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Grønne ord fra Handelshøjskolen
Af lektor, mag.art. Finn Frandsen, Fransk Institut, Handelshøjskolen i Århus
"Kære gæst. Håndklæder lagt på gulvet betyder: Venligst udskift". Håndklæder hængt på plads betyder:
"Jeg vil benytte dem endnu en gang' af hensyn til miljøet Tak!". Mange af JPs læsere har sikkert allerede
stiftet bekendtskab med disse små kort eller skilte på danske hoteller, hvor man opfordres til at spare på
vand, lys, varme, sæbe og især håndklæder. Med samme argument: for miljøets skyld. Men hvad har det
nu at gøre med forskning i erhvervssprog på Handelshøjskolen i Århus? Det skal jeg vende tilbage til om
lidt.

Erhvervssproglig forskning
Handelshøjskolen i Århus definerer sig selv som "erhvervslivets universitet", og det præger naturligvis de
forskningsopgaver, vi varetager.
På Handelhøjskolens erhvervssproglige fakultet forsker vi således i sprog, men vi gør det på en ganske
bestemt måde. Den måde at bedrive sprogforskning på, som har været mest udbredt i det 20.
århundrede, har været at studere sproget i og for sig selv, som et system, der nok er underkastet en
historisk udvikling, men som alligevel forbliver stabilt over meget lang tid. Det er denne forskning, som
ligger til grund for de grammatikker, som anvendes i fremmedsprogsundervisningen på de danske skoler,
gymnasier og læreanstalter.
En anden måde at studere sprog på består i at undersøge, hvordan sproget anvendes i bestemte
situationer eller kontekster. Denne fremgangsmåde er den mest udbredte inden for den erhvervssproglige
forskning. Vores opgave er kort fortalt at studere sprogbrugen i erhvervsmæssige sammenhænge. Det
kan f.eks. være terminologien i en købskontrakt eller i en teknisk manual. Det kan være sproglig høflighed
i forretningsbreve eller tekststrukturen i sundhedsbrochurer. Det kan være samspillet mellem tekst, billede
og lyd på virksomhedernes hjemmesider. Det kan være kulturens indflydelse på sprogbrugen. Eller det
kan være problemer med at oversætte juridiske dokumenter eller tolke politiske taler i EU-Parlamentet.
Mulighederne er mange.
Jeg skal i det følgende forsøge at vise, hvordan den erhvervssproglige forskning kan være relevant for
det danske erhvervsliv (men så sandelig også for mange andre) med udgangspunkt i mit eget
forskningsområde, nemlig sprogbrugen i international markedskommunikation og public relations.

Grøn kommunikation
Sammen med min kollega Winni Johansen har jeg i de sidste to år været i gang med et forskningsprojekt,
hvor vi undersøger såvel sproglige som kulturelle forskelle i europæiske virksomheders grønne
kommunikation. Dvs. alle de former for "budskaber", som virksomhederne afsender for at kunne sælge
grønne produkter eller skabe sig et grønt image i Danmark eller på udenlandske markeder. Der er tale om
alt lige fra etiketter, emballage og reklamer til brochurer, foldere og hjemmesider på Internet.
Men først lidt om baggrunden for projektet.
Siden begyndelsen af 80'erne har vi levet i en natur/økoepoke, i en megatrend, hvor der har været fokus
på dyreetik og beskyttelse af naturen. Det er det, vi til daglig kalder for den økologiske bølge.
Denne udvikling har påvirket såvel forbrugere som virksomheder: de førstnævnte er blevet "kritiske" eller
"politiske", og de sidstnævnte "etiske" eller "ansvarlige".
Man kunne også sige, at forbrugere og virksomheder på hver deres måde har sprængt deres klassiske
roller og er blevet tvunget til i højere grad at optræde som samfundsborgere, hvor man ikke kun tænker
snævert på egen vinding (fortjeneste for virksomhederne, forbrug for forbrugerne), men også på de
konsekvenser, vores adfærd har for samfundet og naturen. Nogle taler om societing, andre om risiko-
eller krisesamfund.
Sideløbende med denne udvikling er samfundet blevet langt mere gennemsigtigt end tidligere. Der er ikke
længere vandtætte skodder mellem virksomhederne og det omgivende samfund, og medierne overvåger
hvert eneste skridt, virksomhederne tager.
Resultatet af dette er ikke alene, at det kan være økonomisk rentabelt for virksomhederne at satse på en
miljøvenlig produktion og miljøvenlige produkter. Det kan også være i overensstemmelse med deres
værdier og ønsker om at få et bestemt image. Alt dette slår naturligvis også igennem i virksomhedernes
kommunikation. For at kunne sælge grønne produkter og skabe sig et grønt image må man nemlig lære
at kommunikere på den rigtige måde. Det er her, vores forskningsprojekt kommer ind i billedet.



Miljøvenlige hoteller
Hidtil har vores forskning været rettet imod en bestemt branche, nemlig hotellerne, der som
servicevirksomheder kan skabe sig et godt image og tjene gode penge på at agere miljøvenligt. Det har vi
hele to eksempler på i Danmark.
For det første har vi Den Grønne Nøgle, der siden 1994 har uddelt et bestemt certifikat (med logo i form
af en grøn nøgle) til hoteller, der lever op til en række miljøkrav. For det andet har vi aftalen mellem WWF
(Verdensnaturfonden) og hotelkæden Best Western, der siden 1995 har forpligtet sig til at leve op til en
række kriterier som f.eks. at indføre automatisk lysslukning og undgå brug af pesticider. Det økonomiske
udkomme af den nye økologiske ansvarlighed er betragteligt. Danske hoteller har således kunnet
reducere udgifterne til elektricitet med op til 30 procent.
Men hvordan kommunikerer hotellerne så med "grønne ord"? De udarbejder tekster som f.eks.
hotelbrochurer og hotelaviser, hvormed de kan markedsføre og skabe sig et grønt image. Og de
udarbejder de allerede omtalte små grønne kort eller skilte, hvormed de forsøger at overbevise gæsterne
om de fælles fordele ved en miljøvenlig adfærd.
Opgaven i vores forskningsprojekt er at studere, hvordan sproget bruges i disse tekster. Hvordan er
teksterne opbygget? Hvilke genrekonventioner er knyttet til dem? Hvordan er deres retorik (f.eks. brugen
af billedsprog)? Og hvilke argumentations- og høflighedsstrategier gør de brug af for at nå deres
kommunikative formål? Men vi studerer også, hvordan de omtalte tekster modtages af hotelgæsterne,
dvs. hvordan disse rent faktisk læser og opfatter det grønne "budskab". Endelig studerer vi, hvordan
hotellernes grønne kommunikation forandrer sig fra den ene nationalkultur til den anden.

Mangelfuld kommunikation
Af størst interesse for erhvervslivet er nok de steder, hvor vi kan påvise, at hotellernes grønne
kommunikation er mangelfuld, uhensigtsmæssig eller direkte forkert. Lad os se på tre eksempler.
Det første eksempel vedrører selve sprogbrugen. Nogle hoteller vil have gæsterne til at vælge en
miljøvenlig adfærd, men glemmer at argumentere for dette eller er mere eller mindre uhøflige. Andre
hoteller misforstår, hvad det egentlig vil sige at være miljøvenlig, når de f.eks. skriver: "De har valgt at
overnatte på et miljøbevidst hotel. En måde at være miljøbevidst på er at udelade rengøring under Deres
ophold. Vi sparer altså på vandet, vaske- og rengøringsmidler, og De er på den måde med til at skåne
miljøet".
Det, som man glemmer i disse tilfælde, er, at den grønne kommunikation jo indebærer en slags trussel for
hotelgæsten.
Han eller hun har jo købt sig retten til at opholde sig et bestemt sted i et bestemt tidsrum og har desuden
stereotype forventninger til, hvordan dette ophold skal forløbe (f.eks.forventningen om en bestemt
luksus).
Det kræver, at man formulerer sig på en bestemt måde.
Det andet eksempel drejer sig om oversættelse. Mange hoteller vælger f.eks. både at have en dansk og
en engelsk (og evt. også tysk og fransk) version af deres grønne brochurer, foldere, kort eller skilte.
Men desværre er oversættelserne ofte befængt med fejl. Som når "Kære gæst! Prøv at forestille Dem"
f.eks. oversættes med "Dear guest, Try to image".

Kulturforskelle
Det tredje og sidste eksempel vedrører forskelle mellem nationalkulturer. Miljøbevidstheden og de
forventninger, man har til et hotelophold, er kulturelt bestemte. Vores undersøgelser har bl.a. vist, at der
er store forskelle mellem Nord- og Sydeuropa.
Mens danske, svenske, norske og finske hoteller tilsyneladende uden problemer kan kommunikere grønt,
er dette langt sværere i lande som f.eks. Frankrig. I begyndelsen af 90'erne forsøgte den franske
hotelkæde Accor at placere grønne kort eller skilte på hotelværelserne, men uden held. Som en fransk
direktør forklarede os, så er franskmændene endnu ikke parate til et miljøvenligt forbrug. Og det gælder
især inden for hotelbranchen, hvor de franske forventninger til et hotelophold er præget af en forestilling
om overflod: "Man tager altså snarere et ekstra og længerevarende brusebad på et hotel end derhjemme,
og man bruger gerne fire håndklæder. Måske forlader man endda værelset uden at slukke lyset".
Men der er også forskelle mellem Nordeuropa og USA, selv om man finder grønne
hotelsammenslutninger begge steder.
Forskellene træder f.eks. frem i selve henvendelseformen: "We encourage our guests to join in and help
America save precious natural ressources through energy and water conservation". Dette ville ikke have
været muligt i Danmark, hvor patriotisme ("help America") ikke er en stærk kulturel værdi på samme
måde som i USA.
De danske hoteller må ved udformningen af deres grønne kommunikation (især i oversættelserne) tage
hensyn til sådanne kulturforskelle.



Nyttige resultater
Alt dette, og mere til, kan erhvervslivet og først og fremmest hotellerne, forhåbentlig drage nytte af.
Men også andre kan bruge vores forskningsresultater. Det gælder f.eks. vores egne
fremmedsprogsstuderende på Handelshøjskolen i Århus.
Og det gælder enhver, der interesserer sig for, hvordan sproget bruges i det moderne samfund og i den
reklamekultur, som dette samfund i høj grad er præget af.


