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BUZZWORDS
Af Thomas Davidsen · redaktionen@frieskoler.dk

Bzzzz … det er lyden af en bi.
Og buzz … er et engelsk ord, der betyder "summen".
Det er der, vi starter rent sprogligt, når det handler 

om buzzwords.
Det er ord med energi og retning i. De sætter bølgebevægel-

se i tingene og skaber begejstring. Med en behagelig positivt 
summende lyd i øret, som var det en popsang, der vil forføre. 
‘Innovation’, ‘kreativitet’, ‘empowerment’, ‘forandringspa-
rathed’, ‘branding’. ‘team-spirit’, ‘win-win’  … fortsæt selv. 
Vi kender ordene, for vi har hørt dem mange gange før. De 
kommer sammen med magten og kan rykke organisationer og 
skabe nye kulturer, forklarer Steen Nepper Larsen, lektor ved 
DPU, Aarhus Universitet.

»Man henter buzzwords fra niveauet over det rent admi-
nistrative – fra idealernes verden. Det er det, der giver dem 
en nærmest forheksende effekt. Derefter hæfter man sit 
buzzword på en kontroversiel agenda for at tale sit styrings-
tiltag op eller måske endda for at dække over det«, siger Steen 
Nepper Larsen.

Ordenes egentlige formål er altså at få os til at rette ind 
efter en ny ledelsesfilosofi, der styrer ved hjælp af ansattes 
lidenskab og engagement. Kombinér det med new public 
management, og så har vi allerede en del af forklaringen på, 
hvorfor det er blevet op ad bakke for modeordene i Danmark. 
For ikke at sige, at de er kommet i 'bad standing' blandt mange 
medarbejdere på det danske arbejdsmarked. For buzzwords 
er blevet synonym med bullshit, og modviljen mod ’åbenhed’, 
’dialog’ og ’medinddragelse’ og andre sproglige energipiller er 
til at tage at føle på, ifølge Steen Nepper Larsen. Forklaringen 
er, at medarbejdere alt for mange gange har oplevet at føle sig 
kørt over af en bulldozer med et buzzword klistret på sig.

»Alle disse ord er helt fortjent i fuld færd med at ødelægge 
deres egen mission ved konsekvent at betyde det stik mod-
satte. Hvis der bliver sagt ’medinddragelse’ på ’verdensklasse-
universitet’ i Aarhus, så kan man være stensikker på, at de ting, 
man måske får lov til at sige sin mening om, ikke får nogen 

indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Det har man 
sørget for kan lade sig gøre ved at udskifte ordet medindfly-
delse med medinddragelse«, siger Steen Nepper Larsen.

Det er paradoksalt, at buzzwords bringer så meget mod-
vilje i deres kølvand, når alle ordene har det tilfælles, at de 
er positive. Modsat de ord med kant, der førhen definerede 
tiden, som fx ’frihed’ og ’solidaritet’, har vi i dag næsten kun 
chokoladelækre og behagelige buzzwords. 

’Nudging’, og ’mindfulness’. Hvem skulle kunne have noget 
imod de ord? Det er netop det, der er problemet med dem, me-
ner Steen Nepper Larsen.

»Positivitets-ordene har sejret ad helvede til i den politiske 
retorik, sat sig tungt på virksomhedskulturen og omformet 
den offentlige sektor. De sniger sig ind overalt med det resul-
tat, at dynamikken forsvinder, den kritiske sans svinder ind og 
den faglige dømmekraft trues«, siger Steen Nepper Larsen.

Fra slutningen af det 20. århundrede og frem til i dag er der 
sket en voldsom stigning i antallet af mennesker, som lever af 
at være kommunikationsaktører og sprogarbejdere, vurderer 
han.

»Det er jo efterhånden forsvindende få danskere, der pro-
ducerer noget materielt. I stedet ser vi en eksplosion af menne-
sker, der arbejder i branchen, som leverer de næste styrende 
ord og udtryk. Her stjæler og hugger man med arme og ben, 
for der er en indædt kamp i gang om at være first mover« siger 
Steen Nepper Larsen.

Et ord som ’resiliens’, der bliver til ’robusthed’ på dansk, 
turnerede eksempelvis 10 år i amerikansk selvhjælps- og 
managementlitteratur, før det kom hertil. Flere 
er på vej.

»Kommunikatører tricklæser, 
hvad der sker i den store verden, 
og lancerer det så i Danmark, 
når man spotter et vinderord«, 
siger Steen Nepper Larsen.  

Derfor får vi kvalme af 
BUZZWORDS
Buzzwords er blevet synonym med bullshit, fordi de med  påklistret positivitet 
bruges til at bulldoze skjulte agendaer hen over medarbejdere, mener lektor 
Steen Nepper Larsen.

De fire typer af 
BUZZWORDS:
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TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE

LÆRINGS-
MILJØER

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

LEJRSKOLER ER ALL-INCLUSIVE
- De fleste Danhostels inkluderer tre gode 
hjemmelavede måltider om dagen til 
lejrskoler.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED
- Madpakken på udflugten får I også 
med hos Danhostel (Gælder de fleste 
Danhostels).

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB
- Alle Danhostels har egen vært, med 
stort lokalkendskab, som hjælper med 
jeres planlægning.

PRISER
Priserne er inklusive moms, spørg din 
skolesekretær om dit tilskudsbeløb - 
eller ring og spørg værten på stedet.

KUNST OG KULTUR

DANSK OG HISTORIE

KROP OG BEVÆGELSE

NATUR OG TEKNIK

LEJRSKOLER
I HELE

DANMARK

LEJRSKOLE/
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DE FIRE TYPER AF 
BUZZWORDS

Psykolog og og forfatter Dorthe  
Birkmose har i årevis gjort det til sin 

hobby at notere ned, når hun ser et nyt 
buzzword. ’Disruption’ er det, som sidst 

er føjet til en liste, som hun kan inddele 
i fire hovedkategorier:

KATEGORI 

1

NYOPFUNDNE ORD  
– ord som ikke findes, før de 
bliver opfundet til et bestemt 
strategisk formål.

EKSEMPEL: ’Nudging’. 
»Det er et af de helt store 
nye modeord, som betyder 
’et kærligt puf i den rigtige 
retning´«.

Arbejdsløse skal i arbejde, 
handicappede skal være 
selvhjulpne, overvægtige skal 
tabe sig, utilfredse skolelæ-
rere skal rette ind efter den 
nye folkeskolereform. Og de 
skal alle sammen have et lille 
puf, hvis det ikke kører på 
skinner.

Det hele hedder ’nudging’ 
– et tilsyneladende uskyldigt 
lille ord, der så bliver spændt 
foran en agenda, som i bund 
og grund handler om, at man 
i langt højere grad vil kunne 
styre borgerne i den retning, 
man finder samfundsøkono-
misk hensigtsmæssig”, siger 
Dorthe Birkmose. 
 

SKÆVVREDNE  
FAGBEGREBER  
– rigtige faglige begreber, 
som bliver sprogligt tvistede 
med store praktiske konse-
kvenser, fordi de bruges med 
et manipulerende formål. 

EKSEMPEL: ’Inklusion’
Dette ord er, ifølge Dorthe 
Birkemose, kørt ud over hele 
velfærdssamfundet med en 
bulldozer.

»Det som ’inklusion’ ret-
teligt betyder er, at alle men-
nesker har ret til at opleve sig 
selv som en del af fællesska-
bet. I en umærkelig glidende 
proces, forvandler man så 
ordet til at betyde noget 
andet. Det startede i skolerne, 
hvor det er blevet en pæn 
måde at sige, at man ikke vil 
bruge flere penge på special-
pædagogikken. Nu bliver det 
også brugt på handicapom-
rådet. Her dækker det over, 
at man vil have mange flere 
frivillige til at udføre arbejdet. 
Pårørende skal til at trække et 
større læs. Man fratager nogle 
mennesker den professionelle 
hjælp, de har brug for, og 
slipper nemt om ved det ved 
at kalde det noget positivt«, 
siger Dorthe Birkmose.  

KLICHEER  
Eksempler er der nok af: 
’Nye vinde blæser’, ’vi skyder 
bolden til hjørne’, ’vi plukker 
de lavesthængende frugter 
først’, ’vi asfalterer vejen, 
imens vi går’ – et marked 
for vrøvl, slet og ret, mener 
Dorthe Birkmose.

»Uforståelige klichéer bli-
ver til kommunale mantraer. 
’Længst muligt i eget liv’ er et 
slogan, flere kommuner har 
lagt ud på deres hjemme-
side. Det er jo nonsens, og så 
alligevel ikke helt, for sigtet er 
jo igen klart: ’Længst muligt i 
det liv’ betyder ’klar dig selv – 
for du får ingen hjælp’«, siger 
Dorthe Birkmose.

Klichéer lukker mulighe-
den for dialog, hvis man vil 
tale om noget svært, mener 
hun.

»Al reel samtale stopper, 
hvis man får en kliché som 
’vi skal alle sammen køre 
længere på literen' slynget i 
hovedet. Det er et særdeles 
effektivt retorisk trick til at 
skabe tavshed. Og man kan 
bruge klicheerne til hvad som 
helst, for de kan betyde alt 
muligt«, siger Dorthe Birk-
mose. 

SYNONYMTRICKS  
– man lader som om, at to for-
skellige ord er identiske.

EKSEMPEL: Vi har ikke problemer, 
men udfordringer.

»De to begreber – problemer 
og udfordringer – er radikalt 
forskellige. Et problem er et 
udtryk for en vanskelig situation, 
hvor der umiddelbart ikke er 
nogen løsning. En udfordring er 
derimod et udtryk for en vanske-
lig situation, hvor man skal yde 
noget ekstra, og hvor man godt 
ved, hvad der skal ydes. Syno-
nymtricket gør det svært at tale 
ordentligt sammen. Vi kan ikke 
vide, hvad vi taler med hinanden 
om, hvis begrænsninger kaldes 
muligheder, vanskeligheder 
kaldes ressourcer, forringelser 
kaldes innovationsmuligheder, 
besparelser kaldes effektivise-
ringer og manglende ledelse 
kaldes selvledelse«, siger Dorthe 
Birkmose.   
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