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Talepunkter och Nyspråk

Med politiker i spetsen har retorik baserad på talepunkter nu alltmer etablerats 
även inom näringsliv, offentlig verksamhet och medier. Syftet med talepunkter 
är ofta att försköna eller vinkla verkligheten. De kan då ses som budskap byggda
på partsintressen. Kritisk granskning av hur talepunkter används framstår som 
angelägen. Här följer några belysande exempel som kanske kan stimulera till 
vidare diskussion.

Kemirelaterade uttryck

Allt är kemi: Detta är Kemisamfundets slogan för att betona betydelsen av kemi.
Den är ofta inte bokstavligt sann, men kan stimulera kemister att bli mer aktiva 
utanför den snäva kemibubblan.

Personkemi: Kontakter mellan personer kan liksom kontakter mellan kemiska 
ämnen vara förenande och stabila men också neutrala eller explosiva.

Växtskyddsmedel: Denna beteckning har länge använts för att försvara bruket av
miljögifter av typ biocider (inklusive herbicider).

Växthuseffekt: I många växthus ökas tillväxten genom en avsiktligt förhöjd halt 
av koldioxid, men globalt ses en något förhöjd koldioxidhalt som ett klimathot. 

Folkligt Nyspråk

Ja-men och Nä-men: Allt vanligare inledning särskilt på svar i diskussioner och
intervjuer. Markerar viss eftertanke och ödmjukhet men också osäkerhet. 

Såklart: Ersätter många äldre uttryck som självklart och givetvis. Signalerar att 
någon förklaring inte behövs.

Tänker: Ersätter alltmer äldre ord som tycker, tror och anser (jämför engelska). 
Användare hoppas kanske ge sken av ett aktivt intellekt.

Håll Avstånd: Uppmaning som länge gällt för bilköer, men under pandemin 
blivit ett slagord mot smittspridning.  

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://www.svt.se/nyheter/varfor-ar-politikerna-sa-tjatiga


Byråkratiska försköningar

Vidta åtgärder: Undanglidande ålderdomlig beteckning för att göra något, oklart
vad, åt ett problem. 

Komma till bukt med: Sammanblandning av de sedan länge språkligt etablerade
uttrycken komma till rätta med och få bukt med.

Utsatta områden: Ospecifik beteckning för problemområden som tillåtits få en 
hög andel migranter och kriminalitet.

Utmaningar: Förskönande byråkratisk beteckning för olösta och försummade 
problem. Begreppet används gärna av dem som är ansvariga.

Tunga Budskap

Värderingar: Ospecifikt begrepp som används för moralistisk uppdelning av 
människor och nationer i onda och goda.

Public Service: Sakligt och språkligt missvisande och osvensk beteckning för 
statliga svenska medier som Sveriges Radio och Sveriges Television.

Ta Ansvar: Massivt använd talepunkt lanserad 2015 av regeringen som svar på  
anklagelser om oansvarig massinvandring.

Integration: Akademiskt begrepp som nu allmänt används som beteckning för 
(orealistisk) anpassning av migranter till det svenska samhället.

Aktuella Talepunkter (ny regering 2021-11-30)

Samlat i Ladorna: Förskönande gammaldags idyllisk bild av Sveriges ekonomi 
som länge använts av landets nya statsminister.

Vända på varje sten: Jordnära uttryck som lanseras av Sveriges nya regering för
ospecifika insatser mot kriminalitet.

Återta Kontrollen: Ospecifik slogan för tilltänkta insatser från regeringen mot 
fusk och vinster i välfärden.

Klimatomställning: Klimatlarm används som argument för en omställning av 
näringslivet med oklar reell effekt på klimatet.



Uppföljande Diskussion 2021-12-07

Med hänsyn till ökande smittspridning och vinterkyla sändes en introduktion 
med exempel ut via e-post och hemsida. Tisdag 7 december samlades en mindre 
grupp i Mölndals Bibliotek för uppföljning. Introduktionen granskades och 
föregående två sidor är därför nu något modifierade. Nedan följer fler korta 
exempel och synpunkter från diskussionen i biblioteket.

Stora frågor

Människors Lika Värde: Olle Ramnäs tipsade om en klargörande analys av 
denna märkliga devis. Internationellt används begreppet dignity (värdighet).

Hållbarhet: Detta ord som länge betecknat fysikaliska egenskaper används 
numera ospecifikt för det internationella begreppet sustainability. Termer som 
Hållbarhetschef och Hållbarhetsredovisning etableras.

Motsatser: Bengt Ohlsson framhöll att det ofta är klargörande att fundera över 
motsatsord. Begreppen ovärdig och ohållbar belyser detta för exemplen ovan.

Vardagligt

Nära och Kära: Staffan Wall lyfter fram detta exempel på uttryck som blivit 
avtrubbade genom överanvändning. 

Absolut: Ett ibland lite inställsamt uttryck i samtal för att man helt håller med 
om exempelvis ett påstående. 

Maktspråk

Hot och Hat: Vanligt uttryck bland makthavare för att trycka till och få bort 
onyanserade kritiker särskilt i sociala medier.

Såg det inte komma: Talepunkt för något som kunde ha inte bara förutsetts utan
också förhindrats.

Nyspråk: Beteckning för manipulerande maktspråk typ talepunkter, men även 
för andra språkliga nya påfund. Historiskt kopplas uttrycket till Orwells 1984.

Talepunkt: Förberedd fras som upprepas systematiskt i uttalanden, debatter och 
intervjuer för vinklade och känsliga budskap (nyord från språkrådet 2015).

Toppstyrning och Likriktning: Kritiska beteckningar för maktmissbruk där 
företeelser som talepunkter ofta är en del av problemet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyspr%C3%A5k
https://www.gp.se/ledare/%C3%A4r-vi-verkligen-alla-lika-v%C3%A4rda-1.60710192

