne betegnelse passer godt med 

afhandlingens formål, nemlig at producere viden om hvilke elementer der kendetegner de danske og 

tyrkiske tv-reklamer samt de kulturelle påvirkninger.  

Afhandlingen består af to forskellige undersøgelsesmetoder; den beskrivende og den forklarende, 

med fokus på den forklarende del. 

 

Den beskrivende undersøgelse 

Afhandlingens problemfelt er indkredset til hvad der kendetegner de danske og tyrkiske tv-

reklamers indhold og form samt kulturelle påvirkninger. Derfor vil jeg som udgangspunkt 

undersøge, hvordan man analyserer tv-reklamernes indhold og form. Dernæst vil jeg undersøge, ved 

hjælp af teori, som er beregnet til at sammenligne og forklare forskellene og lighederne mellem 

kulturer, hvilke kulturelle påvirkninger der kan være i tv-reklamerne. 

Denne type undersøgelse er en beskrivende undersøgelse, hvor jeg vil beskrive hvilke specifikke 

elementer man kan bruge til at analysere og sammenligne tv-reklamerne samt de kulturelle 

påvirkninger. Dette vil blive uddybet i afsnittet om valg af teori. 

 

Den forklarende undersøgelse 

Efter jeg har beskrevet hvordan man analysere tv-reklamernes indhold og form samt beskrevet de 

udvalgte tv-reklamer, vil jeg benytte mig af den forklarende undersøgelses metode for at gå i 

dybden med de udvalgte tv-reklamer. 

Den forklarende undersøgelse benyttes typisk når man ønsker at finde frem til generelle 

lovmæssigheder og er kendetegnet ved at have et generaliserende formål (Andersen 2009, s. 23). 

Det er netop derfor jeg har valgt at benytte mig af den forklarende undersøgelse, fordi mit formål, 

efter at have analyseret de udvalgte tv-reklamer, er at nå frem til de generelle lovmæssigheder, der 

kan benyttes som forudsigelser når man står over for danske og tyrkiske tv-reklamer. 
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Denne forudsigelse har både et personligt og et akademisk formål. Personligt ønsker jeg at vide 

mere om de danske og tyrkiske tv-reklamer, fordi jeg, som nævnt i indledningen, til dagligt bliver 

udsat for begge og vil gerne have en dybere forståelse for dem samt være i stand til at forudsige 

hvilke elementer tv-reklamerne benytter sig af og hvorfor. 

Det akademiske formål, som også er nævnt i indledningen, kommer til udtryk i at opstille de danske 

og tyrkiske tv-reklamer overfor hinanden. Der er skrevet meget om danske tv-reklamer, men der 

findes næsten ingen materiale om de tyrkiske tv-reklamer i dansk litteratur og med denne 

afhandling vil jeg ikke blot producere viden om de tyrkiske tv-reklamer for at udfylde dette tomrum 

i dansk litteratur, men også foretage en komparativ analyse af de danske og tyrkiske tv-reklamer. 

 

Deduktiv og induktiv metode 

I afhandlingen vil jeg benytte mig af både den deduktive og den induktive metode, også kaldet 

abduktion. Min personlige baggrund gør, at jeg har en del kendskab til både de danske og de 

tyrkiske tv-reklamer samt de teorier, som jeg vil benytte mig af giver en vis indsigt i hvad man kan 

forvente i både de danske og tyrkiske tv-reklamer. Spørgsmålet er dog om disse hypoteser, som min 

personlige baggrund og teorierne giver mig, holder i virkeligheden. Derfor vil jeg benytte mig af 

den deduktive metode, for at tage udgangspunkt i generelle principper, der drager slutninger om 

enkelte hændelser og benytte mig af den induktive metode for at tage udgangspunkt i en enkelt 

hændelse, dvs. de enkelte tv-reklamer og slutte til et princip eller en generel lovmæssighed.  

Her vil jeg tage udgangspunkt i data, dvs. tv-reklamerne for at slutte mig til generel viden om 

teorien. 

Denne fremgangsmåde kaldes også for den hermeneutiske cirkel, som er en cirkelproces, hvor man 

hele tiden går frem og tilbage mellem en forståelse af enkelte dele til forståelsen af helheden. Dette 

giver mulighed for at ’opdatere’ ens hypoteser og til sidst komme med en konklusion, der er blevet 

testet begge veje med hjælp af både den induktive og deduktive metode. 
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Kvalitativ metode 

Jeg har valgt at benytte mig af kvalitativ metode til min afhandling, fordi som nævnt i indledningen 

er denne afhandling en personlig eksplorativ rejse for mig. Kvalitativ metode er en egnet 

fremgangsmåde, når man skal gå i dybden med de indsamlede data, som i denne afhandling er de 

udvalgte danske og tyrkiske tv-reklamer. Kvalitativ metode er beregnet til at foretage dybdegående 

analyser af f.eks. tekster, rapporter og andre elementer, som f.eks. tv-reklamer. Desuden tilbyder 

kvalitativ metode også muligheden for at fortolke de analyserede elementer, dvs. tv-reklamerne. Da 

min afhandlingen har til formål at analysere og fortolke danske og tyrkiske tv-reklamer, er valget af 

kvalitativ metode oplagt. 

 

Kvalitativ metode har sine fordele, som nævnt ovenfor, men det har også sine ulemper som man 

skal være opmærksom på. Kvalitativ metode er en god fremgangsmåde, når man vil fremskaffe 

viden om komplekse eller ukendte elementer, i dette tilfælde komplekse pga. tv-reklamernes 

sammensætning af indhold og form samt kultur, men kvalitativ metode er typisk tidskrævende og 

kostbar, fordi hvert enkelt element skal analyseres og fortolkes. Det er f.eks. derfor mange vælger 

kvantitativ metode frem for kvalitativ metode. Jeg har alligevel valgt at benytte mig af kvalitativ 

metode, fordi den tilbyder den bedste fremgangsmåde for at analysere og fortolke tv-reklamernes 

Teori og hypoteser 

Data: Danske og Tyrkiske tv-reklamer 
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indhold og form samt påvirkning af kulturen. Resultaterne vil desuden kunne bruges i en 

komparativ analyse. Dette er selvfølgelig en tidskrævende proces at analysere og fortolke tv-

reklamerne og dernæst fortage en komparativ analyse, men jeg har valgt at tillægge afhandlingen 

fokus. Som nævnt i afsnittet under begrænsninger, vil jeg fokusere på bestemte brancher som f.eks. 

fast-food- og detailbranchen. På denne måde vil de forskellige brancher være repræsenterede i 

undersøgelsen og jeg mener det vil give et bredt grundlag til, at man kan udlede generelle 

konklusioner med. 

 

Valg af teori 

Denne afhandling har to fokus områder, nemlig kommunikation og kultur. Derfor har jeg valgt 

teorier indenfor disse to områder. For at analysere hvad der kendetegner kommunikationen i tv-

reklamerne har jeg valgt at benytte mig af Edward Halls teorier om kommunikation. Halls teori om 

høj og lav kontekst kommunikation er både populær og anerkendt som et brugbart værktøj til at 

analysere kommunikationen i forskellige situationer og lande. Netop derfor bliver Halls teorier 

hyppigt brugt til at analysere kommunikationen i de forskellige situationer også på tværs af kulturer 

og lande. Marieke De Mooij er en af dem der benytter sig af Halls teorier i forbindelse med 

kommunikation og markedsføring. Desuden gør Halls baggrund, som både antropolog og 

interkulturel forsker, hans teorier egnet til at foretage komparative analyser med. 

For at støtte Halls teorier har jeg desuden valgt at benytte mig af de retoriske strategier. Når man 

skal analysere kommunikationen i tv-reklamerne er det oplagt at benytte de retoriske virkemidler 

som værktøjer. Jeg vil bruge dele fra den klassiske retorik som Garber og Høgel fremhæver i deres 

bog med titlen Retorik – levende tale eller tom snak. Desuden vil jeg også benytte mig af Lars Pynt 

Andersens undersøgelser om reklamernes indhold og form. Lars Pynt Andersen bruger de retoriske 

virkemidler til at analysere tv-reklamerne og derfor er hans teori en god støtte til den klassiske 

retorik samt egnet til at foretage komparative analyser med. 

Afslutningsvis vil jeg benytte mig af Ronald Ingleharts teorier om modernitet og postmodernitet for 

at undersøge den kulturelle del af afhandlingen. Ingleharts teorier er vel dokumenterede og 

opdateres hyppigt, hvilket tillægger hans teorier gyldighed. 

Alle de ovennævnte navne og teorier er noget som jeg i løbet af min uddannelse har beskæftiget 

mig med. Jeg har læst om dem og brugt dem i mine opgaver, derfor har jeg gode erfaringer med 

dem. 
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Valg af data 

Jeg har valgt seks tv-reklamer til analysen. En dansk og en tyrkisk IKEA reklame, en dansk og en 

tyrkisk McDonalds reklame og en dansk og en tyrkisk Coca-cola reklame.  

Den danske IKEA reklame er Jet Set Society reklamen, som var en populær reklame der også vandt 

en pris. Den tyrkiske IKEA reklame er den først IKEA reklame i Tyrkiet. 

Den danske McDonalds reklame er valgt, fordi den er blevet vist tit både på tv og i biografen. Den 

tyrkiske McDonalds reklame er valgt, fordi det er en af de mest populære McDonalds tv-reklamer i 

Tyrkiet. Den danske Coca-cola reklame er valgt, fordi den bliver tit vist på tv og i biografen. 

Den tyrkiske Coca-cola reklame er valgt, fordi den var populær pga. sponsoratet til 

fodboldlandsholdet. 

Som nævnt før er disse internationale virksomheder med et globalt image. De opererer alle i både 

Danmark og i Tyrkiet og dette gør dem, efter min mening, egnet til at foretage en komparativ 

analyse med. 
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Afhandlingens struktur 
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Kapital 2 

Kapitlet har til formål at introducere de teorier der vil blive brugt i afhandlingen. Edward T. Halls 

teorier om høj og lav kontekst samt opfattelsen af tid og rum vil blive gennemgået i detaljer. 

Desuden vil Marieke De Mooijs brug af Halls teori også nævnt. Afslutningsvis vil teorien om de 

retoriske virkemidler samt Ronald Ingleharts teori om modernitet og postmodernitet blive 

gennemgået.  

 

Teori 

Hall: kontekst, tid og rum 

Ifølge Malene Djursaa, professor fra Copenhagen Business School, bruger Edward T. Hall 

konceptet om kontekst til at forklare forskellene i kommunikationsstilen mellem forskellige 

kulturer. ‘Kontekst’ er den information som omringer en begivenhed f.eks. kulturelle regler 

omkring informationsudveksling (Djursaa 1994, ”European Management Journal Vol. 12. No 2.”, 

s.146). 

 

Ifølge den amerikanske antropolog Edward T. Hall, kan kulturerne måles tre dimensioner (Inglehart 

1997): 

 

• Kontekst – høj eller lav kontekst 

• Tid – monokronisk eller polykronisk 

• Rum – personlig og fysisk rum1
 

 

Halls baggrund som antropolog og interkulturel forsker gør at hans teorier kan bruges som værktøj 

til at analysere kommunikationsstilen i de forskellige kulturer, i modsætning til Hofstede, hvis 

teorier primært er egnet til at analysere organisationskulturer med. 

Det kan være farligt at inddele landene i firkantede bokse og kategorisere dem f.eks. enten høj 

kontekst eller lav kontekst. Dette vil blot skabe stereotyper og forstærke de evt. fordomme der måtte 

være. Selvom et land er kategoriseret som høj kontekst, så kan der stadig være elementer af lav 

                                            
1 Afhandlingen vil have fokus på personlig rum, da dette er relevant for analysen 



Side | 16  

 

kontekst i landet, dette betyder blot at høj kontekst elementerne er dominerende. Der kan også være 

subkulturer i landene og dette skal man være opmærksom på. 

Men ifølge Hall er der generelle træk i landene som gør, at man kan se om de hælder mest til høj 

kontekst eller lav kontekst. Landene i Asien, Mellemøsten og Sydeuropa er typisk domineret af en 

høj kontekst kultur. Der er selvfølgelig forskelle i graden af høj kontekst, f.eks. er asiatiske lande 

typisk mere høj kontekst end sydeuropæiske lande. 

I den modsatte ende af skalaen finder man lav kontekst lande som ligger i Nordamerika, Vest- og 

Nordeuropa. Her er der også forskelle i graden af lav kontekst, f.eks. skandinaviske lande er mere 

lav kontekst i forhold til de andre vesteuropæiske lande. 

 

De lande som tilhører høj kontekst kulturer er mere forholdsorienterede dvs. folk er mere 

involverede i hinanden og man udveksler informationer der er en del af konteksten. 

Kommunikationen i høj kontekst kulturer har som det primære mål at skabe et forhold og ikke kun 

udveksle fakta og informationer. Netop det at skabe et tæt forhold er utrolig vigtig i høj kontekst 

kulturer, både i de situationer hvor personerne er fysisk tilstede, men også i de situationer hvor 

kommunikationen foregår i form af reklamer og annoncer. 

Det er typisk for høj kontekst kommunikationen at den er sparsommelig (få ord), hurtig 

(kropsbevægelser, ansigtsudtryk) og effektiv (De Mooij 1997).  

Desuden har kommunikationen også typisk som formål at skabe et tæt forhold med den person man 

kommunikerer med, et forhold som gerne skulle holde i lang tid. 

 

En anden karakteristik af folk fra høj kontekst kulturer er, at de benytter sig mere af indirekte sprog, 

de siger ikke direkte hvad de mener. Kommunikationen har en tendens til at foregå via ordene, 

tonen af ens stemme, kropsprog, timing, ansigtsudtryk, øjenkontakt, brug af stilhed og pause, status 

og alment anerkendt opførsel i samfundet. At undgå ydmygelse og degradering er utroligt vigtig i 

høj kontekst kulturer. Desuden er fællesskabet og den traditionelle2 måde at gøre tingene på er også 

utrolig vigtig i høj kontekst kulturer. 

 

I den anden ende af skalaen finder man lav kontekst kulturer. Lande som f.eks. Tyskland, USA, 

Sverige, Norge og Danmark er mindre homogene (i forhold til f.eks. asiatiske lande) og den 

manglende fælleserfaring gør det nødvendigt at udveksle informationer i detaljer. I vestlige kulturer 

                                            
2 At gøre noget der er i overensstemmelse med ens kultur 
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værdsætter man veltalenhed og selvtillid, hvor man i asiatiske kulturer værdsætter stilhed. Det er 

typisk for lav kontekst kommunikationen, at den er direkte, tydelig og utvetydig (De Mooij 1997). 

Dette betyder at man i høj kontekst kulturer har en tendens til at fokusere objektivt på forholdet 

mellem mennesker. I modsætning til lav kontekst kulturer, hvor man har en tendens til at fokusere 

på forholdet mellem de involverede parter i kommunikationen. 

Ifølge De Moiij har man i lav kontekst kulturer benytter man sig af argumentation og retorik i 

reklamerne, hvor man i høj kontekst kulturer benytter sig af symbolik og indirekte udtryk (De 

Mooij 1997). 

 

Tid: monokronisk og polykronisk 

Ifølge Hall opfatter angelsaksiske og nordeuropæiske kulturer tiden som en begrænset enhed og 

derfor kaldes deres tidsopfattelse for monokronisk. I disse kulturer omtaler man typisk tiden som 

var det er noget man kan bruge, spare og spilde. Denne opfattelse kan findes i både erhvervslivet og 

generelt hos befolkningen. I monokronisk tidsopfattelse inddeler man typisk tiden i segmenter á en 

time eller halvanden time og tillægger hvert segment en aktivitet. Først når denne aktivitet er slut 

kan man gå videre til det næste segment og en anden aktivitet (De Mooij 1997). 

 

I modsætning til monokronisk tidsopfattelse finder man polykronisk tidsopfattelse. Her opfatter 

man tiden som en ubegrænset helhed. Derfor har man en tendens til at ikke planlægge alt i detaljer, 

hvor man i monokronisk tidsopfattelse har en tendens til at planlægge meget og gøre alt for at 

overholde planen. I polykronisk tidsopfattelse inddeler man ikke tiden i segmenter. Tværtimod har 

man en tendens til at gøre flere ting ad gangen, med andre ord man har flere bolde i luften (De 

Mooij 1997). 

I latinamerikanske lande og i mellemøsten, som er overvejende polykroniske, opfattes det som 

værende normalt, at f.eks. et møde bliver afbrudt af en telefon opkald eller besøgende. Et andet 

typisk scenarie kan f.eks. være at en person har en aftale med en ven, men på vejen møder han en 

anden ven og de ender med at snakke i flere minutter og personen kommer for sent til hans aftale 

med sin ven. Hvis personen ikke stoppede op og snakkede med den pågældende person ville det 

blive opfattet som uhøfligt. Man vil hellere komme for sent til en anden aftale i stedet for at gøre 

noget der opfattes som uhøfligt. Det er derimod ikke uhøfligt at komme for sent til en aftale, fordi 

det forventes at parterne er forståelige over for situationen. Dette kræver selvfølgelig at man har 

kendskab til konteksten. 
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Rum: fysisk og personlig 

Som overskriften antyder så deler Hall rum i to dele: 

 

• Fysisk 

• Personlig 

 

Fysisk rum er harmonien mellem mennesket og omgivelserne f.eks. arkitekturen, indvendig og 

udvendig design. For nogle kulturer er fysisk rum vigtigt, f.eks. i Japan værdsætter man fysisk rum 

meget hvilket hænger sammen med det høje befolkningstal. 

 

Personlig rum handler om graden af formalitet og personlig distance. Hver kultur har sine normer 

og holdninger til personlig rum og hvor tæt man skal stå overfor hinanden når man kommunikerer. 

Nogle kulturer er meget formelle og undgår fysiskkontakt f.eks. japanerne foretrækker at bukke i 

stedet for at give hånd. Det kan nemt fortolkes som en trussel eller uhøfligt hvis en overskrider en 

andens personlige rum. Ifølge Hall handler personlig rum også om kommunikation dvs. hvor meget 

man involvere sig selv i andre, hvor meget information man deler og hvordan man henvender sig til 

andre, formelt eller uformelt. 

Når man overfører denne teori til reklamer kan man sige, at det handler om forholdet mellem 

afsender og modtager og hvilken type forhold afsenderen ønsker at bygge op med modtageren. 

Desuden handler det også om måden man henvender sig på, dvs. direkte/indirekte, høflig/uhøflig 

eller formel/uformel. 

Man skal dog altid huske på at konteksten igen spiller en stor rolle. Hvordan modtageren opfatter 

afsenderen og hans måde at henvende sig på afhænger af hvorvidt afsenderen og modtageren har 

kendskab til den samme kontekst. 

 

Retoriske virkemidler 

Ifølge Dansk Sprognævn betyder ’retorik’ veltalenhed eller talekunst og har sine rødder i antikkens 

Grækenland. Det er et af verdens ældste fag, men i vores tv tidsalder er retorikken og dens 

virkemidler igen kommet i fokus. I 1990 opdagede reklameforskere retorikken og begyndte at se på 

tv-reklamerne gennem retorikkens virkemidler (Andersen 2001a, s. 2). 
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Reklameforskerne opdagede at overbevisningskraft (persuasio) spillede en afgørende rolle og man 

kan opnå persuasio gennem retorikken tre virkemidler; logos, etos og patos). 

 

Den klassiske retorik, som vi kender i dag, består af fem faser (Garber og Høgel 1996, s.17): 

 

• Inventio (logos, etos og patos) – at samle stof og finde på 

• Dispositio – at ordne stoffet 

• Elocutio – at vælge sprog og stil 

• Memoria – at huske talen 

• Actio – at fremføre talen 

 

Afhandlingens fokus område vil være fase et og tre, henholdsvis inventio og elocutio, fordi disse to 

punkter er mest egnede til at analysere tv-reklamer med. De resterende tre punkter er primært 

beregnet til at analysere taler med. Selve kunsten retorik består af mange flere elementer end de fem 

ovennævnte, men jeg har valgt udelukkende at benytte mig af inventio og elocutio3 for at skabe 

overskuelighed.  

 

Inventio fasen kaldes også for forarbejdningsfasen hvor man bearbejder stoffet og udtænker 

hensigten og argumenterne. Formålet i denne fase er at udarbejde de argumenter som skal 

overbevise nogen om noget. Til dette formål benytter man sig af ’persuasion’ som består af tre 

appelformer, nemlig logos, etos og patos (Garber og Høgel 1996, s.67). 

 

Logos 

Logos er kendetegnet ved at den appellerer til forstanden, fornuften og intelligensen. Afsenderen 

appellerer til modtagerens sunde fornuft og holder sig til sagen, dvs. afsenderen argumenterer 

sagligt om emnet. 

En måde at være saglig på er at holde sig til emnet og benytte sig af kendsgerninger. Afsenderen vil 

typisk støtte sig til ting der kan måles, vejes og kontrolleres, f.eks. statistikker, beviser og fakta. 

Afsenderen vil typisk bestræbe på at fremstå så nøgtern og så objektiv så muligt. Det er vigtigt at 

sagen bliver fremstillet korrekt og klart. Fremgangsmåden vil typisk være behersket og dæmpet, 

fordi afsenderen vil prøve at skjule følelserne. 

                                            
3 I denne afhandling bruges elocutio som en del af inventio 
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Argumentationen i logos kan yderligere inddeles i to dele; 

 

• Induktivt ræsonnement 

• Deduktivt ræsonnement 

 

I induktivt ræsonnement bruger man typisk historiske, mytiske og hypotetiske eksempler til at drage 

en konklusion, f.eks. når afsenderen benytter sig af et historisk faktum til at understøtte sin påstand 

eller når afsenderen benytter sig af en myte som er almen anerkendt og accepteret i samfundet. 

Igen spiller konteksten en vigtig rolle, for at afsenderens brug af induktivt ræsonnement skal virke 

efter hensigten er det nødvendigt at både afsender og modtager har kendskab til den samme 

kontekst. 

 

I deduktivt ræsonnement bruger man typisk alment accepterede kendsgerninger til at udlede 

specifikke konklusioner, f.eks. hvis man ved at en konklusion om et emne opfattes som sandhed i et 

bestemt samfund så konstruerer man argumenter der understøtter eller henleder til en sand 

konklusion. 

 

Begge former for ræsonnement er filosofiske former for argumentation. Uden at gå for meget i 

detaljer kan man sige, at induktivt ræsonnement er en proces hvor man identificerer 

almene/generelle regler ved at observere forskellige subjekter, hvorimod, deduktivt ræsonnement er 

en proces hvor man bruger almene/generelle regler til at identificere specifikke subjekter. 

Overfører man denne teori til anvendelsen af logos i reklamer, kan man sige at man benytter sig af 

emneargumentation, som appellerer til godtagne myter og forestillinger, der på et givet tidspunkt er 

almindeligt udbredte i samfundet, dvs. både afsender og modtager er i samme kontekst. 

Desuden er logos kendetegnet ved, at afsender appellerer til en rationel stillingtagen hos modtager. 

Når afsender søger tilslutning ved hjælp af logos, holder han sig til sagen og koncentrerer sig om en 

saglig bevisførelse. Argumentationen behøver nødvendigvis ikke at være logisk, men den vil 

fremstå logisk: man kan f.eks. drage logiske slutninger fra et patetisk udgangspunkt. Denne form 

for argumentation udtrykkes ofte i reklamerne ved at bruge back-up-eksempler af lignende 

situationer eller lignende argumentationsmønstre (Andersen 2001a, s.4). 
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Desuden anvendes logos i tv-reklamerne for at søge tilslutning til en påstand om at produktet eller 

servicen har en fordel, en brugsværdi, noget som gør produktet eller servicen bedre end det som 

konkurrenterne tilbyder. Dette kaldes for ’benefit claim’. Man kan opnå benefit claim ved at 

fremhæve noget unikt ved produktet eller servicen, som er det der adskiller det fra konkurrenterne 

(Andersen 2001a, s.4). 

Logos appel består typisk af verbale elementer i tv-reklamerne f.eks. voice-over og dialog, her 

spiller elocutio en vigtig rolle, fordi stemmeførelsen kan have følelsesmæssig effekt på modtagerne. 

Man kan også finde visuelle elementer, der fungerer som en støtte for de verbale elementer, f.eks. 

når man viser produktfeatures. 

 

Typiske logos virkemidler i tv-reklamerne er: 

• De henvender sig til modtagerens fornuft 

• De er argumentbaseret; bevis og fakta 

• Deres anvendelse af alment accepterede kendsgerninger i et bestemt samfund/kultur 

• Deres fremhævelse af produkt- og serviceegenskaber og fordele 

• De er primært verbal/verbale og kan støttes af visuelle elementer 

 

Patos 

Den anden appelform patos handler om at appellere til modtagernes følelser og stemninger. Patos er 

også kendt som det psykologiske aspekt af retorikken. Afsenderen appellerer til spontane følelser og 

derfor kaldes patosappellen også for ’appellen til de kortvarige følelser’ dvs. glæde, kærlighed, had, 

ønske, vrede, medlidenhed, munterhed osv. 

Ifølge Lis Garbers og Sten Høgel skal patosappelformen bruges forsigtigt, fordi den er en stærk 

appelform som knytter sig til situationen, dvs. konteksten. 

For at patosappelformen kan virke effektivt skal afsenderen have gennemlevet de følelser, som han 

vil have modtagerne skal føle, på sin krop. Dette er forbundet med etos og vil blive uddybet i næste 

afsnit. 

 

Der er forskellige former for brug af patos. Afsenderen kan benytte sig af metafor, storytelling og 

emner der kan vække bestemte følelser hos modtagerne. Dette afhænger selvfølgelig af situationen, 

konteksten og formålet. Man kan desuden også misbruge patosappellen, netop fordi den henvender 

sig direkte til følelserne og de fleste mennesker er underlagt deres følelser. Dette er uden tvivl 
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manipulation og uanstændigt, men har selvfølgelig konsekvenser; hvis man gør det så har 

afsenderen ikke sin etos ikke i orden. 

 

Overfører man denne teori til anvendelsen af patos i reklamer, kan man sige at man benytter sig af 

modtagerargumentation, som appellerer til modtagernes følelser.  

Når afsender søger tilslutning ved hjælp af patos, inddrager han modtager og baserer argumentation 

på hans følelser og stemninger i den pågældende situation. Afsender appellerer f.eks. til glæde, 

ophidselse, vrede og angst. 

Ifølge Lars Pynt Andersen er hensigten med patosappelformen at bevæge, chokere og ’løfte’ 

modtagerens sindstilstand. Overført til tv-reklamer kaldes denne strategi for ’epiphany’, dvs. 

åbenbaring (Andersen 2001a, s.6). Åbenbaringen skal forstås mere som noget verdsligt end religiøst, 

selvom der kan være enkelte religiøse elementer. Tv-reklamen skal give modtageren en 

åbenbaringsoplevelse, f.eks. produkter, personer, situationer, afsendere står pludselig i et helt andet 

lys, som en slags åbenbaring, som på en og samme tid er den del af virkeligheden (Andersen 2001a, 

s.6). 

For at understøtte åbenbaringsoplevelsen kan tv-reklamerne gøre brug af stilistiske og 

genremæssige konventioner, fra andre film, for at fremprovokere den ønskede reaktion. Afsenderen 

kan desuden også henvise til sørgelige begivenheder der fremprovokerer bestemte følelser, f.eks. 

historiske og kulturelle begivenheder, der betyder meget for et bestemt samfund og her er 

stemmeførelsen et vigtigt element. 

 

Typiske patos virkemidler i tv-reklamerne er: 

• De henvender sig til modtagerens følelser 

• De forsøger at skabe en åbenbaringsoplevelse 

• De bruger følelsesmæssige elementer til at fremhæve produkt- og serviceegenskaber 

• De bruger stilistiske og genremæssige konventioner fra andre film og genrer 

 

Etos 

Man kan skrive en god tale eller tekst der er udstyret med de bedste rationelle argumenter og 

samtidig appellere til følelserne, men alt dette er intet værd hvis modtageren ikke bryder sig om 

afsenderens personlighed eller image. 
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Etos er følelsesappel, lidt ligesom patos, men etos skal forstås som afsenderens personlighedstræk, 

karisma, troværdighed eller image som har en betydning for om afsenderen kan overbevise 

modtageren. 

 

Klassisk retorik inddeler etos i tre grupper: 

 

• Phronosis: sund fornuft 

• Areté: dyd 

• Eunoai: velvilje 

 

Afsenderen kan være i besiddelse af sund fornuft og dette kommer til udtryk ved at have forstand på 

sit stof og tænke logisk samt være objektiv, dvs. se sagen fra forskellige sider. Dette får afsenderen 

til at fremstå klog og med besiddelse af en god dømmekraft. 

Afsenderen kan også være i besiddelse af dyd og dette kommer til udtryk ved at holde sig væk 

fra ’beskidte kneb’, have høj moral og respektere de anerkendte dyder i det samfund man lever i. 

Med andre ord skal dyd forstås som etik og afsenderen skal være i besiddelse af både moralske og 

etiske dyder for at overbevise modtageren. 

Det sidste punkt handler om afsenderens velvilje. Med velvilje menes der at afsenderen skal udvise 

engagement og være interesseret i det der snakkes om. Her skal afsenderen også vise, at hvis det 

bliver nødvendigt så kan afsenderen ofre egen behagelighed for modtagernes velfærd. 

 

De ovennævnte tre grupper er indholdet i høj etos. Hvis afsenderen har høj etos så er det ens 

betydende med godt omdømme og det er et godt udgangspunkt for at overbevise modtagerne. 

Selvom hvis man ikke kan overbevise dem, så vil høj etos stadig give en mulighed for at nå ud til 

modtagerne, fordi hvis man har høj etos så er der større mulighed for at modtagerne vil lytte til en. 

Afsenderen kan have høj etos i forvejen inden man henvender sig til modtagerne, det betyder at 

afsenderen har høj etos hjemmefra. Men man kan også henvende sig til modtagerne for at etablere 

en høj etos eller for at bevare den. Dette kommer an på situationen. 

Etos adskiller sig også fra de to andre appelformer ved at den appellerer til de ’længerevarende’ 

følelser hos modtagerne. Modtagerne vil typisk huske hvem der er troværdige og hvem der ikke er 

det. Formålet er at skabe en høj etos og når dette er på plads, så kan man nemmere komme i kontakt 

med modtagerne og bruge både logos og patos for at overbevise dem. 
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Overfører man denne teori til anvendelsen af etos i tv-reklamer kan man sige, at man typisk vil 

benytte sig af kildeargumentation, hvor reklamens argumentation vil relatere til reklamen selv.  

Reklamen fremtræder som troværdig, fordi kilden er pålidelig og troværdig. 

Som nævnt før er etos en appel i kraft af personlighedstræk eller karaktertegning. Når afsender 

søger tilslutning ved hjælp af etos, baserer han tilslutningen på modtagers tillid til en person.  

I traditionel retorik vedrører etos specielt afsenderens troværdighed, men begrebet kan udvides til at 

omfatte enhver autoritet, afsenderen henviser til. Dette giver sig, i reklamerne, ofte udtryk i en 

troværdig, klar og utøvende voice-over eller eksperter/berømtheder der taler for et produkt/service. 

På denne måde kan virksomhederne ’låne’ af eksperternes og berømthedernes etos og sammenkoble 

det med deres produkt/service. Denne strategi kaldes for ’celebrity-endorsment’ og ’testominials’ 

(Andersen 2001a, s.5). I den klassiske ’celebrity’ tv-reklame er der tale om et forsøg på etos-lån, 

dvs. tv-reklamens appel skal i al væsentlighed udnytte en overførsel af etos fra berømtheden til 

produktet eller servicen. 

I ’testomnials’ er ideen at produktet eller servicen bliver anbefalet af en bruger, en person der 

henvender sig direkte eller indirekte til modtagerne. Denne strategi har den fordel af brugeren ikke 

er en berømthed, men repræsentere modtagerne. 

 

Typiske etos virkemidler i tv-reklamerne er: 

• De prøver at afspejle afsenderens sunde fornuft, dyd og vel vilje 

• De appellerer til de længerevarende følelser 

• De prøver at vinde modtagerens tillid 

• De benytter sig af celebrity-endorsement og testimonials: lån af etos 

 

Inglehart: modernitet og postmodernitet 

Ronald Inglehart er en amerikansk forsker og samtidig direktør for World Value Survey, som består 

af et globalt netværk af socialforskere fra hele verden der laver undersøgelser i mere en 80 samfund 

verden over. World Value Survey undersøger bl.a. kulturelle, økonomiske, demokratiske og 

demografiske udvikling i næsten hele verden. Desuden undersøger de også ændringer i værdier i de 

mere end 80 samfund verden over. 
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Ronald Inglehart er en anerkendt forsker indenfor samfunds- og sociologiforskning. Han er primært 

kendt for sin teori om modernitet og postmodernitet. 

I sin bog ’Modernitet og postmodernitet’ skriver Inglehart, at et samfund kan kategoriseres som 

værende traditionel, moderne eller postmoderne (Inglehart 1997). 

Ifølge Inglehart sker der bevægelser i samfundet, f.eks. nogle samfund bevæger sig fra det 

traditionelle samfund til det moderne samfund, mens andre samfund bevæger sig fra det moderne til 

det postmoderne samfund. Disse bevægelser bringer ændringer med sig, f.eks. ændringer i kultur, 

værdier og holdninger. Han påstår at i visse lande bliver traditionelle værdier erstattet af moderne 

værdier, mens der i andre lande bliver ’gamle’ moderne værdier erstattet med ’nye’ postmoderne 

værdier. Inglehart kalder dette for ’den stille revolution’. Og det er netop disse ændringer som 

World Value Survey forsøger at samle og dokumentere. 

 

Ingleharts teorier har den fordel, at de er afprøvet empirisk. Siden 1970 findes der regelmæssige, 

repræsentative undersøgelser om de vigtigste samfundsmæssige prioriteter, som befolkningerne i 

mere end 80 lande satser på. Disse empiriske undersøgelser, som er foretaget af World Value 

Survey, styrker validiteten i Ingleharts teorier. 

 

Ingleharts teori om modernitet og postmodernitet går ud på, at økonomisk udvikling, kulturelle og 

politiske ændringer i et samfund går i sammenhængende og til en vis grad forudsigelige mønstre. 

Det betyder at disse tre faktorer: økonomi, kultur og politik påvirker hinanden. Når den ene faktor 

forandre sig, så påvirker det de to andre faktorer. Dette er en hypotese som Inglehart stiller og dens 

rødder kan spores tilbage til andre sociologiforskere som Karl Marx og Max Weber. 

 

Ifølge Inglehart er denne teori populær, fordi den tilbyder forudsigelighed, f.eks. hvis den 

økonomiske udvikling i et land forandre sig, så kan man, ud fra denne teori, forudsige hvilke 

kulturelle og politiske ændringer det vil bringe med sig. 

Men Inglehart er kritisk mht. til den forudsigelighed som teorien tilbyder. Ifølge Inglehart er 

menneskets adfærd så kompleks og påvirket af så mange faktorer, at enhver påstand om 

forudsigelighed fremsat at en teori vil højst sandsynligt ikke gå i opfyldelse (Inglehart 1997). 
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Dette betyder dog ikke, at teorien om modernitet og postmodernitet mister validitet, men Inglehart 

anerkender den menneskelige adfærds kompleksitet og har en realistisk opfattelse af teorien om 

modernitet og postmodernitet. 

 

Ifølge Inglehart er der tre typer af samfund, det traditionelle, moderne og postmoderne samfund og 

hver især har deres specielle karakteristikker (Inglehart 1997). 

Det traditionelle samfund er karakteriseret ved at være et landbrugssamfund, hvor man dyrker 

jorden og holder dyr. Traditionelle samfund er desuden kendetegnet ved deres stærke 

fællesskabsfølelser og tætte familie og slægt forhold. Dette afspejler sig i deres værdier som er f.eks. 

fællesskabs- og gruppeorienteret, respekt over for ældre og andre autoriteter, påskønnelse af naturen 

og dens råvarer osv. Teknologien spiller en lille rolle og befolkningen lever stadig ud på landet i 

fragmenterede landsbyer. De såkaldte tredje verdenslande kan typiske kategoriers som traditionelle 

samfund. 

 

Vesteuropa var også et traditionelt samfund, men pga. specifikke begivenheder blev det traditionelle 

samfund erstattet med det moderne samfund. 

Ifølge modernitet og postmodernitet teorien, startede moderniteten i den vestlige del af Europa i 

forbindelse med den industrielle revolution. Industrialiseringen var en blanding af økonomisk vækst 

som forsagede kulturelle og politiske samt demografiske ændringer. 

Disse ændringer var f.eks. voksende industri, som var skyld i urbanisering, masseproduktion og 

uddannelse, skabelsen af standardiserede metoder, bureaukratisering, forudsigelighed i samfundet, 

materialisme, fast tro og tillid på videnskab og teknologi samt voksende individuelle behov. Disse 

forandringer reflekterede sig i folks ønsker mht. livet, familien, kærlighed og fritid, dvs. en 

forandring i værdierne. 

 

Den voksende økonomi, som var grundlæggende for skabelsen af det moderne samfund, oplevede 

tilbagegang i forbindelse med de to verdenskrige. Men efter anden verdenskrig fik økonomien igen 

lov til at vokse. 

Generationerne efter anden verdenskrig oplevede høj økonomisk vækst som også dannede 

grundlaget for skabelsen af de europæiske velfærdsstater. 

 



Side | 27  

 

Dette gav befolkningen både økonomisk og social sikkerheds til at efterstræbe post-moderne 

værdier. Overgangen fra moderne til post-moderne samfund fjernede mange af de moderne 

samfunds karakteristikker og erstattede dem med post-moderne værdier. 

Post-moderne værdier er komplekse, men her en kort oversigt: økonomisk rationalitet mistede sin 

påvirkning på befolkningen (pga. økonomisk og social sikkerhed – velfærdsstaten), religioner, 

ideologier og andre autoriteter mistede deres påvirkning på befolkning (pga. den stigende 

individualisme), dyrkelse af mangfoldighed (både i samfundet og i erhvervslivet), stigende ønske 

om selvaktualisering og individualisme, stigende kritik af videnskaben, service orienterede samfund 

og andre elementer der er med til at forhøje livets kvalitet, f.eks. økologi, miljøbevidsthed og CSR 

(Inglehart 1997). 

 

Ifølge Inglehart kan vestlige lande som f.eks. USA, Canada, Frankrig, Tyskland, England, Holland, 

Belgien og de Skandinaviske lande karakteriseres som post-moderne samfund. De Skandinaviske 

lande, Belgien og Holland er dog de lande der er mest post-moderne (Inglehart 1997). 

 

De postmoderne samfund er karakteriseret ved de elementer som er nævnt tidligere. Der er en 

stigende grad af individualisme og fokus på kvalitet frem for kvantitet. Dette har, som nævnt 

tidligere, forsaget en ændring af værdierne i de postmoderne samfund. Som følge af dette er der 

opstået nye virksomheder som har kapitaliseret de nye værdier som f.eks. Bodyshop som tjener stort 

på salget af økologiske og naturlige produkter og Starbucks som tjener stort på at tilbyde kunderne 

kvalitetskaffe samt et hyggeligt cafemiljø hvor folk kan sidde og nyde deres kaffe og hinandens 

selskab. Desuden er der stigende fokus på miljøvenlige, økologiske og fairtrade produkter som f.eks. 

Max Havalaar og økologiske produkter. 

Disse nye tiltag fra virksomhedernes sider er et klart bevis på at de nye postmoderne værdier i høj 

grad er aktuelle og virksomhederne forsøger at kapitalisere de nye postmoderne værdier. 

Udviklingslande som f.eks. Kina, Indien, Brasilien og Tyrkiet kan karakteriseres som moderne 

samfund eller på vej til det moderne samfund. Disse lande oplever i øjeblikket høj økonomisk vækst, 

specielt Kina og Indien og er domineret af industrialisering. 

Høj økonomisk vækst vil ifølge teorien om modernitet og postmodernitets teorien bringe andre 

samfundsmæssige ændringer f.eks. demografiske, politiske og sociale ændringer, f.eks. urbanisering 

og en forandring i værdierne hos befolkningen. 
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Tredje verdens lande som f.eks. de små afrikanske og latinamerikanske lande kan karakteriseres 

som traditionelle samfund eller traditionelle samfund der er på vej til det moderne samfund. 

 

Når man arbejder med teorien om modernitet og postmodernitet skal man huske på at et samfund 

ikke kan bestå af et bestemt samfundstype, f.eks. postmoderne samfund som USA, England og 

Danmark kan også indeholde elementer fra det moderne og traditionelle samfund, mens moderne 

samfund som f.eks. Kina, Indien og Tyrkiet kan også indeholde elementer af post-moderne og 

traditionelle samfund. Dette betyder blot at et samfundstype er dominerende, men er ikke 

ensbetydende med, at et samfund består af kun en samfundstype. 

 

Overfører man teorien om modernitet og postmodernitet til reklameanalyse, kan man sige at 

reklamerne i f.eks. postmoderne samfund typisk vil reflektere de postmoderne værdier som 

samfundet består af og ligeledes vil reklamerne i moderne samfund reflektere de moderne værdier 

som det moderne samfund består af. Postmoderne og moderne samfund vil have fokus på 

forskellige værdier, emner og benytte sig af forskellige virkemidler. 

Dette betyder at teorien om modernitet og postmodernitet kan bruges til at identificere de kulturelle 

elementer der anvendes i tv-reklamerne og samtidig kan teorien bruges til at forklare hvorfor disse 

elementer bliver anvendt i tv-reklamerne. Det er derfor denne teori vil blive anvendt i denne 

afhandling. Teorien er desuden et godt udgangspunkt til at foretage en komparativ analyse med, 

fordi forskellene og lighederne kan stilles over for hinanden på en overskuelig måde. 
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Kapitel 3 

 

Kapitlet har til formål at give et objektivt introduktion til tv-reklamerne generelt; eksempelvis 

oversigt over de forskellige genrer, kategorier og typiske virkemidler, som vil blive anvendt til at 

analysere tv-reklamerne med. Dette afsnit vil blive efterfulgt af en kort beskrivelse af tv-

reklamernes historie i Danmark og Tyrkiet. Dette vil fungere som en indledning til en objektiv 

præsentation af de udvalgte tv-reklamer fra Danmark og Tyrkiet, som vil blive analyseret i det 

efterfølgende kapitel. 

 

Tv-reklamer 

I takt med at fjernsynet er blevet mere udbredt og forbruget hos befolkningen er vokset, så er der 

kommet flere og flere tv-reklamer. For at få et oversigt over de mange tv-reklamer har det været 

nødvendigt at inddele tv-reklamerne i genrer, kategorier og brancher. 

Ifølge Lars Pynt Andersen forstås begrebet ’genre’ af de fleste som ”Genre’ er en betegnelse for en 

gruppe af tekster der har visse ligheder” (Andersen 2001b, s.14).  

Problemet er dog at tv-reklamerne er så komplekse og til tider abstrakte, at det er vanskeligt at 

bruge den klassiske betegnelse for genrer i forbindelse med tv-reklamerne. Lars Pynt Andersen 

mener at genrebegrebets konstruktion, vil næsten altid udspringe af en interesse for bestemte 

karakteristika og derfor kan man se genresystemerne som udtryk for en kultur eller tid. 

Desuden mener Lars Pynt Andersen, at man kan konstruere en matrix med få velkendte genrer som 

primære parametre og så kombinere med udtryk og virkemidler. Her skelnes der mellem genre og 

virkemidler, dvs. første parametre er genrer og sekundære parametre er virkemidler.  

 

Matrixen ser sådan ud tv-reklamerne i først genrer (testimonials, spokesperson, ekspertfilm, 

demonstration, drama, komedie og livsstil) og sekundært i udtryk og virkemidler (slice of life, 

humor, evidens, ekspert, æstetik, kende og ukendte skuespillere osv.), som ikke kan betragtes som 

selvstændige genrer, men som elementer og virkemidler (Andersen 2001b, s.22-25). 
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Lars Pynt Andersen argumentere for, at man kan forlænge denne matrix med andre basale 

virkemidler, som f.eks. logo, packshot4 og slogan/tagline, men da disse er basale er de ikke 

inkluderet i matrixen. 

 

 

Her er en oversigt over genrene og virkemidlerne: 

 

 

Testimonial 

Afsenderrolle Autoritet 

Henvendelsesform Didaktisk (belærende) 

R/P grid (motivation) Informational5/transformational6 

Kommunikationsformål Awareness, produktinformation 

Konkrete udtryk Bruger anbefaler produkt. 

Direkte blik, taler til kameraet, ’Talking head’ 

Kliché-setting: Aktør taler siddende i lænestol osv. 

Beskrivelse Helt centralt er forbrugerudtalelser hvor produktet roses på realistisk vis 

Troværdighedsparameter i den personlige formidling: aktør er 

ligesom ’mig’ og ’ægte’ 

Subgenrer Testimonial med berømthed, bekendelsestestimonial 

Typiske virkemidler ’Almindelige mennesker’, personlig formidling 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Et fast eller bevægende billed af et produkt 
5 Informational: en strategi baseret på negativ motivation hos modtager, f.eks. utilfredshed med eksisterende 
produkt/situation 
6 Tranformational: Baseret på positiv motivation, f.eks. tilfredsstillelse af behov eller ønsker 
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Ekspertfilm 

Afsenderrolle Autoritet 

Henvendelsesform Didaktisk (belærende) 

R/P grid (motivation) Informational/transformational 

Kommunikationsformål Awareness, produktinformation 

Konkrete udtryk Ekspert anbefaler produkt og leverer produkt information 

’Talking heads’, personer i uniform, direkte tale til kameraet 

Beskrivelse En ekspertanbefaling som er meget tæt på testimonial, men forsøg på 

helt anden autoritetsappel gennem aktøren 

Troværdighedsparameter i den personlige formidling: oplevelsen af reel 

autoritet 

Subgenrer Ekspertfilm med berømthed 

Typiske virkemidler Ekspert, laboratoriemiljø (eller andet professionelt miljø) og ofte unique 

selling proposition (USP) 

 

Spokesperson 

Afsenderrolle Autoritet/forfører 

Henvendelsesform Didaktisk/lyrisk (belærende/forførende) 

R/P grid (motivation) Informational/transformational 

Kommunikationsformål Awareness, symbolbranding 

Konkrete udtryk Spokesperson (bruger) anbefaler indirekte produktet 

Ofte tematiske montager med spokespersons voice-over evt. kombineret 

med direkte tale og blik til kamera 

Højt æstetiseret og tidstypisk udtryk 

Ofte lange dissolves og tidsopløsning 

Beskrivelse Troværdighedsparameter i den personlige formidling: aktør er ’ægte’ 

men glorificeret rollemodel 

Kan anskues som en moderne testimonial der er en kombination med 

livsstil 

Subgenrer Spokesperson med berømthed, bekendelsestestimonial 

Typiske virkemidler ’Rollemodel’, personlig formidling, æstetik 
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Demonstration 

Afsenderrolle Autoritet 

Henvendelsesform Didaktisk (belærende) 

R/P grid (motivation) Informational 

Kommunikationsformål Produktinformation 

Konkrete udtryk Produkt i brug, computeranimationer af virkning 

Udbredt brug af voice-over eller direkte tale til kamera 

Beskrivelse Demonstration af produktet 

Iscenesat med overraskende/overdrevne illustrationer af virkning 

Siger ’se det selv’, er ideelt en visuelt og sanseligt formidlet USP 

Subgenrer Før/efter, sammenligning med andre produkter, infomercial 

Typiske virkemidler Evidens, USP 

 

Drama 

Afsenderrolle Underholder 

Henvendelsesform Episk (fortællende) 

R/P grid (motivation) Informational/transformational 

Kommunikationsformål Produktegenskaber, awareness, sympati (især hvis produktet 

underspilles) 

Konkrete udtryk Fortællende forløb der følger regler for filmiske fiktionsuniverser (dvs. 

intet direkte blik eller talen til kamera) 

Stram elliptisk redigering 

Beskrivelse Fortælling i kortform der kan antage mange former, fra hverdagsdrama 

til historiske drama 

Produktet spiller hovedrolle i dramaet, klassisk som ’løsning’ og ’helt’ 

Subgenrer Slice of life, produktet som helt, problem/løsning pastiche 

Typiske virkemidler Slice of life, som regel ukendte personer men kendte kan forekomme 
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Komedie 

Afsenderrolle Underholder 

Henvendelsesform Episk (fortællende) 

R/P grid (motivation) Transformational 

Kommunikationsformål Awareness, sympati 

Konkrete udtryk Fortællende forløb der følger regler for filmiske fiktionsuniverser (dvs. 

intet direkte blik eller talen til kamera) 

Redigeret med fokus på komisk rytme (f.eks. situation, pointe) 

Karikeret personteging 

Beskrivelse Komedie i kortform der kan antage mange former fra folkekomedie til 

den mere indforståede skecth med crazyhumor 

Ofte med gennemgående karakterer (også på tværs af media) 

Bør ikke forveksles med det brede begreb (virkemiddel): ’humor’ 

Subgenrer Sit-com, folkekomedie, sketch osv 

Typiske virkemidler Humor, kendte/ukendte skuespillere 

 

Livsstil 

Afsenderrolle Forfører (evt. som autoritativ ’livsstilsdiktat’) 

Henvendelsesform Lyrisk (drømmende) 

R/P grid (motivation) Transformational, social-approval strategi 

Kommunikationsformål Symbolbranding 

Konkrete udtryk Højt bearbejdet tidstypisk æstetik 

Tematisk montage 

Ofte fravær af kontinuitet/stram narration 

Opløsning af tid og rum: slow motion, jump cuts, lange dissolves osv. 

Beskrivelse Da denne genres udtryk er stærkt tidsbundet er det vigtigste 

genredefinerende træk ’snob-motivet’: glorificering og idealiseringen af 

produktet placeret i målgruppens drømmeverden 

Subgenrer Surrealisme 

Typiske virkemidler Æstetik, eftertragtelsesværdier motiver, rollemodeller 

 

Kilde: Andersen,  2001b. Reklamenfilmens indholddimensioner: mod en bedre genreforståelse, s.22-25. 
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De ovennævnte skemaer kan bruges til at definere hvilken genre (branche, kategori) en given tv-

reklame tilhører og hvilke virkemidler den anvender. På denne måde kan man også identificere 

virkemidlerne og se om de anvendte virkemidler passer til genren. Jeg vil benytte mig af disse 

kategoriseringer i min afhandling, når jeg skal analysere udvalgte danske og tyrkiske tv-reklamer i 

næste kapitel. 

 

I sin rapport om tv-reklamernes indhold og form, har Lars Pynt Andersen nedsat et ekspertpanel, 

som har været med til at designe de ovenstående matrixer. Ifølge denne panel er en reklamefilm 

sublim, når den kombinere genrer og virkemidler på en ny og overraskende måde. Dette er 

selvfølgelig en subjektiv bedømmelse, men det er et bud på hvordan man kan afgøre om en tv-

reklame er vellavet. 

 

Introduktion af de udvalgte tv-reklamer 

Jeg har udvalgt tre danske reklamer og tre tyrkiske reklamer, som repræsenterer henholdsvis danske 

tv-reklamer og tyrkiske tv-reklamer. Formålet i dette afsnit er at give en kort og objektiv 

introduktion af de udvalgte tv-reklamer, som skal danne grundlaget for en komparativ analyse i 

næste kapitel. 

 

IKEAs reklamer i Danmark og Tyrkiet 

De to første tv-reklamer jeg vil foretage en komparativ 

analyse af, er IKEAs reklame med jet-set society tema fra 

2001 i Danmark og IKEAs reklame med ’lav-pris’ tema 

fra 2007 i Tyrkiet. 

I 2001 lancerede IKEA en række reklamefilm med den 

fiktive person Benedicte de Reinsing, som er formand for 

Jet Set Society, i hovedrollen (IKEA Jet-set society 

reklame). I en af reklamerne fra denne serie, sidder Benedicte de Reinsing i sit kontor og henvender 

sig til danskerne på engelsk. Hun læser op fra et stykke papir og snakker engelsk med dansk accent. 

I sin henvendelse siger hun, at IKEA forsøger at skabe et samfund af middelmådighed med 

deres ’democratic design’ kampagne og at IKEA forsøger at nedbryde den stolte danske tradition 
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for misundelse, at de rige har ret til at købe dyre og eksklusive produkter med godt design, mens 

resten af danskerne må finde sig i misundelsen. Derfor opfordrer jet set society IKEA til at droppe 

deres ’democratic design’ kampagne med designer produkter til IKEA (dvs. lave) priser. 

 

I den tyrkiske IKEA reklame følger vi en kvinde, som 

handler i IKEA. Efter hun har betalt for sine varer, kigger 

hun på sin kvittering. Hun bliver overrasket over hvor lidt 

hun egentlig har betalt og tror der må have været fejl med 

priserne. Derfor gemmer hun kvitteringen under sin bluse 

og løber ud til sin mand der venter i bilen. På vejen råber 

hun, at han skal starte bilen og i det øjeblik hun sætter sig i 

bilen kører manden af sted. Samtidig med at kvinden løber til bilen kommer der tekst op, hvor der 

står ”hesapta hata yok”, oversat betyder det ”der er ikke fejl i regnskabet” og ”düsük fiyatlarimizi 

görünce sasirmayin”, oversat betyder det ”bliv ikke overraskede, når i ser vores lave priser”. 

Reklamen slutter med at kvinden råber af glæde i bilen, mens manden kører. 

 

McDonalds’ reklamer i Danmark og Tyrkiet 

Den danske reklame har en kronologisk handling uden spring i tid eller plot. Tre mænd (venner) 

sidder på en restaurant og snakker om fodbold. Efter lidt tid begynder den ene vennerne at fortælle, 

at da han var dreng, blev der lagt mærke til, at han havde talent, og at hvis han var fortsat, kunne 

han have endt som professionel fodbold spiller. De andre to venner kigger indforstået på hinanden i 

et par sekunder, hvorefter den ene siger ”Dribler du lige pommes fritterne herned Maradona”. 

Reklamen slutter med at vise McDonalds produkter. 

 

Den tyrkiske McDonalds reklame starter med at stille 

forskellige spørgsmål om hvordan tingene ville se ud, hvis 

tyrkerne opfandt nogle af de vigtigste historiske begivenheder 

først, som f.eks. månelandingen, opfindelsen af ilden og den 

første robot og kommer dertil med forskellige sjove bud på 

hvordan det ville have set ud. Til sidst bliver dette spørgsmål 

stillet, ”what would happen if Turks invented the first 
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hamburger?” og slutter med at introducere en ny hamburger, som er baseret på traditionelle 

tyrkiske opskrifter. 

 

Coca-colas reklamer i Danmark og Tyrkiet 

I den danske Coca-cola reklame ser vi en ung mand der 

sætter penge i en Coca-cola automat. Derefter følger vi de 

aktiviteter der sker i automaten, hvor der er en helt 

surrealistisk og eventyrligt univers. Coca-colaen bliver 

forberedt, køles og sendes derefter ud af automaten af en 

række underlige væsener, der sætter stor kærlighed i netop 

den cola der er på vej ud. Afslutningsvis ser vi den unge 

mand drikke colaen og kigge mistænksomt på automaten. 

 

I den tyrkiske Coca-cola reklame følger vi to unge drenge, 

der sidder og drikker cola. Her får de en ide og tager direkte 

til en butik der sælger elektronik. Drengene køber røde og 

hvide el-pærer og sætter dem sammen i en kæde. Samtidig 

følger vi også andre mennesker som har fået den samme ide 

og de skifter pærerne i deres lejligheder ud med røde og 

hvide pærer. Den ene af drengene tæller til tre og alle 

tænder for pærerne. Hele Istanbul, Ankara og Gaziantep forvandles til farverne rød og hvid, 

samtidig hører vi publikum råbe ”rød, hvid, rød, hvid, rød, hvid, Tyrkiet er de største”. Dette er 

selvfølgelig en fodbold slogan og afslutningsvis ser vi at Coca-cola er hovedsponsor for det tyrkiske 

landshold. 
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Kapitel 4 

I dette kapitel vil der blive foretaget en komparativ analyse af de udvalgte reklamer. Tv-reklamer vil 

blive analyseret på baggrund af de teorier, der er forklaret i afsnittet ’teori’ samt de teorier, der er 

forklaret under afsnittet ’tv-reklamer’. 

 

IKEAs reklamer i Danmark og Tyrkiet 

 

Genre og virkemidler 

IKEA benytter sig ikke meget af tv-reklamer i Danmark, men deres ’Jet Set Society’ reklame 

fangede danskernes opmærksomhed og blev også kåret som en af de bedste reklamefilme ved 

Arnold 2001. Jet Set Society reklamen er en kompleks reklame, fordi den kombinerer forskellige 

genrer; komedie, livsstil og testimonial. 

Komedie genren kommer til udtryk i reklamen i kraft af afsenderens rolle; nemlig at underholde. 

Afsenderen er IKEA Danmark, men afsenderen i reklamen er Benedicte de Reinsing (BD), som har 

til funktion bl.a. at underholde. Reklamen er episk, dvs. fortællende; vi ser BD sidde foran kameraet 

og fortælle os hvorfor hun vil have, at IKEA skal hæve priserne på deres produkter. Reklamen 

følger reglerne for fiktionsunivers, dvs. når BD kigger ind på kameraet, så gør hun det som 

karakteren BD og dermed opretholder illusionen om, at hun i virkeligheden er BD (dette er også et 

kendetegn af testimonialgenren, som vil blive uddybet længere nede). 

Selve karakteren BD er en yderst karikeret person, som er et typisk kendetegn ved komedie genren. 

BD bliver fremstillet som en karikeret rig kvinde med eksklusivt tøj og dyre smykker. Hun sidder i 

sit kontor, som er minimalistisk designet og med den kendte og dyre PH lampe i baggrunden. 

Hendes navn ’de Reinsing’ hentyder til en person fra eksklusiv rigdom og hendes arrogance og 

dialekt er med til at tilføje karakteren BD endnu mere karikatur. Disse egenskaber er en del af 

komediegenren, men reklamen låner også egenskaber fra livsstil genren. Motivet for reklamen er 

social-approval og symbol branding, som er typiske kommunikative formål ved livsstilsgenren. 

Reklamen viser ingen IKEA produkter eller logo, men bliver kun omtalt af figuren BD.  

I 1999 oplever IKEA at deres image var negativ og kunderne opfattede deres produkter som dårlig 

kvalitet. Desuden opfattede kunderne IKEAs produkter som ’manglende prestige’ og ’negativ social 

anerkendelse’ (Andersen 2004, s.188). Dette afslører hvorfor reklamen benytter sig af 
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livsstilsgenren. Ved at fremstille BD (en rig kvinde som har forstand på kvalitet og eksklusivt 

design) som modstander af IKEA pga. IKEAs kvalitet og eksklusiv design, så fremstår IKEA som 

en virksomhed, der producerer produkter i høj kvalitet og eksklusiv design. Kort sagt prøver 

reklamen at brande IKEA symbolet og forhøje den sociale anerkendelse af IKEAs produkter ved at 

benytte sig af livsstilsgenren. Derfor kan reklamens motivation kategoriseres som informational, 

dvs. en strategi baseret på negativ motivation hos modtager, f.eks. utilfredshed med eksisterende 

produkt/situation. 

Som nævnt i starten, så er denne en kompleks reklame, fordi den også benytter sig af elementer fra 

testimonialgenren. Men testimonialgenren er inde i selve reklamen, dvs. testimonialgenren er 

inkorporeret i reklamen, som ellers primært benytter sig af komedie- og livsstilsgenrerne. Denne 

model er med til at vise, hvordan genrerne i reklamen er opbygget: 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
Reklamen låner elementer fra testimonialgenren, som f.eks. direkte blik, taler til kameraet, en 

såkaldt ’talking head’, nemlig figuren BD. En kliche-setting med BD, der taler siddende på en 

kontorstol og med synlig baggrund. 

Testimonialgenren er kun brugt i reklamens univers, dvs. IKEA benytter sig af komedie- og 

livsstilsgenren, mens figuren BD benytter sig af testimonialgenren. 

 

Den tyrkiske IKEA reklame er, i modsætning til den danske IKEA reklame, simpelt opbygget med 

kun en genre; nemlig komediegenren. 

Komediegenren kommer til udtryk i reklamen på mange måder, f.eks. afsenderens rolle, som er at 

underholde. Reklamens motivation er transformational, dvs. reklamens motivation er baseret på 



Side | 39  

 

positiv motivation, f.eks. tilfredsstillelse af behov eller ønsker. IKEA er en relativ ny aktør i Tyrkiet 

og deres image og produkter er populære, derfor er motivationen i denne reklame anderledes end 

motivationen i den danske IKEA reklame. 

Reklamens kommunikative formål er at skabe opmærksomhed omkring IKEA og deres lave priser. 

Man kan også argumentere for at et andet kommunikativt formål er at skabe sympati for IKEA, 

fordi reklamen benytter sig af komediegenren. Reklamen er, ligesom den danske reklame, episk, 

dvs. fortællende og fortællingen følger reglerne for fiktionsuniverser, dvs. ingen direkte blik eller 

talen til kameraet. Personerne i den tyrkiske reklame er også karikerede, kvindens mimik og 

kropsbevægelser og mandens mimik og kropsbevægelser, som den lydige ægtemand, er med til at 

skabe karikerede figurer. 

 

Høj og lav kontekst 

Den danske IKEA reklame kan bedst betegnes som værende lav kontekst, dette er ikke så 

overraskende når Hall kategoriserer Danmark som et lav kontekst samfund. Danmark er et mindre 

homogent samfund (i forhold til Tyrkiet) og den manglende fælleserfaring gør det nødvendigt at 

udveksle informationer i detaljer, hvilket er tilfældet i den danske IKEA reklame. Figuren BD er 

tydelig i sin tale og fortæller i detaljer hvad Jet Set Society finder urimeligt og hvorfor. Desuden 

kommer BD med konkrete forslag til hvad IKEA skal gøre (at stoppe produktionen af billige 

designer møbler). BD er veltalende (dog med accent) og udstråler selvtillid, hvilket værdsættes og 

praktiseres af lav kontekst lande (De Mooij 1997). I følge De Mooij benytter man i lav kontekst 

kulturer sig af argumentation og retorik i reklamerne, hvilket er tilfældet i den danske IKEA 

reklame, hvor BD kommer med klare argumenter for sin sag (f.eks. at IKEA forsøger at nedbryde 

den stolte danske tradition for misundelse, at de rige har ret til at købe dyre og eksklusive produkter 

med godt design, mens resten af danskerne må finde sig i misundelsen) (De Mooij 1997). 

 

Den danske IKEA reklame er desuden monokronisk opbygget, dvs. der bliver ikke vist forskellige 

scener, men kameraet følger (zoomer langsomt) BD og hele reklamen er en lang scene, dvs. en lang 

handling som ikke bliver afbrudt. Monokronisk tidsopfattelse er typisk hos lav kontekst samfund, 

hvor man har en tendens til at gøre en handling færdig før man går videre til den næste, uden 

afbrydelser. 
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I den sidste del af sin teori inddeler Hall rum i to dele: fysisk rum er harmonien mellem mennesket 

og omgivelserne og personlig rum handler om graden af formalitet og personlig distance. I 

reklamen kan man se, at der er god harmoni mellem BD og kontoret, fordi miljøet (kontoret som er 

stort og dyrt indrettet) afspejler figuren BD (som er rig og snobbet). BD er desuden formel (hun 

læser op af en allerede forberedt tale og taler på vegne af interesseorganisationen Jet Set Society) og 

holder en vis distance til modtageren (gennem hendes nedladende og bedrevidende ansigtsudtryk). 

 

I modsætning til den danske reklame kan den tyrkiske IKEA reklame bedst betegnes som værende 

høj kontekst. Ifølge Hall kan Tyrkiet generelt betegnes som et høj kontekst samfund. 

Tyrkiet er et mere homogent samfund i forhold til Danmark og derfor er det ikke altid nødvendigt at 

udveksle informationer i detaljer eller i ord. Der bliver kun talt lidt og der bliver kun vist korte 

tekster i den tyrkiske IKEA reklame, men personernes ansigtsudtryk og kropsbevægelser er 

dominerende. Som nævnt tidligere så er de to personer i reklamen (kvinden og manden) karikerede 

personer og man kan se at de kommunikerer gennem ansigtsudtryk og kropsbevægelser, f.eks. 

kvindens ansigtsudtryk da hun ser sin kvittering og mandens ansigtsudtryk da han nikker adlydende 

i bilen til sin kone som løber mod bilen. Det betyder at personerne er mere involverede i hinanden 

og man udveksler informationer der er en del af konteksten (dvs. underforståede). Kort sagt er det 

typisk for høj kontekst kommunikationen at den er sparsommelig (få ord), hurtig (kropsbevægelser, 

ansigtsudtryk) og effektiv (De Mooij 1997). 

 

I modsætning til den danske reklame som er monokronisk, så kan den tyrkiske reklame bedst 

betegnes som polykronisk, dvs. en tidsopfattelse hvor man ikke inddeler tiden i segmenter. 

Tværtimod har man en tendens til at gøre flere ting ad gangen. Dette kommer til udtryk i reklamen 

gennem dens opbygning, f.eks. reklamen består af flere scener, som der bliver hoppet rundt på. 

Desuden bliver reklamen afbrudt af korte tekster, som supplerer reklamen med yderligere 

informationer. Ifølge De Mooij er afbrydelser et typisk kendetegn af høj kontekst samfund (De 

Mooij 1997). 

 

Det fysiske rum kommer til udtryk i reklamen gennem personerne; de ligner en typisk middelklasse 

ægtepar (deres middelmådige tøjstil, bil og manden der læser en avis i bilen), der handler i IKEA. 

IKEAs kunder kommer fra forskellige samfundslag, men pga. deres priser og vare sortiment udgør 

middelklassen et vigtigt kundesegment hos IKEA. Kort sagt, der er god harmoni mellem de to 
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personer og miljøet (IKEA). Det personlige rum kommer til udtryk i reklamen gennem reklamens 

uformelle henvendelsesform, f.eks. personernes ansigtsudtryk og kropsbevægelser er karikerede og 

derfor uformelle. Desuden er de korte tekster der afbryder reklamen også uformelle i deres 

henvendelsesform. 

 

Retoriske virkemidler 

Den danske IKEA reklame benytter sig primært af logos med enkelte elementer fra patos og etos. 

Logosappelformerne kommer til udtryk i reklamens argumentationsmønster, som er induktivt 

ræsonnement, dvs. reklamen benytter sig af mytiske og hypotetiske eksempler til at drage en 

konklusion, f.eks. når IKEA benytter sig af en myte (at kun de rige har ret til kvalitets og designer 

produkter), som er almen anerkendt og accepteret i samfundet. Forestillingen om at kvalitets og 

designer produkter er dyre og derfor er det kun bestemte segmenter i samfundet har råd til dem er 

en alment kendt myte i Danmark og dette spiller IKEA på i deres reklame. 

Logosappelformen består typisk af verbale elementer i tv-reklamerne og her spiller elocutio en 

vigtig rolle, fordi stemmeførelsen kan have følelsesmæssig effekt på modtagerne. Som nævnt 

tidligere snakker BD engelsk med en grov dansk accent. Dette er med til at øge karakterens 

troværdighed, fordi den tillægger forestillingen om den rige og snobbede kvinde endnu et 

karakteristisk element. 

Desuden fremhæver reklamen også produkt- og serviceegenskaberne indirekte. Reklamen viser ikke 

IKEAs produkter, men fordi produkterne bliver omtalt af en rig og snobbet kvinde, fremhæves 

IKEAs produkters kvalitet og design. 

 

Reklamen benytter sig også af enkelte patosappelformer, som f.eks. forsøg på ’epiphany’ og 

benyttelse af elementer fra andre genrer. Hele baggrunden for, at IKEA har lavet denne reklame er 

fordi møbelkæden ønsker at ændre folks negative opfattelse af IKEA produkter og ved at fremstille 

BD, som en rig kvinde der har forstand på kvalitet og design, der angriber IKEA pga. deres kvalitet 

og design, forsøger IKEA at skabe en åbenbaringsoplevelse ’epiphany’ hos modtagerne. 

Modtagerne skulle gerne indse, at IKEA produkter er kvalitet og god design og at deres tidligere 

opfattelse af IKEA var forkert. Om dette er vellykket eller mislykket er en vurderingssag, men det 

er tydeligt at IKEA ønsker at skabe en mindre åbenbaringsoplevelse hos modtagerne med denne 

reklame. 
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Desuden benytter reklamen sig af stilistiske og genremæssige konventioner fra testimonialgenren, 

f.eks. direkte blik, taler til kameraet, en såkaldt ’talking head’, en kliche-setting med BD, der taler 

siddende på en kontorstol og med synlig baggrund. Begge disse er patosappelformer, der henvender 

sig til modtagernes følelser. 

I forbindelse med forsøget på at skabe epiphany benytter reklamen sig indirekte af enkelte 

etosappelformer, som f.eks. etos-lån. Ved etos-lån forsøger afsenderen at ’låne’ af eksperternes og 

berømthedernes etos og sammenkoble det med deres produkt. I dette tilfælde forsøger IKEA at låne 

af figuren BDs troværdighed. 

 

Den tyrkiske IKEA reklame benytter sig af elementer fra både logos, patos og etos. I reklamen 

benyttes der af emneargumentation, dvs. reklamen appellerer til forestillingen om, at IKEA er lig 

med lave priser. Da IKEA er forholdsvist en ny aktør på det tyrkiske marked7 og IKEA opfattes 

globalt som en virksomhed med lave priser, så forsøger IKEA at indføre den globale opfattelse af 

IKEA som en virksomhed med lave priser til det tyrkiske marked ved hjælp af emneargumentation, 

som er et af kendetegnene ved logosappelformen. Emneargumentation i reklamen er, at ’IKEA 

tilbyder produkter til så lave priser, at når du ser prisen vil du tro der er tale om en fejl’, og 

henvender sig til modtagernes fornuft. I retorikken behøver et argumentation ikke nødvendigvis at 

være logisk, men den kan fremstå logisk, hvilken den også gør i denne sammenhæng. 

Reklamen benytter sig også af enkelte patos elementer; den forsøger at skabe glæde og munterhed 

hos modtagerne gennem komedie. Denne reklame er tidligere blevet kategoriseret som bl.a. 

komedie og høj kontekst og netop gennem disse valg appellere den til modtagernes munterhed og 

glæde, som også kaldes for modtagerargumentation. 

Det er vanskeligt at finde etos virkemidler i denne reklame, men man kan argumentere for, at 

reklamen benytter sig af kildeargumentation, dvs. hvor reklamens argumentation vil relatere til 

reklamen selv. Som nævnt tidligere har IKEA et globalt image som en virksomhed med lave priser 

og denne reklames overordnede budskab er, at IKEA har meget lave priser, derfor referer reklamens 

budskab til IKEAs globale image og dette kaldes for kildeargumentation. 

 

                                            
7 IKEA åbnede deres første butik i Tyrkiet i 2005 (Istanbul) 
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Modernitet, postmodernitet og kulturelle referencer 

IKEA blev grundlagt i 1943 og er et produkt af modernitetstiden. IKEA er bl.a. kendt for 

standardiserede produkter og systemer, stordrift og masseproduktion. Ifølge Inglehart tilhører disse 

egenskaber modernitetstiden. Som nævnt under afsnittet om Ingleharts teori, så er Danmark 

karakteriseret som et post-moderne samfund, mens Tyrkiet er karakteriseret som et moderne 

samfund. Derfor er det interessant at se om der er elementer post-modernitet i den danske IKEA 

reklame og elementer af modernitet i den tyrkiske IKEA reklame. 

 

Den danske IKEA reklame er filmet i BDs kontor, som er minimalistisk og luksuriøst indrettet. 

Reklamen er fyldt med symboler, som f.eks. den luksuriøse indretning, PH-lampen og BDs navn og 

tøjstil symbolisere overklassen. I post-moderne samfund er der fokus på symbolisme, i modsætning 

til moderne samfund, der har en tendens til at være objektiviserende8. Derfor kan man argumentere 

for at den danske IKEA reklame benytter af sig af post-moderne værdier. Dog kan man også 

argumentere for at denne reklame har ligheder med det moderne værdier, f.eks. BD materialistiske 

syn på livet kan være en moderne værdi, hvor man har en tendens til at være materialistisk. 

Det er også muligt at finde forskellige former for kulturelle referencer i reklamen, f.eks. PH-lampen 

og det minimalistiske design referer til dansk designer kultur samt den finurlige og underspillede 

ironi i reklamen der igen referer til dansk kultur.  

 

I modsætning til den danske reklame er den tyrkiske reklame er filmet i et IKEA varehus i Tyrkiet, 

der viser de nærmest endeløse udgangskasser og i baggrunden kan man først se IKEA indvendigt og 

udvendigt og i begge tilfælde fremstår IKEA visuelt stort. Man kan argumentere for at disse 

reflekterer moderne værdier, som f.eks. stordrift, masseproduktion og storhed generelt. Desuden er 

reklamen objektificerende, dvs. der er fokus på objekter i stedet for symboler; objekterne i dette 

tilfælde er den fysiske ramme, som er IKEA. Om dette er et bevidst strategi fra IKEA side er uvist, 

men man kan se en vis lighed mellem de elementer reklamen viser og nogle af de moderne værdier.  

I den tyrkiske IKEA reklame er der også kulturelle referencer, f.eks. når damen kigger overrasket på 

sin kvittering og gemmer den (00:08) under sin bluse. Denne handling med at gemme kvitteringen 

netop under blusen er en gammel måde at gemme genstande på, specielt for tyrkiske kvinder. I 

gamle dage gemte kvinderne små værdifulde genstande, som f.eks. penge og værdipapirer under 

                                            
8 Symbolisme og objektificering kan overlappe hinanden 
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blusen eller under bh’en. Dette er alment kendt i Tyrkiet, men sjældent praktiseret nu om dage, dog 

kan de fleste tyrkere med sikkerhed genkende denne handling. 

En anden kulturel reference er repræsenteret i form af manden i reklamen, der fremstår som en 

lydig mand. I Tyrkiet er der et engelsk udtryk, der har fået en helt anden betydning, nemlig 

ordet ’light’, som i Tyrkiet bruges om mænd der er deres kone underdanig; med andre ord under 

pisken. Manden i reklamen fremstår som en ’light’ type og dette kan tydeligt ses da han nikker 

anerkendende til sin kone (00:35). 

Begge referencer, som er repræsenteret af henholdsvis kvinden og manden, tilføjer reklamen humor, 

men også genkendelighed hos det tyrkiske publikum. 

 

McDonalds’ reklamer i Danmark og Tyrkiet 

Genre og virkemidler 

Den danske McDonalds reklame benytter sig hovedsageligt af dramagenren og med enkelte 

elementer fra komediegenren. Dramagenren kommer til udtryk i reklamen ved bl.a. afsenderens 

rolle, nemlig at underholde og ved henvendelsesformen, som er episk dvs. fortællende. Om 

reklamen er transformational eller informational kan diskuteres, men pga. den negative omtale 

McDonalds har fået i medierne, f.eks. den kritiske dokumentar ’Super Size Me’ og stigende kritik af 

junkfood i et samfund hvor sundhed bliver prioriteret højt, kan det argumenteres at reklamen er 

informational. Dette vil blive uddybet under afsnittet modernitet, post-modernitet og kulturelle 

referencer. 

Der hvor dramagenren tydeligt kommer til udtryk i reklamen er dens virkemiddel, nemlig slice-of-

life metoden, som viser en bestemt scene fra en persons liv, en slags hverdagsdrama. Desuden er 

reklamens kommunikative formål at skabe sympati og awareness. Ifølge Lars Pynt Andersen kan 

man kategorisere en reklame som drama, hvis produktet underspilles, som er et tegn på at skabe 

sympati. I reklamen er der kun indirekte fokus på McDonalds produkterne f.eks. vennerne snakker 

om noget helt dagligdags emne og det eneste punkt hvor McDonalds produktet bliver omtalt, er når 

en af vennerne siger ’kan du drible pomfritterne herover’. Her refereres der selvfølgelig til 

McDonalds pomfritterne, men dette er understået, hvilket betyder at produktet bliver underspillet 

for at skabe sympati. Desuden følger reklamen reglerne for filmiske fiktionsuniverser dvs. intet 

direkte blik eller talen til kameraet. Dette er kendetegnet ved både drama- og komediegenren.  
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Komediegenren kommer kun indirekte til udtryk, fordi reklamen er underspillet. Personerne er dog 

ikke karikerede, men deres samtale er underspillet komedie, der minder lidt om en sit-com eller 

folkekomedie. 

 

Den tyrkiske McDonalds reklame benytter sig af komediegenren på en eksplicit måde; dog med 

enkelte elementer fra demonstrationgenren. Afsenderrollens formål er at underholde og reklamens 

henvendelsesform er episk; reklamen bliver fortalt til os gennem en voice-over. Det er uklart om 

reklamens motivation er transformational eller informational, men ifølge Lars Pynt Andersen er 

komediegenren karakteriseret ved at være transformational, fordi komedie bliver ofte forbundet 

med ordet positiv, dog kan der være undtagelser, som f.eks. den danske IKEA reklame (Andersen 

2001b, s. 24). Det kommunikative formål kan både være at skabe sympati og awareness, men da 

reklamen viser et nyt McDonalds produkt (MaxBurger), kan man argumentere, at det primære 

formål er at skabe awereness omkring dette produkt, mens det sekundære formål er at skabe 

sympati til McDonalds. Desuden følger denne reklame også reglerne for filmiske fiktionsuniverser, 

dvs. intet direkte blik eller talen til kameraet. 

Der hvor komediegenren tydeligst kommer til udtryk i reklamen er voice-overen og de karikerede 

personer og scener, der optræder i reklamen. Voice-overen er på engelsk med en tyrkisk accent, der 

er meget grov. Reklamen er delt op i forskellige scener, der bedst kan betegnes som korte sketches. 

De personer som optræder i reklamen er igen karikerede, f.eks. urmenneskene, vagten og 

professoren der spiller med robotten.  

Der hvor demonstrationgenren kommer til udtryk i reklamen er gennem dens produktinformation. I 

slutningen af reklamen bliver produktet og alle dets ingredienser præsenteret. Med andre ord siger 

reklamen ’se det selv’, som er en visuel og sanselig formidling. Desuden er voice-over også 

kendetegnet ved demonstrationgenren. Der er dog flere elementer fra demonstrationgenren som 

reklamen ikke benytter sig af, f.eks. der er ingen før-efter sammenligning og ingen demonstration af 

produktet i brug (ingen spisning). Det er derfor reklamen primært kan kategoriseres som 

komediegenre med enkelte elementer fra demonstrativegenren. 

 

Høj og lav kontekst 

Ligesom den danske IKEA reklame, så kan den danske McDonalds reklame betegnes som værende 

lav kontekst, der er dog forskel i måden lav kontekst kommunikation bliver benyttet på. 
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Kommunikationen i reklamen er bygget omkring forholdet mellem de tre venner. Dette er en 

karakteristik af lav kontekst kulturer, hvor man har en tendens til at fokusere på forholdet mellem 

de involverede parter i kommunikationen (De Mooij 1997). 

Ifølge De Mooij har man i lav kontekst kulturer en tendens til at benytte sig af argumentation og 

retorik, i modsætning til høj kontekst kulturer, hvor man har en tendens til at benytte sig af 

symbolik og indirekte udtryk (De Mooij 1997). 

Denne reklame indeholder ingen direkte argumentation eller retorik, men derimod indeholder den 

indirekte udtryk (f.eks. da en af vennerne siger ’Dribler du lige pommes fritterne herned Maradona’ 

som modsvar til vennens udtryk om, at han godt kunne have blevet en professionel fodboldspiller) 

og symbolisme (sammenholdet og samtalen mellem vennerne sidestilles med McDonalds), hvilket 

gør denne reklame til en kompleks reklame med elementer fra både lav og høj kontekst kulturer. 

Desuden benyttes der af underforstået ironi i reklamen (f.eks. igen vennens udtryk), der gør at man 

skal have kendskab til situationen (konteksten) for at kunne forstå denne brug af ironi, hvilket bedst 

kan betegnes som en høj kontekst element. 

 

Reklamen er desuden monokronisk opbygget (ligesom den danske IKEA reklame), dvs. der bliver 

ikke vist forskellige scener, men kameraet følger de tre venner uden at springe i tid eller plot, dvs. 

en lang handling som ikke bliver afbrudt. 

 

Det fysiske rum i reklamen kommer til udtryk i miljøet; de tre venner befinder sig i McDonalds og 

har en god og uformel samtale, som understreger at de er i samme kontekst og har det behageligt. 

Denne stemning bliver koblet sammen med McDonalds, så behagelig og uformel samtale kommer 

til at symbolisere McDonalds miljøet. 

Personligt rum i reklamen er meget lav og passer godt med lav kontekst kulturer. Dette kommer til 

udtryk i reklamen gennem de tre venners uformelle, delvis uhøflige og personlige samtale. 

Vennerne har et godt forhold og dette gør at de kan tillade at være personlige og ironiske (som kan 

siges at være lidt uhøfligt i denne sammenhæng). De befinder sig i den samme kontekst og derfor 

kan de tillade sig at have denne uformelle samtale sammen, dvs. det fysiske rum er lavt. 

 

I den anden ende af skalaen finder vi den tyrkiske McDonalds reklame, der bedst kan betegnes som 

værende høj kontekst. I reklamen vises der forskellige scener, som alle er en del af den tyrkiske 

kontekst, f.eks. stenalder menneskene der laver sish-kebab, astronauternes dans på månen og 
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robotten der spille ’okey’ med vagten og professorerne. Det er nødvendigt at have kendskab til den 

tyrkiske kontekst (kultur) for at være i stand til at forstå de viste scener. Dette gør reklamen til en 

høj kontekst reklame. 

Desuden er de hurtige bevægelser (mht. scene skift og personernes hurtige og karikerede 

bevægelser) et typisk kendetegn af høj kontekst kulturer, hvor kommunikationen er hurtig og 

effektiv (De Mooij 1997). 

Som nævnt tidligere er genren i denne reklame komedie, men dette kan skabe et muligt problem i 

denne sammenhæng, fordi det er utroligt vigtigt at undgå ydmygelser og degradering i høj kontekst 

kulturer. Reklamen viser mange elementer der er forbundet til konteksten (den tyrkiske kultur) og at 

fremstille dem på en komisk og karikeret måde, kan skabe følelsen af at blive ydmyget og 

degraderet hos tyrkerne. Det er svært at sige om dette er tilfældet, men at bruge den karikerede 

humor i konteksten i et høj kontekst kultur kan være problematisk. 

 

Reklamen er polykronisk, ligesom den tyrkiske reklame. Dette kommer til udtryk i reklamen 

gennem dens opbygning, f.eks. reklamen består af flere scener, som kommer efter hinanden. 

Scenerne er forskellige fra hinanden, både mht. til tid (fortid [stenalder] og fremtid [robot og 

månelanding]) og der er mange bolde i luften (alle de forskellige elementer der bliver vist). Der er 

dog ingen afbrydelser i reklamen, som ellers er et kendetegn ved polykronisk tidsopfattelse. 

 

Det fysiske rum kommer til udtryk i reklamen gennem samspillet mellem personerne og miljøerne; 

f.eks. astronauter passer med månen, urmenneskene passer med stenalder tiden. Det personlige rum 

kommer til udtryk i reklamen gennem reklamens uformelle henvendelsesform, f.eks. den 

humoristiske fremstilling af ideen om hvordan historien ville have været hvis tyrkerne opfandt ilden 

og den først robot. Som nævnt tidligere kan dette være et problem, for det betragtes som stødende 

og uhøfligt hvis man overskrider en andens personlige rum. Man kan dog også argumentere for at 

netop den humoristiske henvendelsesform i en høj kontekst kultur, kan være med til at skabe et 

endnu tættere forhold mellem afsender og modtager. Hvordan modtageren opfatter afsenderen og 

hans måde at henvende sig på afhænger af hvorvidt afsenderen og modtageren har kendskab til den 

samme kontekst. Det betyder at hvis modtager føler at afsender har kendskab til den fælles kontekst, 

så kan det ikke opfattes som stødende eller uhøfligt, dvs. det personlige rum er højt. 
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Retoriske virkemidler 

Den danske McDonalds reklame benytter sig primært af patos og sekundært af logos og etos. 

Logosappelformerne kommer til udtryk i reklamen i form af dens dialog baseret 

kommunikationsform. Reklamens fokus område er de tre venner og deres samtale. Ifølge Lars Pynt 

Andersen består logos appel typisk af verbale elementer i tv-reklamerne (Andersen 2001a, s.4). 

Reklamen fremhæver også McDonalds produktet visuelt til sidst og dette er også et af kendetegnene 

ved logos appel, hvor produktet fremhæves både verbalt og visuelt (Andersen 2001a, s.4). 

 

Patosappelformerne kommer til udtryk bl.a. i reklamens kontekst baserede dialog. Patos er 

kendetegnet ved at knytte sig til situationen/konteksten (Garber og Høgel 1996, s.71). Og denne 

reklame er kontekstorienteret, fordi vi følger tre venner og deres samtale. Vennerne har et forhold 

til hinanden og seerne er en slags flue på væggen, der observerer deres samtale. 

Dette appellerer til seernes gode og munter erfaringer med deres egne venner og reklamen 

sammenkobler denne oplevelse med McDonalds miljøet. En typisk seer ville kunne genkende denne 

munter og hyggelige samtale som de tre venner har, hvor man kan fortælle om sine drømme og 

ønsker samtidig med at gøre lidt grin med hinanden. Dette kaldes for modtagerargumentation, hvor 

afsender søger tilslutning ved hjælp af patos, inddrager modtagerne og baserer argumentation på 

deres følelser og stemninger i den pågældende situation (Andersen 2001a, s.7). Reklamen appellerer 

f.eks. til de gode og hyggeligt oplevelser modtagerne har med deres venner. 

Et andet patos kendetegn er reklamens tematik; reklamen behandler et vigtigt tema på få sekunder; 

nemlig livet. Samtaleemnet hos de tre venner er livet (en af vennerne fortæller om, at han kunne 

have været en stor fodboldspiller). Ifølge Lars Pynt Andersen kaldes dette for ’høj stil’ i den 

klassiske retorik, hvor man benytter sig af hårdt optrukket tematik (Andersen 2001a, s.7). 

 

Etosappelformen kommer til udtryk i reklamen på en ukonventionel måde. Reklamen låner af de tre 

venners etos. De er helt almindelig venner, der sidder i McDonalds og spiser og snakker. Normalt 

benytter man sig af eksperter eller berømtheder, da disse har generelt høj etos, men i denne reklame 

benytter man sig af de tre venners etos. McDonalds vil sandsynligvis gerne vise at det er helt 

almindelig mennesker der spiser hos dem og på denne måde vil de fleste almindelige mennesker 

relatere sig til de tre venner. 

Det kan også argumenteres at McDonalds fremstår mere troværdig og med god vilje, fordi de ikke 

benytter sig af berømtheder og eksperter, da dette kan risikere at virke klicheagtigt. Ved at benytte 
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sig af helt almindelig mennesker i reklamen, som de fleste kan relatere til, prøver McDonalds at 

vinde modtagernes tillid.  

 

Den tyrkiske McDonalds reklame benytter sig af primært logos, dernæst patos og lidt etos. 

Logosappelformen kommer til udtryk i reklamens ræsonnement og argumentation. Reklamen 

benytter sig af induktivt ræsonnement, dvs. ved at bruge historiske og kulturelle elementer der er 

almen anerkendt og accepteret i samfundet (sish-kebab, at danse bryllups (der kaldes for ’halay’) 

dans på månen og at spille ’okey’ relaterer sig til den tyrkiske historie og kultur). For at dette kan 

virke hensigtsmæssigt skal afsender og modtager være i samme kontekst, hvilket de også er 

(afsender er den tyrkiske franchise af McDonalds og modtagerne er tyrkere). 

Argumentation i reklamen er ’hvis vi gjorde det, ville det sådan ud’, som er emneargumentation, da 

afsender og modtager er i samme kontekst. Det sidste argument i reklamen lyder: ”hvis vi (tyrkere) 

opfandt den første burger, ville den se sådan ud”. Argumentet er ikke logisk, men det fremstår 

logisk. Ifølge Lars Pynt Andersen kan man drage logiske slutninger fra et patetisk udgangspunkt og 

dermed kan argumentet fremstå logisk, selvom det ikke er det (Andersen, 2001a). Desuden benytter 

reklamen sig af voice-over og visuelle effekter, der er en del af logosappelformen. 

 

Patosappelformen kommer til udtryk igen i reklamens kontekst baserede univers og gennem 

modtagerargumentationen. Reklamen appellerer til modtagernes følelser ved at bruge humor. Det 

kan dog ikke siges, at den forsøger at skabe åbenbaringer, men reklamen forsøger at nå ud til 

modtagerne ved at henvise til historiske og kulturelle elementer, som modtagerne har kendskab til. 

Dette gøres bl.a. for at fremprovokere en bestem reaktion, som i dette tilfælde kunne være 

awareness og sympati. 

Reklamen indeholder kun enkelte etosappelformer, f.eks. forsøger McDonalds at fremstå som en af 

modtagerne, nemlig som en tyrker. Dette kan ses i startes hvor teksten kommer op: ”History would 

have been much for fun if we, Turks, had been first on inventions”. Her skal man lægge mærke til 

ordet ’we’, der efterfølgende bliver uddybet som ’Turks’. Dette kan bedst betegnes som et forsøg på 

at skabe velvilje hos modtagerne, igen for at fremstå sympatisk. 
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Modernitet, postmodernitet og kulturelle referencer 

McDonalds er, ligesom IKEA, et produkt af det moderne samfund. Derfor er det også her 

interessant at se hvilke værdier McDonalds fremhæver i deres reklamer i Danmark og Tyrkiet samt 

kulturelle referencer. 

 

Den danske reklame viser tre venner, der sidder i McDonalds og spiser og snakker. Der er fokus på 

vennerne og deres samtale. Atmosfæren er hyggelig og god, det er i hvert fald det indtryk vi får. Og 

vennerne snakker om emner som f.eks. livet, men samtidig kan de gøre grin med hinanden. 

Denne scene passer til de værdier, som et post-moderne samfund som Danmark består af. Fokus på 

velvære og en hyggelig og dejlig atmosfære, hvor man kan nyde lidt mad samtidig med, at man 

nyder hinandens selskab. Det er interessant at en virksomhed, der repræsenterer de moderne værdier, 

som f.eks. standardiserede produkter og en standardiseret administration, benytter sig af post-

moderne værdier. Forklaringen er nok det, at McDonalds er klar over, at Danmark er et post-

moderne land med post-moderne værdier og derfor er det mest hensigtsmæssig ikke at sætte fokus 

på deres produkter, som er masseproducerede, men derimod sætte fokus på omgivelserne og den 

hyggelige atmosfære, der kan være med til at forhøje livets kvalitet. McDonalds sammenkobler den 

hyggelige atmosfære og omgivelser med deres restauranter; en indirekte måde at sige, at 

McDonalds er et hyggeligt sted, hvor man kan nyde mad samtidig med, at man nyder hinandens 

selskab. 

At McDonalds benytter sig af post-moderne værdier er ikke overraskende når man tænker på, at de 

også er begyndt at sælge sund og økologisk mad; netop for at kapitalisere den stigende tendens i 

vores nuværende samfund med fokus på sundhed og naturlighed. 

Desuden benytter denne reklame af, ligesom den danske IKEA reklame, underspillet humor og ironi. 

For at forstå den underspille humor og ironi mellem vennerne skal man selvfølgelig have kendskab 

til dansk humor og ironi, som denne reklame benytter sig af. Dansk humor og ironi har en tendens 

til at blive underspillet, specielt ironi har en unik plads i dansk kultur. I Danmark bruger man I 

ironi i typisk private sammenhænge og blandt venner, som kan gennemskue hinandens brug. Dette 

kan besværlige gøre kommunikationen mellem danskere og ikke-danskere, men i dette tilfælde er 

alle tre venner danskere og modtagerne er også danskere, dvs. der er tale om den samme kontekst. 

 

Den tyrkiske reklame benytter sig af både moderne og post-moderne værdier. Moderne værdier som 

f.eks. fokus på materialisme (reklamen viser diverse genstande som f.eks. mad, spil, robot) og 
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teknologi (månelanding, robot). Post-moderne værdier, som f.eks. hygge med andre (dans på månen, 

spille spil sammen). Det er derfor svært at betegne den tyrkiske reklame som værende enten 

moderne eller post-moderne. Værdierne i reklamen er også vanskelige at finde i modsætning til den 

danske reklame, til gengæld er det muligt at finde flere kulturelle referencer i den tyrkiske reklame. 

I starten af reklamen kan man se to stenalder mennesker lave sish-kebab, der er en del af det 

tyrkiske køkken. Senere ser vi astronauterne danske på månen; dette er en traditional tyrkisk 

folkedans, der hedder ’halay’. Som det tredje ser vi to professorer, en vagt og en robot sidde og 

spille ’okey’, der er et kendt og udbredt spil i Tyrkiet. Til sidst ser vi igen astronauterne der denne 

gang spiller et spil hvor man skal hoppe over andre som er bøjet ned med ryggen. Alle disse er 

hentet fra den tyrkiske kultur og for at forstå disse skal man have kendskab til konteksten. 

McDonalds benytter sig af de kulturelle referencer, for at skabe sympati hos den tyrkiske 

befolkning. Ved at benytte sig af de kulturelle referencer, vil McDonalds understrege, at de er en 

del af Tyrkiet, ligesom McDonalds bruger ordet ’we’ i reklamen.  Som nævnt tidligere er det 

sekundære formål med denne reklame at skabe sympati og dette passer godt med årsagen til at 

McDonalds vælger at benytte sig af kulturelle referencer. 

   

 

Coca-colas reklamer i Danmark og Tyrkiet 

 

Genre og virkemidler 

Den danske Coca-cola reklame er ikke specielt udviklet til det danske marked, men til den vestlige 

verden. Dette vil blive forklaret længere nede. 

Reklamens primære genre er livsstil med elementer fra komedie- og demonstrationsgenren. 

Livsstilsgenren kommer først og fremmest til udtryk gennem afsenderens rolle; nemlig at forføre 

modtagerne. Henvendelsesformen er lyrisk, dvs. reklamen foregår i en slags animeret drømme 

univers. Motivationen og det kommunikative formål er det samme; social-approval strategi og 

symbolbranding. Reklamen brander tydeligt Coca-cola mærket for at øge den sociale anerkendelse 

af produktet. Derudover benytter reklamen sig af æstetiske virkemidler for at skabe denne 

drømmeverden samt opløsning i tid og rum, dvs. visuelle elementer som farverige og surrealistiske 

animationer. Ifølge Lars Pynt Andersen bruges dette typisk for at skabe glorificering og idealisering 

af et produkt. Surrealisme er også et af kendetegnene ved livsstilsgenren (Andersen 2001b, s. 25). 
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Elementerne fra komediegenren er de karikerede og surrealistiske figurere, der optræder i reklamen 

samt fiktionsuniverset. Enkelte elementer fra demonstrationsgenren er også muligt at finde i 

reklamen; nemlig fokusset omkring produktet og anvendelse af produktet i reklamen (i slutningen). 

 

Den tyrkiske Coca-cola reklame benytter sig primært af dramagenren med enkelte elementer fra 

demonstrationsgenren. Dramagenren kommer til udtryk i reklamens afsenderrolle samt 

henvendelsesform, som er henholdsvis at underholde og episk fortællende. 

Reklamens motivation er transformational pga. den positive stemning der er i reklamen og det 

kommunikative formål er at skabe awareness og sympati. Reklamen er lavet i forbindelse med 

Coca-colas hovedsponsorat til det tyrkiske fodboldlandshold og med denne reklame vil man gøre 

opmærksom på dette. Desuden kan det argumenteres at Coca-cola ønsker at skabe sympati gennem 

deres hovedsponsorat. Sympati argumentet forstærkes af det faktum at produktet bliver underspillet 

i reklamen, ligesom den danske McDonalds reklame. 

Selvom produktet bliver underspillet, så spiller det stadig en hovedrolle, fordi det er produktet 

Coca-cola der giver drengene ideen til at skifte alle pærerne ud med røde og hvide pærer (som er det 

tyrkiske landsholds farver). Derfor fremstår produktet som en slags problemløser, en slags helt. 

Reklamen følger også reglerne for fiktionsunivers og kan kategoriseres som en slags 

begivenhedsdrama. 

Demonstrationsgenren kommer til udtryk i reklamen ved at produktet bliver brugt, i modsætning til 

den danske reklame, så bliver produktet brugt i starten af den tyrkiske reklame. 

 

Høj og lav kontekst 

Den danske Coca-cola reklamen skiller sig ud fra de andre reklamer, fordi der hverken er dialog 

eller anden form for verbal kommunikationen i den. At sådan en reklame bliver vist i et lav kontekst 

land som Danmark gør det endnu mere interessant. 

Reklamen består af både animation og virkelig skuespil. Den indeholder både symbolik og indirekte 

udtryk, f.eks. hele den animerede univers i cola automaten, der består af forskellige verdener og 

figurer med hver deres opgaver osv. Kommunikationen i reklamen foregår gennem ikke-verbale 

elementer, som f.eks. symbolik (animerede univers), kropssprog (manden i reklamen) og hurtige 

bevægelser (igen den animerede verden). Som nævnt er der ingen form for dialog eller direkte 

udtryk. Det ovennævnte er karakteristikker som er kendetegnet ved høj kontekst kulturer, hvor man 
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har en tendens til at benytte sig af ikke-verbale elementer, symbolik, indirekte udtryk osv. (De 

Mooij 1997). 

Det virker underligt, at Coca-cola laver en reklame der næsten udelukkende består af høj kontekst 

elementer og viser den i et lav kontekst land. Man kan argumentere for at det har noget med Coca-

colas image og produkt i den vestlige verden at gøre. Dette vil blive uddybet under 

afsnittet ’modernitet, post-modernitet og kulturelle referencer’. 

 

Reklamen er desuden monokronisk bygget op uden afbrydelse og med kronologisk handling. Som 

nævnt før er monokronisk tidsopfattelse typisk hos lav kontekst samfund, hvor man har en tendens 

til at gøre en handling færdig før man går videre til den næste. Dette er også gældende selvom 

denne reklame primært benytter sig af høj kontekst elementer. 

 

Der er ikke så meget at sige mht. det fysiske rum i denne reklame, fordi reklamen primært består af 

animation. Det personlige rum viser igen denne reklames tvetydighed. Reklamen er både indirekte 

(ingen tale), høflig (ingen elementer der virker forargende, medmindre man ikke kan tåle at se 

snemænd blive ødelagt) og uformel (sjove og karikerede animationer). Det er svært at kategorisere 

reklamen som værende enten høj eller lav kontekst, men man kan i stedet vurdere at den består af 

begge kontekster. 

 

Den tyrkiske Coca-cola reklame har ligeledes manglende verbal kommunikation, bortset fra i 

slutningen af reklamen hvor man hører et slogan der oversat lyder ’rød, hvid, rød, hvid, Tyrkiet er 

de største’. Udover dette slogan indeholder reklamen ingen tale eller dialog. Derimod foregår 

kommunikationen gennem kropssprog (de to drenge der taler sammen via kropsproget) og symbolik 

(de røde og hvide pærer symboliserer det tyrkiske fodboldlandshold). Tyrkiet er som nævnt et høj 

kontekst land og de to drenges forhold viser tydeligt, at de er mere involverede i hinanden og at de 

udveksler informationer, der er en del af konteksten (De Mooij 1997). 

Desuden er det typisk for høj kontekst kommunikationen, at den er sparsommelig (få ord), hurtig 

(kropsbevægelser, ansigtsudtryk) og effektiv (De Mooij 1997). Alle disse kendetegn kan findes i 

den tyrkiske Coca-cola reklame. 

De to venners forhold symboliserer vigtigheden af konteksten i reklamen, hvor drengene 

kommunikerer med anerkendende blikke og håndtegn. I starten kan man som seer ikke forstå 
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hvilken plan drengene har, men i slutningen af reklamen forstår man drengenes plan og dermed 

konteksten. 

 

Indtil videre har de tyrkiske reklamere været polykroniske, men Coca-cola reklamen er 

monokronisk. Dette kan skyldes at reklamen tilhører dramagenren, hvor man har en stram elliptisk 

redigering (Andersen 2001b, s.24). Man kan argumentere for at dramagenren benytter sig af en 

stram elliptisk redigering, dvs. en monokronisk opbygning for at fremstå som en spillefilm. 

 

Det fysiske rum i reklamen er Tyrkiet, nærmere betegnet byerne Istanbul, Ankara og Gaziantap. De 

tre byer er valgt på baggrund af deres geografiske placeringer; Istanbul ligger i vest Tyrkiet, 

hovedstaden Ankara ligger i central Tyrkiet mens Gaziantep ligger i øst Tyrkiet. På denne måde 

repræsenterer reklamen hele Tyrkiet. Konteksten spiller en vigtig rolle i reklamen. Det betyder at 

hvis modtager føler, at afsender har kendskab til den fælles kontekst, så kan det ikke opfattes som 

stødende eller uhøfligt, dvs. det personlige rum er højt. Coca-cola fremstiller sig selv som en del af 

konteksten og viser dermed deres kendskab til konteksten. 

  

Retoriske virkemidler 

Den danske Coca-cola reklame benytter sig primært af logos, patos og en smule af etos. 

Logosappelformerne kommer til udtryk i reklamens ræsonnement og argumentation. Reklamen 

benytter sig af induktivt ræsonnement. Coca-cola automaterne betragtes som en del af vores 

samfund; de er overalt og har været der i lang tid. Nogle mennesker har på et eller andet tidspunkt 

undret sig over, hvad der egentlig foregår indeni automaterne og hvordan det hele fungerer.  

På baggrund af det har nogle opstillet hypoteser mht. hvad der sker indeni automaterne. Denne 

reklame bruger induktivt ræsonnement ved at spille på folks hypoteser omkring automaterne og 

dermed kommer den frem til en konklusion. 

I forlængelse af det ovennævnte benytter reklamen sig også af emneargumentation ved at appellere 

til folks forestillinger om Coca-cola automaterne. Denne argumentation støttes af benefit claim 

metoden, dvs. reklamen søger tilslutning til en påstand om at produktet har en fordel, en 

brugsværdi, noget som gør produktet bedre end det som konkurrenterne tilbyder (Andersen 2001a, 

s. 4). Dette gør den ved at afsløre hvad der foregår indeni Coca-cola automaterne og alle de 

processer et Coca-cola produkt skal igennem før den kommer ud af automaten; det er netop de 

processer der gør et Coca-cola produkt unikt. Desuden bliver produktet konstant fremhævet og dette 
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er typisk for logosappelformen. Reklamen benytter sig dog ikke af verbal kommunikation eller 

bevis og fakta, der ellers er karakteristisk for logosappelformen. 

  

Patosappelformen kommer til udtryk igen i reklamens argumentationsform. Reklamen benytter sig 

også af modtagerargumentation ved at henvende sig til seernes følelser. Ifølge Lars Pynte Andersen 

er hensigten med patosappelformen at bevæge, chokere og ’løfte’ modtagerens sindstilstand. Som 

nævnt før kaldes denne strategi for ’epiphany’, dvs. åbenbaring (Andersen 2001a, s.6). 

Reklamen forsøger at skabe en åbenbaringsoplevelse hos seernes ved at ’afsløre’ alle de ting der 

foregår indeni automaten. Selvom nogle har fantasifulde hypoteser om det der foregår indeni 

automaterne så ved vi, at automaten bare en mekanisk genstand der, mod betaling, afgiver en Coca-

cola. Denne reklame gør op med denne forestilling. Ved at spille på folks hypoteser omkring hvad 

der foregår indeni Coca-cola automaterne, forsøger reklamen at skabe en åbenbaringsoplevelse hos 

seerne. Ifølge Lars Pynt Andersen kan man understøtte åbenbaringsoplevelsen i tv-reklamerne ved 

at gøre brug af stilistiske og genremæssige konventioner, fra andre film, for at fremprovokere den 

ønskede reaktion (Andersen 2001a, s.6). I dette tilfælde benytter reklamen sig af karikerede og 

fantasifulde animationer, der er med til at skabe en god og munter stemning i reklamen. 

 

Reklamen benytter sig ikke af etosappelformen, men man kan dog argumentere for, at reklamen 

prøver at vinde seernes tillid. Dette er også i god overensstemmelse med reklamens motivation, der 

er defineret som social-approval strategi under afsnittet ’genre og virkemidler’. 

 

Den tyrkiske Coca-cola reklame benytter sig af primært patos og sekundært etos. 

Patosappelformen kommer til udtryk i reklamens argumentation, som er modtagerargumentation, 

som appellerer til modtagernes følelser. I modsætning til den danske Coca-cola reklame forsøger 

den tyrkiske reklame ikke at skabe en åbenbaringsoplevelse, men forsøger derimod at søge 

tilslutning ved hjælp af patos. Reklamen inddrager modtager og baserer argumentation på 

modtagerens følelser og stemninger i den pågældende situation, der i dette tilfælde er glæde, 

kærlighed og støtte til det tyrkiske fodboldlandshold. Reklamen henviser til konkrete begivenheder, 

som betyder meget for et bestemt samfund. I dette tilfælde henviser reklamen til tyrkernes 

kærlighed til fodbold og specielt for fodboldlandsholdet. 

Reklamen er kategoriseret som tilhørende dramagenren og netop derfor er patoselementerne 

dominerende. Ved at benytte sig af dramagenren, hvor man bruger stilistiske og genremæssige 
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konventioner fra drama film (f.eks. mørke farver, slow-motion og klassisk musik), forsøger 

reklamen at fremprovokere en følelsesladet reaktion fra seerne. 

 

Etosappelformen kommer til udtryk i reklamen gennem afsenderen rolle. Afsenderen Coca-cola er 

hovedsponsor for det tyrkiske fodboldlandshold og med denne reklame vil Coca-cola fremstå som 

en virksomhed der er i besiddelse af dyd (areté) og velvilje (eunoai). Coca-cola viser at de har dyd 

ved at respektere de anerkendte dyder i samfundet; i dette tilfælde respekt over for tyrkisk 

fodboldlandshold, der repræsenterer Tyrkiet og dermed det tyrkiske samfund. Desuden viser Coca-

cola, at de er i besiddelse af velvilje ved at vise, at de er interesseret og engageret i tyrkisk 

landsfoldbold gennem deres hovedsponsorat. 

Ifølge Garber og Høgel adskiller etos sig fra de to andre appelformer ved, at den appellerer til 

de ’længerevarende’ følelser hos modtagerne (Garber og Høgel 1996, s.68). Derfor kan man 

argumentere for at formålet med reklamen er at skabe en høj etos og når dette er på plads så kan 

Coca-cola nemmere komme i kontakt med modtagerne. Dette er en langsigtet strategi fra Coca-

colas side. 

 

Modernitet, post-modernitet og kulturelle referencer 

Coca-cola er et typisk produkt af det moderne samfund, ligesom IKEA og McDonalds. Coca-cola er 

kendetegnet af bl.a. standardiserede produkter og masseproduktion. Selve Coca-colas reklame er 

standardiseret, dvs. som nævnt er reklamen ikke udviklet specielt til det danske marked, men til det 

vestlige marked. 

Det er interessant at Coca-cola vælger at reklamere for deres standardiserede og masseproducerede 

produkt gennem en reklame, der ligeledes er standardiseret til det vestlige marked, der er 

karakteriseret som post-moderne. Coca-colas image i den vestlige verden er også tilknyttet moderne 

værdier som ’standardiseret’ og ’masseproduceret’. Vi ved alle at en Coca-cola er masseproduceret 

og der er ikke noget unikt ved produktet. Man kan få det samme produkt næsten overalt i verden og 

i alle Coca-cola automater findes der den samme type Coca-cola. Men med denne reklame vil Coca-

cola gerne gøre op med dette image, som ikke nødvendigvis er et negativ, men et image der ikke er 

passende til den post-moderne verden. Med denne reklame vil Coca-cola gøre deres produkt unikt 

og specielt ved at vise den proces en helt almindelig Coca-cola skal igennem for at nå ud til 

forbrugerne. Vi ser hver enkelt Coca-cola blive behandlet med kærlighed, den måde figurerne 

kysser og kærtegner produktet på og dette gør det enkelte Coca-cola produkt unikt. Når vi køber en 
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Coca-cola så vil vi tænke på alle de fantasifulde processor, der foregår indeni en automat og selvom 

vi ved, at det bare er fantasi, så vil nogle måske føle, at den Coca-cola de har fået er unik og speciel. 

Det er vanskeligt at komme af med mærkaterne ’standardiseret’ og ’masseproduceret’ når produktet 

i realiteten er standardiseret og masseproduceret, men Coca-cola ønsker at deres produkt skal 

fremstå tilpasset til det post-moderne samfund. 

Som nævnt under afsnittet ’genre og virkemidler’ er formålet med denne reklame at øge den sociale 

anerkendelse af produktet i den vestlige verden og symbolbrande Coca-cola mærket. Derfor kan 

man også tilføje at Coca-cola ønsker at brande Coca-cola mærket som et post-moderne mærke og 

øge anerkendelsen. 

Reklamen indeholder ingen danske kulturelle referencer, udover at den viser post-moderne værdier, 

som også tilhører Danmark. Dette skyldes muligvis at denne reklame er udviklet til det vestlige 

marked og for at den kan virke efter hensigten er det nødvendigt undgå specifikke kulturelle 

referencer. 

 

Den tyrkiske Coca-cola reklame benytter sig også af post-moderne værdier, selvom Tyrkiet er 

karakteriseret som værende et overvejende moderne samfund. Post-moderne værdier kommer til 

udtryk i et af reklamens budskab; nemlig sammenhold. Reklamen viser at hele Tyrkiet (unge, gamle, 

øst, vest og selvfølgelig Coca-cola) er samlet og støtter det tyrkiske fodboldlandshold. Det hele 

starter med de to venner, der inspirerer hele Tyrkiet til at skifte pærerne ud med røde og hvide, for 

at vise deres støtte til landsholdet. 

Selvom det er produktet Coca-cola der er med til at give drengene ideen til hele projektet, så er 

produktet ikke i fokus. Fokusset er på sammenholdet i Tyrkiet. Coca-cola skifter altså fokus fra 

deres produkt, som er masseproduceret og tilhører det moderne samfund, til de mere 

grundlæggende værdier såsom sammenhold og støtte i et samfund. 

Spørgsmålet er så hvorfor gør Coca-cola dette? Tyrkiet er et overvejende moderne samfund, så 

hvorfor have fokus på post-moderne værdier i reklamen? 

Som nævnt under afsnittet ’genre og virkemidler’ så er det kommunikative formål at skabe 

awareness og sympati. Ved at spille på grundlæggende værdier som sammenhold og støtte, ønsker 

Coca-cola at skabe sympati og awareness omkring deres produkt og image. 

Normalt ville dette have været problematisk og kunne skabe troværdighedsproblemer (dårlig etos), 

men gennem deres hovedsponsorat til det tyrkisk fodboldlandshold har Coca-cola retfærdiggjort 

deres brug af værdier som sammenhold og støtte. 
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Der er desuden mange kulturelle referencer i reklamen, f.eks. tyrkerne er berømte og berygtede for 

deres kærlighed til fodbold og specielt landsfodbold, hvor nationale følelser typisk kommer helt op 

til overfladen. Reklamen referer til disse følelser og giver tyrkerne mulighed for at identificere sig 

selv med reklamen. 
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Oversigt over resultaterne 

 
Tabel I: 

 

 Genrer Kontekst, 
Monokronisk/ 
polykronisk 
Fysisk/personligt 
rum 

Retoriske 
virkemidler 

Modernitet, 
postmodernitet og 
kulturelle 
referencer 

IKEA Danmark Komedie, livsstil 
og testimonial 
 
 

Lav kontekst, 
monokronisk og lav 
fysisk rum 

Primært logos. 
Sekundært etos 
og patos 

Post-moderne (og 
enkelte moderne) 
værdier. Enkelte 
kulturelle 
referencer 

IKEA Tyrkiet Komedie 
 
 

Høj kontekst, 
polykronisk og høj 
fysisk rum 

Logos, patos og 
etos 

Moderne værdier 
En del kulturelle 
referencer 

McD Danmark Primært drama. 
Sekundært 
komedie 
 
 

Lav kontekst, 
monokronisk og lav 
fysisk og personligt 
rum. 

Primært patos 
Sekundært 
logos og etos 

Post-moderne 
værdier 
En del kulturelle 
referencer 

McD Tyrkiet Primært komedie 
Sekundært 
demonstration 
 
 

Høj kontekst, 
polykronisk og høj 
personligt rum 

Primært logos 
Lidt patos og 
etos 

Både moderne og 
post-moderne 
værdier 
Mange kulturelle 
referencer 

Coca-cola 
Danmark 

Komedie og 
demonstration 
 
 

Høj og lav kontekst. 
Monokronisk 
Høj og lav fysisk og 
personligt rum 

Primært logos 
og patos 
Lidt etos 

Post-moderne 
værdier 
Ingen danske 
kulturelle 
referencer 

Coca-cola 
Tyrkiet 

Primært drama 
Sekundært 
demonstration 
 
 

Høj kontekst 
Monokronisk 
Høj fysisk og 
personligt rum. 

Primært patos 
Sekundært etos 

Post-moderne 
værdier 
En del kulturelle 
referencer 
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Konklusion 

Problemformuleringen og underspørgsmålene lyder som følger: 

 

• Hvad kendetegner tv-reklamerne i henholdsvis Danmark og Tyrkiet?  

• Og hvilken rolle spiller kulturen i tv-reklamerne? 

o Hvilken type kommunikation kendetegner de danske og tyrkiske tv-reklamer? 

o Hvilke virkemidler benyttes der? 

o Er der kulturelle referencer? 

 

På tabel I kan man se at danske tv-reklamer har en tendens til at være komplekse mht. genrer, f.eks. 

den danske IKEA reklame består af tre genrer, mens McDonalds og Coca-cola reklamerne består af 

to genrer. De tyrkiske reklamer består også af forskellige genrer, men er mere enkelt bygget op med 

en primær genre og en sekundær genre. 

Konteksten i både danske og tyrkiske tv-reklamer spiller en stor rolle. Danske tv-reklamer har en 

tendens til at være lav kontekst og med lav fysisk og personligt rum, men der er enkelte undtagelser, 

f.eks. både McDonalds og Coca-cola reklamen har elementer af høj kontekst og høj fysisk og 

personligt rum. Konteksten i tyrkiske tv-reklamer spiller også en vigtig rolle; alle tyrkiske tv-

reklamer er kategoriseret som høj kontekst og høj fysisk og personligt rum. 

Alle tre danske tv-reklamer er monokronisk bygget op, mens to af de tyrkiske tv-reklamer er 

polykroniske og en monokronisk. 

Både de danske og tyrkiske tv-reklamer benytter sig af alle de tre retoriske virkemidler. Danske tv-

reklamer har en tendens til at benytte sig mere af logos i forhold til de tyrkiske tv-reklamer. De 

tyrkiske tv-reklamer har også en tendens til at benytte sig af logos, dog med undtagelse i Coca-cola 

reklamen. 

De danske tv-reklamer er desuden kendetegnet ved at afspejle post-moderne værdier og få 

kulturelle referencer, som primært kommer til udtryk i reklamernes benyttelse af ironi (f.eks. 

McDonalds og IKEA reklamerne). Tyrkiske tv-reklamer afspejler primært moderne værdier og 

enkelte post-moderne værdier. Desuden har de tyrkiske tv-reklamer en tendens til at benytte sig af 

mange kulturelle referencer. 
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I starte nævnte jeg desuden fire hypoteser som følger: 

 

Hypotese 1: Konteksten spiller en større rolle i tyrkiske tv-reklamer end danske tv-reklamer. 

 

Denne hypotese holder til vis grad. Konteksten i tyrkiske tv-reklamer spiller en vigtig rolle pga. den 

høje kontekst, men de danske reklamer benytter sig af underspillede ironi, der gør reklamerne 

kontekstbaserede, derfor spiller konteksten i danske tv-reklamer også en vigtig rolle. 

 

Hypotese 2: Der er høj sandsynlighed for at tv-reklamerne i Tyrkiet benytter sig mere af 

emotionelle virkemidler i forhold tv-reklamerne i Danmark. 

 

Denne hypotese holder ikke, fordi både de danske og tyrkiske tv-reklamer benytter lige meget af 

patos i tv-reklamerne. Tyrkiske tv-reklamer har en tendens til at være mere direkte mht. benyttelsen 

af emotionelle elementer pga. de kulturelle referencer. Derfor fristes man til at tro, at de indeholder 

flere emotionelle virkemidler i forhold til danske tv-reklamer, men på tabel I kan man tydeligt se at 

dette ikke er tilfældet. 

 

Hypotese 3: De tyrkiske tv-reklamer benytter sig mere af nationale og kulturelle referencer i 

forhold til tv-reklamerne i Danmark. 

 

Denne hypotese holder, men det vil være en overdrivelse at sige, at de tyrkiske tv-reklamer har 

mange kulturelle referencer. Alle tre tyrkiske tv-reklamer benytter sig mere af kulturelle referencer i 

forhold til de danske tv-reklamer, der har få kulturelle referencer. 

 

Hypotese 4: Brugen af ironi er mere udbredt i danske reklamer end i tyrkiske reklamer. 

 

Denne hypotese holder også. Danske tv-reklamer har en tendens til at bruge ironi mere en de 

tyrkiske tv-reklamer. Dette kommer specielt til udtryk i de danske IKEA og McDonalds tv-

reklamernes underspillede humor og ironi. 
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Som nævnt i starten af afhandlingen var mit mål at nå frem til de generelle lovmæssigheder, der kan 

benyttes som forudsigelser når man står over for danske og tyrkiske tv-reklamer. For at opnå dette 

mål har jeg valgt at benytte mig af den forklarende undersøgelse, som typisk benyttes når man 

ønsker at finde frem til generelle lovmæssigheder og er kendetegnet ved at have et generaliserende 

formål (Andersen 2009, s. 23). For at se om man kan finde frem til generelle lovmæssigheder er det 

nødvendigt at identificere et mønster efter man har analyseret tv-reklamer. På tabel I kan man se et 

mønster i de danske og tyrkiske tv-reklamer. To af hypoteserne er blevet bekræftet, mens en er 

delvis bekræftet og en er blevet afkræftet. 

Afslutningsvis er det mit ønske at denne afhandling vil være med til at skabe en bedre forståelse for 

danske og tyrkiske tv-reklamer og tjene som en form for skabelon for de mennesker, der ønsker at 

foretage komparative analyser af danske og tyrkisk reklamer. 
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