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Har du lagt mærke til, at de ord, som 
de offentlige forvaltninger benyt-
ter sig af, når de kommunikerer med 
borgerne og institutionerne, har noget 
tilfælles? De er alle sammen positive. 
‘Positivitets-konsensus-klister’, kalder 
en samfundsforsker sprogbrugen. Ren 
manipulation, mener en psykolog

Af Thomas Davidsen, redaktionen@sl.dk
Illustration: Mai-Britt Amsler

Innovation’, ‘kreativitet’, ‘empowerment’, ‘win-
win’, ‘bæredygtighed’, ‘branding’, ‘team-spi-
rit’ … fortsæt selv. Der er ingen kant i nutidens 

buzzwords. De bærer ikke konfliktstof med sig. De 
signalerer – med nok et par af slagsen – ‘åbenhed’ 
og ‘dialog’. 

Så meget desto mere bemærkelsesværdigt 
er det derfor, at ordene deler vandene – både i 
befolkningen, blandt samfundsforskerne og på 
det socialpædagogiske område. 

Der er dem, som tror på dem og bruger dem 
flittigt. Og så er der dem, for hvem lidt for mange 
organisationers lidt for ivrige anvendelse af 
ordene til lidt for strategiske formål – læs: ned-
skæringer – har taget musikaliteten ud af dem. 
Som i en dårlig popsang, der alligevel bliver spillet 
igen og igen. En ørehænger af den slags, man kan 
tage sig selv i at gå og synge med på, selvom den i 
virkeligheden går en på nerverne. 

Forheksende ord
Steen Nepper Larsen, lektor på DPU, tilhører 
den sidste kategori. De chokoladelækre ord er alt 
andet end uskyldige, mener han. 

– Se blot, hvordan det er gået på min egen 
arbejdsplads, ‘verdensklasse-universitetet’ i 
Aarhus. Her har de senere års overstrømmende 
positivt italesatte fusioneringer og omorganise-
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Smørings-ordene hentes fra niveauet over det rent administrative – fra idealernes 
verden. Det er det, der giver dem en nærmest forheksende effekt

Steen Nepper Larsen, lektor, DPU

Når ja-hatten strammer
ringer fuldstændig ødelagt nogle miljøer, der var 
velfungerende, siger han. 

Alle smukke, gamle ord kan misbruges, når det 
falske sniger sig ind i dem, mener han.  

– Smørings-ordene hentes fra niveauet over det 
rent administrative – fra idealernes verden. Det er 
det, der giver dem en nærmest forheksende effekt, 
siger han og giver et eksempel: 

– ‘Livslang læring’ var fx oprindeligt et ideali-
stisk begreb, der var knyttet til UNESCO, FN og 
nogle humanistiske lighedsidealer. Altså et i bund 
og grund kritisk udtryk, som pegede på, at ikke 
alle har de samme muligheder, og at læring er 
andet og mere end passiv top-down indlæring. 
Det bliver nu til endnu et fuldkommen betyd-
ningsløst teflon-ord, som dybest set er beregnet 
på at slå dem oven i hovedet, der ikke føler, de har 
behov for at lære noget af det, som uddannelserne 
har at tilbyde dem, siger Steen Nepper Larsen, der 
har opfundet sit eget ord for den afart offentlige 
sprog: ‘Positivitets-konsensus-klister’.

Psykolog og forfatter Dorthe Birkmose mener, 
at positive betegnelser for noget, der i virkelig-
heden er negativt, har gjort stor skade på tilliden 
mellem forvaltningerne og institutionerne. Og 
mange steder også mellem ledelsen af institu-
tionerne og medarbejderne. Hun har opdelt de 
positive ord i fem kategorier:

Ord, der ikke findes
Kategori et rummer Ord, der ikke findes – indtil de 
bliver opfundet til et bestemt strategisk formål. Et 
eksempel er ‘serviceharmonisering’ 

Det var fx overskriften på en fyringsrunde i det 
virkelige liv, hvor 10 pct. af medarbejderne blev 
fyret uden, at det var blevet varslet. 

– Ikke på noget tidspunkt i forløbet blev ordene 
‘fyring’ eller ‘nedskæringer’ brugt, fortæller 
Dorthe Birkmose.  

Et andet eksempel, hun nævner, er ‘langtids-
frisk’. 

Ordet er stjålet fra svensk. Det findes ikke på 
dansk, men bliver nu brugt til at hylde medar-
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Man fratager nogle 
mennesker den 
professionelle 
hjælp, de har brug 
for, og slipper nemt 
afsted med det ved 
at kalde det noget 
positivt
Dorthe Birkmose, psykolog

bejdere, som har to, nogle steder fire, eller færre 
sygedage på et år.  

– Medierne er mere end villige til at bakke op 
om den slags manipulation. Da man introduce-
rede det nye begreb, kom to social- og sundheds-
assistenter i nyhederne, hvor de fik overrakt et 
skagensur. De stod lettere betuttet og kunne ikke 
sige andet end, ‘jeg har jo bare passet mit arbejde’, 
fortæller Dorthe Birkmose. 

– Det, man skal være klar over, er, at dem, der 
finder på sådan et ord, har en klar agenda: Fokus 
over på de raske, fokus væk fra de syge – med den 
underliggende besked: ‘Der er jo nogle, der kan 
holde til det’. Det er decideret nedsættende over 
for dem, der bliver syge. Oven i deres sygdom skal 
de også føle sig forkerte. Således kan et uhyggeligt 
menneskesyn gemme sig bag et helt tilforladeligt 
ord, siger Dorthe Birkmose. 

 
Manipulerede ord
Den anden kategori rummer ord, der findes – rig-
tige faglige begreber, som bliver skævvredne, 
fordi de bruges med et manipulerende formål. 
Tag fx ‘inklusion’. 

Dette ord er, ifølge Dorthe Birkmose, kørt ud 
over hele velfærdssamfundet med en bulldozer. 

– Det, som inklusion retteligt betyder, er, at alle 
mennesker har ret til at opleve sig selv som en del 
af fællesskabet. I en umærkelig glidende proces 
forvandler man så ordet til at betyde noget andet. 
Det startede i folkeskolen, hvor det er blevet en 
pæn måde at sige, at man ikke vil bruge flere 
penge på specialpædagogikken, mener hun. 

– Nu bliver det også i stor stil brugt på han-
dicapområdet. Her dækker det over, at man vil 
have mange flere frivillige til at udføre arbejdet. 
Pårørende skal til at trække et større læs. Støt-
tecentre lukkes, for ville det ikke også være mere 
‘inkluderende’, hvis alle går på café?

– Man fratager nogle mennesker den profes-
sionelle hjælp, de har brug for, og slipper nemt 
afsted med det ved at kalde det noget positivt, 
siger Dorthe Birkmose. 

Et andet ord i samme kategori er ‘rehabilite-
ring’. Den oprindelige betydning af ordet handler 
om at hjælpe folk til et selvstændigt og menings-
fuldt liv. 

– I en hvidbog, der er lavet om rehabilitering, 
tvister man ‘selvstændig’ i retning af ‘selvhjulpen’. 
Hvis man kun hører overfladisk efter, så er det 
nemt at overse, at det er to forskellige begreber, 
der faktisk intet har med hinanden at gøre. Selv-
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hjulpen betyder jo blot, at man skal kunne gøre 
det hele selv. Et selvstændigt og meningsfuldt liv 
er noget helt andet, siger Dorthe Birkmose. 

Kliche på kliche
I kategori tre placerer hun klicheerne. Og eksem-
pler er der nok af: ‘Køre længere på literen’, ‘gå i 
større træsko’ og ‘vi plukker de lavesthængende 
frugter først’ – et marked for vrøvl slet og ret, 
mener Dorthe Birkmose. 

– Uforståelige klicheer bliver til kommunale 
mantraer. ‘Længst muligt i eget liv’, er et slogan 
flere kommuner har lagt ud på deres hjemmeside. 
Det er jo nonsens, og så alligevel ikke helt, for sigtet 
er jo igen klart: Man skal klare sig selv. ‘Længst 
muligt i det liv, der nu er ens eget, uanset hvor 
kummerligt det måtte være’, siger Dorthe Birkmose. 

Klicheer lukker mulighed for dialog, hvis man 
vil tale om noget svært, mener hun. 

– Al reel samtale stopper, hvis man får, ‘vi skal 
alle sammen køre længere på literen’, slynget i ho-
vedet. Det er et særdeles effektivt retorisk trick. Og 
man kan bruge klicheerne til hvad som helst, for 
de kan betyde alt muligt, siger Dorthe Birkmose. 

Den gode historie 
Kategori fire rummer ord, der taler tingene op. Og 
det oplagte eksempel er ‘solstrålehistorier’. 

Det er blevet almindeligt på socialpædagogiske 
institutioner, at man indleder et personalemøde 
med en runde, hvor hver medarbejder skal for-
tælle en solstrålehistorie. 

– Det handler om, at man gerne vil tale tingene 
op. ‘Fortæl den gode historie’. 

I sig selv er der jo ikke noget i vejen med det, 
med mindre man udvikler en kultur, hvor det ikke 
er i orden at fortælle den dårlige historie. Det er 
vi i overhængende fare for at gøre, siger Dorthe 
Birkmose. 

Det positive har en selvforstærkende effekt, 
mener hun. 

– Det skal helst blive større og større, mere og 
mere positivt. I dag har man flere steder udskiftet 
solstrålehistorierne med ‘stjernestunder’. Det er et 
meget stort ord, som det kan være sin sag at skulle 
producere på sit arbejde en gang om ugen.

– For nylig blev jeg budt velkommen på en 
institution med ordene: ‘Det her er verdens bedste 
arbejdsplads’. Den har jeg mødt adskillige gange. 
Det er ikke længere nok at gøre sig umage. Man 
skal være de dygtigste og de bedste – i hele verden. 

– Det, der reelt kommer til at ske, er, at man 
skaber en kultur, hvor man ikke må lave fejl. Og 
konsekvensen er, at hvis man laver fejl, så gælder 
det om at skjule dem, siger Dorthe Birkmose. 

In English, please
Femte og sidste kategori i hendes opdeling rum-
mer de engelske ord. Eksempel: Et ‘brush up for-
løb’ kaldte man et forløb med hjerneskadede, der i 
virkeligheden skulle have været i et meget længere 
og mere intensivt forløb.

– Bare det, at man kalder det noget på engelsk, 
gør, at det glider lettere ned, siger Dorthe Birkmose. 

Nudging er et andet trendy begreb. Det er en 
pædagogisk metode, hvor man ‘med små kærlige 
puf’ skubber et andet menneske i den rigtige 
retning. 

– Men hvem bestemmer retningen? Det gør 
pædagogen, som dermed, med et enkelt ord på 
engelsk, kan fratage borgeren sin selvbestem-
melse over, hvad den rigtige retning er. Man vil 
typisk ikke informere den anden om, at man 
‘skubber’, man vil bare gå i gang med at skubbe, 
siger hun. 

– Hvad er den rigtige kost, motion, toilet-
vane?  Hvad er den rigtige livsstil, omgangskreds 
og måde at indrette hverdagen? Man skubber 
folk i en retning, man ikke har lov til. Det er ren 
formynderi og manipulation af værste skuffe. Men 
bare man siger ‘nudging’, så bliver der ikke stillet 
spørgsmål, mener Dorthe Birkmose.  n

Al reel samtale stopper, hvis man får, ‘vi skal alle sammen køre længere på literen’, 
slynget i hovedet. Det er et særdeles effektivt retorisk trick. Og man kan bruge 

klicheerne til hvad som helst, for de kan betyde alt muligt
Dorthe Birkmose, psykolog

Det handler om, at man gerne vil tale tingene op. ‘Fortæl den gode historie’. I sig selv 
er der jo ikke noget i vejen med det, med mindre man udvikler en kultur, hvor det ikke 

er i orden at fortælle den dårlige historie. Det er vi i overhængende fare for at gøre
Dorthe Birkmose, psykolog




