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Abstract 

 
This study examines the meaning of the concept “political correctness”, which in a period of               
surprisingly short time has undergone great changes. Political correctness has for a long time              
been a noted and debated concept, which today has generated in a varied area of use, in general                  
based on a way to label opinions of a debating person. The dissection of the concept is examined                  
by a thorough analysis of primary material consisting of debate articles with the intention of               
identifying similarities and variation. The analysis is performed through narrative method and            
two different theoretical outsets; postcolonial theory and Lukes’ theory of power. Through these             
methods the study is allowed to gather recurring patterns and compile an evolved comprehension              
of the concept of political correctness. 

Thoroughly the analysis discusses what effects a central concept has in terms of indirect              
influences on the general debate. This paper presents a background in order to describe the               
purpose of the general discussion and conclusion in the paper.  

The analysis leads to the conclusion of an awareness of the forthgoing complexity of              
political correctness, which generates insecurity in the public debate. After studying the material             
it is clear that it exists a complex of problems concerning the finding of a definition of the term. 
 
 
 
Keywords: politisk korrekthet, PK, makt, narrativ analysmetod, begreppshistoria 
Antal ord: 8353 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Intresset för politisk korrekthet har under en lång tid varit centralt i den politiska debatten. Vi har                 

noterat att i kontexten av dagens samhälle präglat av normativa strukturer förändras språket och              

vårt sätt att förhålla oss till det, och har i egenskap av statsvetare funnit ett intresse för att studera                   

betydelsen av begreppet “politisk korrekthet”. Detta intresse grundar sig främst i           

uppmärksammandet av att politisk korrekthet från början haft en helt annan innebörd än det idag               

har, och att denna förändring skapat konflikt och förvirring i den språkliga diskursen (Weigel              

2016). På den vänsterorienterade sidan har begreppets roll i form av ett språkligt verktyg som               

underlättar inkludering, komplicerats av det faktum att feminismen och politisk korrekthet inte            

längre får utrymme att samspela i och med ett allt starkare individperspektiv. I en (extrem)               

högerpolitisk kontext förekommer däremot en förhållandevis odelad användning av begreppet          

som medel för att förlöjliga meningsmotståndares argument. I antologin Politisk korrekthet:           

likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering (2005) beskriver John Järvenpää hur politisk          

korrekthet har kommit att bli ett verktyg som begränsar den fria diskussionen och den fria               

tanken. Politisk korrekthet är ett flytande begrepp som är svårt att fastställa en betydelse på. Det                

intressanta med denna förändring är att det förmodligen är indirekta maktstrukturer som ligger             

till grund för denna utveckling (Järvenpää 2005:55f.). Politisk korrekthet är med andra ord ett              

väldigt komplext begrepp i och med den mångfacetterade betydelsen.  

Begreppet pk och dess presumtiva utveckling kommer i denna uppsats att undersökas,            

från dess ordagranna betydelse till idag när det har fått “ett eget liv”. På bara ett par år har                   

begreppet gått från en betydelse, till en annan. Värt att poängtera är att den svenska betydelsen                

skiljer sig mycket från den globala och engelska betydelsen ur vilken begreppet är sprunget              

(Weigel 2016).  

Som skribenter till denna uppsats har vi sedan innan förutbestämda uppfattningar av vad             

politisk korrekthet är, vilket också formar vår förståelse av artiklarna, och vår objektivitet i              

uppsatsen. Detta är viktigt att belysa eftersom det faktiskt är en tolkning som görs av               

primärmaterialet, och inte en bestämd förklaring. Denna uppsats ämnar därmed undersöka hur            

utvecklingen av begreppet “politisk korrekthet” och dess betydelse ser ut. Det kommer i             
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uppsatsen att hänvisas till politisk korrekthet, politiskt korrekt samt pk som samma begrepp. En              

undersökning av hur dagens media använder begreppet och hur den politiska debatten och             

personer beskrivs utifrån detta begrepp kommer att bedrivas. Begreppet skapar nyfikenhet om en             

utveckling idag lett till att begreppet uppfattas med negativ eller positiv klang i debatten, och hur                

begreppet kan tolkas i den samhälleliga debatten och vardagen. Begreppet kan tolkas förändras             

beroende av sammanhanget. Genomgående i uppsatsen är avsikten att framställa en varierad och             

djupgående narrativ metodanalys av politisk korrekthet, där slutligen en slutsats om en eventuell             

förskjutning av dess betydelse vill komma att diskuteras (Lieblich m.fl. 1998; Riessman 1993;             

Mottier 1999; Somers 1994, refererad i Robertson 2012:225). 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Som tidigare nämnt ämnar denna uppsats undersöka hur politisk korrekthet som begrepp har             

förändrats över tid, från 2006 till och med 2016, då det empiriskt upplevts som en förskjutning                

av betydelsen och användningen. Tidigare forskning har även givit en viss förståelse för denna              

förskjutning.  

Uppsatsen kommer att utgå från politisk korrekthet som begrepp istället för fenomen,            

vilket är mer relevant för denna studie då den ämnar undersöka betydelseförändring och             

innebörden av begreppet pk. Hade valet gjorts att utgå från pk som ett fenomen istället hade det                 

blivit svårare att finna en konkret definition, eftersom ett begrepp syftar till att beskriva ett               

fenomen. Ett fenomen är ett skeende medan ett begrepp är det abstrakta innehållet i en term                

(Esaiasson et al. 2012:21).  

 

Frågeställning:  

Har en förskjutning av betydelsen av begreppet politisk korrekthet skett de senaste tio åren, och               

hur framställs politisk korrekthet idag?  
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1.2.1 Avgränsningar  

Uppsatsen ämnar undersöka vem eller vilka som påverkar hur språket skall utövas och inte vem               

eller vilka som vanligtvis använder sig av begreppet politisk korrekt i vardagsspråket eller             

debatten. En beskrivning av definitionen av politiskt korrekt historiskt och i nutid genomförs för              

att kunna avgränsa oss till att studera begreppet politiskt korrekthet i sig självt och inte i ett                 

politiskt sammanhang, som det centrala. För att lyckas med detta har har valet att göra en del                 

avgränsningar gjorts för att hålla uppsatsidén så snäv som möjligt. 

Då uppsatsen utgår ifrån primärmaterial i form av debattartiklar är det motiverat att göra              

förtydligandet att det inte avses att analysera medias påverkan på samhällets uppfattning av             

begreppet utan att dessa används i syfte att utläsa definitioner som görs kring begreppet. 

Vidare kommer uppsatsen endast att se till den svenska kontexten och det svenska             

begreppet politisk korrekthet har därför tydligt separerats ifrån exempelvis engelskans “political           

correctness”, som i detta sammanhang innebär något helt annat (Weigel 2016). 

Slutligen ska politisk korrekthet studeras med ett demokratiperspektiv i åtanke. Med detta            

menas dock inte att studera huruvida pk-begreppet hotar eller främjar demokrati utan snarare hur              

det genom media påverkar det politiska rummet och den demokratiska debatten genom den             

polarisering det kan skapa.  

Materialet kommer att bestå av åtta svenska debattartiklar, av vilka den första är skriven              

2006, och de andra under perioden fram till i år, 2016. Vid första anblick kan det te sig                  

problematiskt att primärmaterialet endast består av artiklar från det senaste decenniet när            

uppsatsen ämnar undersöka en eventuell tidsmässig förändring av begreppet. Primärmaterialets          

styrka är dock att det även kan tolkas i form av sekundärmaterial då författarna presenterar sina                

tolkningar av den förskjutning som de upplevt har skett. Avgränsningen till tio år kan vidare               

motiveras utifrån det faktum att en väldigt stor förändring skett under en förvånansvärt kort tid               

för att vara ett samhällsbegrepp. 
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1.2.2 Inspiration till syfte & frågeställning 

Efter att ha läst Bo Löfvendahls debattartikel Är det politiskt korrekt att säga förort? Uppstod               

intresset för begreppet politisk korrekthet och dess roll i det demokratiska samhället. I samband              

med detta uppkom också vidare frågor kring hur en rent språkligt ska kunna föra sig med ett                 

inkluderande språk utan att det för den sakens skull förlorar tydligheten. En strävar efter att vara                

inkluderande i sitt språk men denna inkludering kan också ofta leda till exkludering. Det går att                

skönja en oro i att det skapas en elitism i och med förståelsen för vad en “får” säga och hur detta                     

bör uttryckas. För att vara införstådd i detta krävs nämligen ett visst kulturellt och språkligt               

kapital som inte alla besitter vilket därmed leder till ett icke demokratiskt klimat i debatten               

(Löfvendahl 2016). 

Något som det finns funderingar kring är innebörden av begreppet politisk korrekthet. En             

snabb överblick över debatten visar tydligt på att det finns ett antal olika sätt att förhålla sig till                  

begreppet och därmed ingen allmänt vedertagen definition. Medan politisk korrekthet i vissa            

läger rakt av ses som de ultimata riktlinjerna för ett inkluderande språkbruk har det av andra                

snarare kommit att användas som ett skällsord för individer med mer normföljande åsikter än de               

själva. Att begreppet dessutom har ändrat skepnad och pendlat mellan positiv och negativ             

laddning beroende av tid och rum kan leda till ytterligare svårigheter att definiera det.  

 

1.3 Uppsatsens bidrag till forskningen  

Uppsatsen ämnar bidra med en ny infallsvinkel och tolkning till förståelsen av politisk             

korrekthet. Arbetet syftar till att ge en djupare förståelse för hur politisk korrekthet idag målas               

upp samt om en förskjutning skett av begreppets betydelse över tid, och isåfall hur. Med hänsyn                

till tidigare forskning och kunskap tycks inte detta område ha berörts, vilket resulterat i intresset               

för diskursen om politisk korrekthet och därmed lett till detta uppsatsarbete.  

Genom att upplysa människor om en möjlig förskjutning av betydelsen av politisk            

korrekthet med detta arbete, är förhoppningen att bidra till att oron och rädslan för att “säga fel”,                 

eller “vara icke pk”, reduceras. Diskursen om politisk korrekthet är mer betydande idag än vad               

människor kanske tror. Den påverkar både negativt och positivt, och det är distinktionen mellan              

betydelserna som är det intressanta.  
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2. Postkolonial teori & maktdimensioner 

I denna teoretiska del redogörs det för två teoretiska perspektiv som är relevanta för uppsatsen.               

Det perspektiv som är relevant och därmed applicerbar är den postkoloniala teorin. Detta för att               

fältet som undersöks grundar sig i en delad förståelse av verkligheten (i detta fall begreppet               

politisk korrekthet), med både förförståelser och motsägelser. I den postkoloniala teorin finns två             

centrala utgångspunkter, där denna uppsats ämnar fokusera på analysen av makt. Detta beskriver             

hur västerländska värderingar producerar dominerande värderingar och kunskapsuppfattningar        

(Carbin 2009:391f.). Detta är en tydlig konsekvens av förskjutningen i begreppet politisk            

korrekthet, där en kan tolka den förändrade betydelsen som påverkad av västerländska            

värderingar, vilket kommer att belysas ingående i analysen. Den postkoloniala teorin ämnar utgå             

från en kritisk synvinkel där maktstrukturer står i fokus, vilket även kan ses i den feministiska                

teorin (Carbin 2009:394f.). I dagens samhälle finns kvarvarande negativa strukturer från           

kolonialismen vilket gör denna teori relevant för att undersöka hur politisk korrekthet idag kan              

användas som ett maktverktyg, och varför detta begrepp fått en strukturell vändning i sin              

betydelse, från något positivt till något negativt (Carbin 2009:392). I denna uppsats förhåller sig              

den postkoloniala teorin mest till att undersöka och diskutera om tidigare strukturer som format              

språket, idag finns kvar och indirekt styr inflationen, av i detta sammanhang, politisk korrekthet.              

Det är ett tacksamt teoretiskt perspektiv att tillämpa när en studerar förändring över tid och i                

detta fall begreppsförändring. Uppsatsen ämnar utreda huruvida det finns en distinktion mellan            

det positiva och det negativa synsättet på politisk korrekthet, och om dessa synsätt är en reaktion                

på en förskjutning av begreppets betydelse.  

I förhållande till postkolonial teori, är det vidare relevant att belysa teorin om maktens tre               

dimensioner av Steven Lukes. Den första dimensionen syftar till makten att driva sin vilja över               

någon annans vilja. Dimension nummer två behandlar den makt som kommer utav kontroll över              

dagordningen och den tredje dimensionen är något förenklat makten över människors definition            

av verkligheten. Dessa tre beskriver Lukes och argumenterar för i sin bok Power a radical view                

(2005). Uppsatsen kommer att förhålla sig till de två senare av de tre dimensionerna. Dessa två                

dimensioner är applicerbara i denna uppsats då den avser handla om hur politisk korrekthet och               

dess betydelse förändrats över tid, samt hur användningen av begreppet politisk korrekthet i             
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debatter ser ut. Tillämpningen av den andra dimensionen, makten över dagordningen, motiveras i             

och med uppsatsens fokus kring vilka som ställer definitionen av politisk korrekthet. I relation              

till den postkoloniala teorin ämnar uppsatsen belysa hur makten över dagordningen samspelar            

med dominerande maktstrukturer från väst. Detta perspektiv blir centralt för att politisk            

korrekthet uppfattas som förändrat av bland annat underliggande strukturer och västerländsk           

påverkan. Den andra dimensionen antas alltså vara påverkad av strukturer, vilket formar            

dagordningen (i detta fallet betydelsen av politisk korrekthet). Även till den tredje dimensionen             

finns det paralleller att dra till den strukturella makten. Detta blir särskilt intressant i samspel               

med ovan nämnda postkoloniala teori. Tidigare forskning ger intrycket av att politisk korrekthet             

uppfattas som något flytande som indirekt har förmågan att styra över människors            

verklighetsuppfattningar och den fria tanken (Järvenpää 2005:55f.). Det som avses med denna            

koppling är att det i den svenska språkliga diskursen finns en tydlig förklaring till varför politisk                

korrekthet är så pass uppmärksammat som det idag är. Politisk korrekthet beskrivs i debatten              

som begränsande och “dödande”. Att benämna någon som “ för mycket” politisk korrekt blir ett               

sätt att klandra en argumenterande person i en debatt i brist på andra argument (Linderborg               

2016). På så vis skapas även makt över tanken då detta blir något en ofrivilligt måste förhålla sig                  

till. Detta kan ses som problematiskt vilket uppsatsen följaktligen ämnar undersöka med hjälp av              

maktteori och postkolonial teori samt det material som nedan kommer att presenteras. 

 

2.1 Material - Svenska debattartiklar 

Uppsatsen utgår från material bestående av text i form av debattartiklar från stora svenska,              

allmänt kända dagstidningar, där materialet utgörs av åtta debattartiklar i Svenska dagbladet,            

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Materialet kommer i det följande både att kunna användas som              

primär- och sekundärmaterial.  

Primärmaterialet är artiklarna som valts ut, och dessa läses med utgångspunkten att finna             

antaganden och åsikter om pk idag genom skribenterna. I debattartiklarna framkommer tydligt            

olika ställningstaganden och åsikter kring begreppet politisk korrekthet och ett politiskt korrekt            

språk, och den eventuella användningen av detta. Dessa ställningstaganden blir i analysen ett             
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primärmaterial då tolkning av artiklarna utifrån vad skribenterna redan har beskrivit gällande            

politisk korrekthet och dess förskjutning.  

Artiklarna går även att tolkas som sekundärmaterial då de hänvisar till den förändring             

som författarna tolkar över tid. Därmed kan motiveringen göras att tidsaspekten som utgås ifrån              

är legitim i förhållande till uppsatsen. Den dubbla användningen av artiklarna är en styrka för               

analysen. Artiklarna kommer delvis att analyseras i förhållande till varandra och med det             

kommer beskrivningen och användningen av begreppet politiskt korrekthet att studeras. Utifrån           

tidigare forskning som tar avstamp i varierande aspekter på begreppet politisk korrekthet,            

kommer begreppets många uttryck och tillämpningsområden att undersökas.  

Förskjutningen av politisk korrekthet kommer att analyseras i förhållande till skillnaden           

mellan två teoretiska utgångspunkter, postkolonial teori och en infallsvinkel i maktteori. Nedan            

kommer en redogörelse för urvalet av de debattartiklar som är utgångspunkten i analysen.  

 

2.1.1 Ingående beskrivning av artiklarna 

Den första artikeln Det ska fan vara politiskt korrekt , är skriven av Åsa Linderborg (2014)               

(kulturchef på Aftonbladet), som förhåller sig till debatten om att hur vi än försöker vara politiskt                

korrekta i vårt språk och i vår vardag så blir vi ständigt ställda mot väggen och ifrågasatta.                 

Genom ett antal exempel belyser Linderborg svårigheten i att bibehålla en debatt om strukturella              

problem när den ständigt förminskas av krav på politisk korrekthet till sin ytterst dragna spets.               

En problematik vars ursprung hon hänvisar till är liberalismen. Det för uppsatsen relevanta i              

Linderborgs artikel är en ideologisk tvist som hon tar upp i och med pk-begreppets tvetydighet.               

Författaren framför också ett antal antaganden kring politisk korrekthet vilka är användbara i             

analysen av begreppet. 

Den andra artikeln som har valts ut som primärmaterial, PK om pk , av Bo Löfvendahl               

(2016), problematiserar politisk korrekthet ur aspekten inkludering kontra exkludering. Han          

utgår ifrån en debatt som hölls av Publicistklubben och ställer sig frågan vad som är prioriterat i                 

en debatt; att ha rätt eller att skapa förändring? Denna artikel tar upp relevanta tankar kring                

vikten av en inkluderande debatt. Löfvendahls artikel kommer inte att förekomma i själva             
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analysen men då den till stor del står för inspirationen till uppsatsidén har valet att ta med denna                  

ändå gjorts. 

Den tredje artikeln som kommer att studeras är På ren svenska som inte kränker av               

Håkan Lindgren (2016). Denna förhåller sig till svårigheten i att tala korrekt och inkluderande.              

Begrepp kan tilldelas olika värden eller uppfattas på olika sätt beroende på i vilken mån de                

normaliseras eller ej. Här förs en diskussion om att det idag inte går att skriva, påstå eller                 

argumentera för något utan att bli konfronterad eller på andra sätt ifrågasatt eftersom att vi, som                

Lindgren uttrycker det, har blivit allt mer känsliga för kränkningar. Detta blir komplext i              

sammanhanget av att vi samtidigt har ett behov av att konsumera aggressioner istället för att ha                

förståelse och tålamod för varandra i diskussioner.  

Politisk korrekthet är absolut ingen skitsak är den fjärde artikeln som har valts ut att               

analysera. Denna är skriven av Zanyar Adami (2006), och syftar till att diskutera politisk korrekt               

i form av ett skällsord. Här diskuteras begreppet också i jämförelse med sin motsats; politiskt               

inkorrekt, vilket Adami menar numera tillskrivs personer som visar tecken på ärlighet genom att              

uttrycka sådant som andra inte “vågar” säga. Denna artikel är från 2006 vilket skiljer sig en del i                  

tid från resterande artiklar. Relevansen för denna artikel är att den belyser politisk korrekthet              

som något negativt betingat men även motsägelsefullt då definitionen tenderar ändras beroende            

på sammanhang. 

Den femte artikeln är en osignerad ledare i Dagens nyheter (2015), där hen talar om               

definitionen och den delade betydelsen av politisk korrekthet som begrepp. Artikeln handlar om             

politisk korrekthet utifrån ett grupperspektiv, alltså vad politisk korrekthet innebär för varje            

grupp, i varje sammanhang. Författaren menar på att om definitionen av politisk korrekthet är att               

se orättvisor och vilja förändra så är också Sverigedemokrater att räkna som pk då nämnda               

definition går att applicera även på deras politiska syfte. Ur denna artikel går att utläsa               

intressanta tankar kring den åtskilda betydelsen grupper emellan men då artikeln i sig innehåller              

få resonemang eller antaganden kring den egentliga definitionen av pk kommer denna inte att              

vara del av analysen. 

Artikel nummer sex Politisk korrekthet gör oss dummare av Mats Alvesson (2016) ser             

politisk korrekthet som ett instämmande i den allmänna åsikten hos den den nutida kultureliten.              
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Ett visst mått av pk är bra men i för stor dos fördummar det och resultatet blir att vissa problem                    

sopas under mattan av anledningen att de resonemang som förs i diskussionen inte ses som pk.                

På grund av rädslan att stämplas som icke-pk kan inte ett öppet debattklimat hållas. Detta är en                 

mycket central del i analysen och motiverar därför valet att inkludera artikeln. 

Den sjunde artikeln av Alex Schulman, Jag avskyr PK-maffian som vill stänga gränserna             

(2016), rör vid komplexiteten och förändringen i begreppet. Att vara pk beskrivs som att okritiskt               

räta in sig i ledet av den dominerande åsiktsströmmen. Men vad händer när partier som historiskt                

förespråkat pk-klassade värderingar som exempelvis öppna gränser, plötsligt gör en          

helomvändning? Utifrån denna artikel och med utgångspunkt i definitionen av att pk är att följa               

den allmänt hållna linjen, ställs frågan vad som händer när etablissemanget byter riktning, blir              

stängda gränser plötsligt det nya pk? Denna fråga följer med som tanke i analysen och stärker                

utgångspunkten att pk är i förändring.  

Den sista artikeln PK-maffian av Sven Elander (2011) definierar pk-begreppet som ett            

slagträ i debatten när en saknar relevanta argument. I utgångspunkten att alla egentligen är              

rasister och sexister blir den som “vågar” gå emot etablissemanget en modig sanningssägare, helt              

i enlighet med Sverigedemokraternas paroll “vi säger vad du tänker”. Avsaknaden av relevanta             

argument kan ha en stark påverkan på hur människor agerar i den politiskt korrekta diskursen.               

Därför är denna artikel väldigt intressant i analysen i förhållande till tidigare artiklar som också               

berör politisk korrekthet som ett verktyg för att begränsa debatten.  

Sammanfattningsvis är dessa artiklar innehålls- och tidsmässigt utvalda för att de           

ingående beskriver hur innebörden av politisk korrekthet i den svenska debatten förändrats över             

tio år, och som mest under den senare delen av dessa tio år. Det finns en medvetenhet om att                   

tidsspannet mellan den först publicerade artikeln och den senaste artikeln är tio år, vilket tidigare               

belysts i uppsatsen. För att klargöra samspelet mellan språkliga strukturer, tolkning och            

förändring ämnar denna uppsats analyseras utifrån narrativ metod (Czarniawska 2000:2).  
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2.2 Narrativ analysmetod  

Narrativ metod syftar i regel till att bejaka livsberättelser. Uppsatsen ämnar dock använda             

metoden för att undersöka urvalet av mediala texter med hjälp av metoder som passar till att                

analysera berättande texter (Johansson 2005:21f.). Syftet till valet av denna metod är att den egna               

tolkningen av texten är i fokus, vilket i denna studie är passande eftersom uppsatsen ämnar utläsa                

liknande drag och intressanta teman i texterna (Johansson 2005:27). Varje text står öppen för              

tolkning, och i denna uppsats studeras komplexiteten med politisk korrekthet (Ibid.). Extra            

tydlighet krävs kring vad som identifieras som narrativ och vilka av dessa som då är konkreta                

och abstrakta i primärmaterialet (Robertson 2012:260).  

Debattartiklarna i primärmaterialet kommer att läsas och analyseras utifrån narrativ          

analys, som är passande då uppsatsen behöver ett metodsätt som inte gör att analysen blir               

begränsad sett till att människan ständigt påverkar verkligheten vilket gör den föränderlig (Kiser             

1996:250). Med denna metod öppnas möjligheten att undersöka politisk korrekthet utifrån olika            

teoretiska perspektiv och empiriskt material, och jämföra dessa med varandra. Narrativ analys            

handlar just om att utläsa centrala teman i texter, och analysera dessa i förhållande till den                

aktuella kontexten i arbetet. I uppsatsens primärmaterial bestående av de åtta artiklar som             

tidigare beskrivits, skall uppsatsen undersöka tre intressanta teman och vidare kommer ett            

förhållande sammanställas mellan dessa. Narrativ är den centrala funktionen i det mänskliga            

sinnet, en redogörelse för något som har hänt (Bruner 1991; Czarniawska 2000; Larsen 2002;              

Lieblich m.fl. 1998; Giddens 1991; Somers 1994, refererad i Robertson 2012:224). Det som i              

denna uppsats tolkas som tidigare händelser är förskjutningen av begreppet politisk korrekthet.            

Genom att organisera separata “händelser” i var och en av artiklarna till en gemensam berättelse               

är förhoppningen att kunna få en ökad förståelse för denna förskjutning. Därefter kommer en              

analys kring förskjutningen av politisk korrekthet att kunna genomföras, detta i förhållande till             

skillnaden mellan två teoretiska utgångspunkter som tidigare nämnts, maktteoretiskt perspektiv,          

och postkolonial teori. Det maktteoretiska perspektivet är utgångspunkten enligt Steven Lukes           

tre maktdimensioner (Bergström & Boréus 2012:18).  

En av grundstenarna i narrativ analys är identifierandet av konkreta och abstrakta            

narrativer. I uppsatsen tolkas dessa som förgivettagna antaganden, som också kan tilldelas            
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värden, vilka kan vara både konkreta och abstrakta. I denna studie är utgångspunkten att              

begreppet politisk korrekthet är narrativet, för att sedan brytas ner ytterligare till abstrakta             

respektive konkreta aspekter. Detta för att kunna tyda vad som är underförstått i diskursen om               

politisk korrekthet, samt för att förstå hur politisk korrekthet som narrativ har makten att påverka               

sanningar hos människor (Robertson 2012:256). 

Valet av narrativ analysmetod är passande för att utreda denna tydliga           

begreppsförändring, och genom artikelläsning ta med läsaren i en analys som successivt smalnar             

av från en bred till en mer specifik analys. Det kan benämnas som en konformad analys, vilken                 

börjar brett och sedan smalnar av under utredningens gång för att slutligen hamna i en slutsats                

som knyter samman den komplexa säcken.  

 

3. Analys  
3.1 Inledning & övergripande reflektioner till analys 

Politiskt korrekt, passande, regelrätt och anständig. Alla dessa begrepp har förmodligen en            

liknande betydelse, att föra ett språk som är inkluderande och precis som det står, korrekt. Men                

vem är det som har satt dagordningen för begreppet politisk korrekthet och varför skall det vara                

en synonym för att vara regelrätt och passande när det i vardagen anses kränkande att bli                

titulerad “Du är för PK”. Dessa kan vara frågor som uppkommer i och med den komplexa                

innebörden. 

Innan den teoribaserade analysen är det motiverat att göra en första, konkret analys             

genom att ordagrant dela upp begreppet till sina beståndsdelar. Genom en diskussion av termen              

“politik”, som i denna kontext motsvarar någon form av ideologiskt sammanhang är det tydligt              

att det förs en diskussion om hur politik är en ideologisk problematik med tanke på               

värderingarna som lyfts fram i dessa. Liberalism som ideologiskt exempel är ett hett ämne i               

artiklarna, som kan tolkas användas som en form av “synonym för problemformulering”.            

Liberalismen får utstå många olika påhopp som tar sig tydliga uttryck i en av artiklarna               

(Linderborg 2016). Politik, i begreppet politisk korrekthet, blir här ett sätt att uttrycka hur              

språkhantering och begreppsutveckling ifrågasätts och problematiseras i en svensk kontext.  

Korrekthet, i politisk korrekthet, har ingen ideologisk utgångspunkt utan förhåller sig till            
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den sociala aspekten där förhållandet mellan språkhantering och begreppsutveckling samt          

inkludering och exkludering blir det centrala. Beroende av att denna del i begreppet “korrekthet”              

existerar, skapas en osäkerhet i hela kontexten det existerar i, som tidigare lyfts fram. Korrekthet               

är betydelsefullt för uppsatsens intresse gällande debatten om “pk-begreppet”, då utformandet av            

frågeställningen och större delen av arbetet syftar till att analysera dess komplexa innebörd.             

Beroende av erfarenhet och verklighetsuppfattning så bestäms innebörden av politisk korrekthet           

som negativ eller positiv. 

När de sammansatta orden i begreppet nu har diskuterats kan processen mot den mer              

djupgående analysen påbörjas. Denna kommer att delas upp i tre block. Block ett behandlar de               

förgivettagna antaganden som kan utläsas i artiklarna. Vidare kommer dessa sedan att            

struktureras upp i relation till varandra. Hur uttrycker sig skribenterna kring politisk korrekthet,             

och finns det en redan given definition eller är den indirekt? Analysen tar därmed sin början i att                  

belysa förhållningssättet till begreppet och den osäkerhet som det tenderar till att skapa bland              

användarna. Block två i analysen identifierar sedan utvalda antaganden från block ett som             

antingen abstrakta eller konkreta narrativer i artiklarna samt analyserar dessa i relation till             

varandra. Block tre kommer sedermera att behandla ett av de konkreta och ett av de abstrakta                

narrativerna som utlästs i föregående block och analysera dessa med hjälp av postkolonial teori              

och maktteori. 

3.2 Analys av utvalda artiklar  

Denna analys börjar med att utläsa antaganden eller direkta och tydliga definitioner av politisk              

korrekthet som skribenterna gör. Detta görs inte i relation till någon annan definition, utan helt               

neutralt. När dessa definitioner och antaganden sedan utlästs, kan analysen fortgå och bortse från              

de artiklar som klassats som mindre relevanta. Bo Löfvendahls, Håkan Lindgrens samt den             

osignerade ledaren i DN är de tre utav de åtta artiklar ur primärmaterialet som kommer att                

bortses från i den här delen av analysen. Dessa innehåller få eller inga antaganden kring själva                

betydelsen av politisk korrekthet och tillför därför inget i det här avsnittet. 

Enligt uppsatsens uppfattning innehåller alla artiklar någon form av kritik mot           

pk-begreppet. Denna kritik skiljer sig mycket åt dem emellan men den framträder som ett              

gemensamt tema vi tydligt kan känna av i samtliga artiklar. Många är samstämmiga om att ett                
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visst mått av politisk korrekthet är positivt men att det dessvärre överdrivs och därmed tenderar               

att stjälpa snarare än att hjälpa debatten framåt.  

I Åsa Linderborgs artikel exempelvis, Det ska fan vara politiskt korrekt , skapas känslan             

av att en viss skuld läggs på liberaler och liberalismen för att pk blir “för” pk. Genom ett liberalt                   

förhållningssätt blir individperspektivet övervägande på bekostnad av debatten kring strukturella          

problem. Detta visar hon bland annat på genom exemplet med den uppmärksammade artikeln i              

DN kring förlossningsvården, av Nina Björk (2013). Björk ifrågasätter den överansträngda           

förlossningsvården utifrån ett finansiellt perspektiv. Det Björk fick kritik för var att hon var för               

cisnormativ i och med att hon genomgående i texten hänvisar till de som föder barn som endast                 

kvinnor. Cisnormativ är antagandet om att uppfattningen av ens kön stämmer överens med det              

biologiska könet, men kan även tolkas som heterosexualitet som den allmänna sanningen (NE             

2017). Enligt Linderborg är kritiken mot Björk ett exempel på när pk går för långt. Visserligen                

finns det även män som kan föda barn (tidigare kvinnor som behållit sitt könsorgan) men det var                 

inte den debatten som Nina Björk hade för avsikt att göra ett tillägg till. Hon ämnade diskutera                 

skattepolitik och en bortprioritering av vård som främst är riktad till kvinnor, men genom att hon                

utpekas som icke-pk stannar debatten där istället. Det här är ett utslag av liberalt individfokus               

enligt Linderborg och hennes resonemang mynnar därmed ut i att det blir svårt att förhålla sig till                 

pk om en inte är socialistiskt orienterad. Genom att framställa politisk korrekthet som             

socialismens kärna förmedlar hon ett tvivelaktigt resonemang om både ideologi och politisk            

korrekthet. Linderborg är i en maktposition som kulturchef på Aftonbladet, vilket kan göra att              

hennes uttalanden är styrande. Hon uttrycker att politisk korrekthet har förskjutits till något kallat              

ett “polisiärt medvetande”, alltså en struktur där allt som inträffar eller uttalas delas in eller               

anklagas för att vara, eller inte vara pk. Detta polisiära medvetande är en orsak till den osäkerhet                 

gällande politisk korrekthet som vi tidigare nämnt, där människor kan känna sig begränsade inför              

att förstå definitionen av begreppet, istället för att våga lita på sina kunskaper och använda               

begreppet i olika sammanhang.  

Även om övriga författare inte hänvisar till ideologiska anledningar finns det många            

överensstämmande röster att finna kring antagandet att pk numera har gått för långt. Alvesson              

exempelvis menar att pk har överdrivits på så vis att det hindrar debatt kring ämnen som kan                 
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anses känsliga utifrån ett politiskt korrekt perspektiv. Han exemplifierar detta genom dilemmat i             

att diskutera problem i flyktingpolitik utan att riskera att uppfattas som fientlig. Även här syns               

ytterligare ett exempel på den osäkerhet som skapas i samhället i och med begreppets              

mångfacetterade betydelse.  

Adamis artikel, “Politisk korrekthet är absolut ingen skitsak” (2006) inleder med           

konstaterandet;  

 

“Den första och mest effektiva metoden är att förminska saken genom att 

definiera den som politiskt korrekt”.  

 

Detta påstående svarar tydligt på gemensamma uppfattningar om politisk korrekthet som ett            

hindrande verktyg i språket. Adami uppfattar också politisk korrekthet som något           

motsägelsefullt, och att betydelsen beror av var i världen som man befinner sig. Detta är också                

ett viktigt tillägg till analysen för att det tidigare i uppsatsen belysts att begreppet är föränderligt                

av just sammanhanget och kontexten. Värdet av att “veta” hur en skall använda sig av politisk                

korrekthet finns det olika uppfattning om. Ärlighet spelar in som faktor i användandet, och blir               

intressant om en ser till en etablissemangskontext. Adami skriver att det i pk finns en               

underliggande mening att du inte är helt ärlig. På liknande sätt definierar Schulman och Elander               

också i sina artiklar att innebörden av att vara pk är att en förbehållslöst rätar in sig i rådande                   

trend i samhällsdebatten. Det är inte helt tydligt varför det skulle vara oärligt att instämma i en                 

åsikt som delas av många men att de båda författarna utgår från att det faktum att den stora                  

massan generellt har ett okritiskt förhållningssätt till debatten kan vara en bidragande orsak. En              

förlängning av detta resonemang är det som både Adami och Elander vidare pekar på kring               

synen av “icke-pk” personer som de modiga sanningssägarna, de som vågar stå upp mot              

etablissemanget och säga det som andra tänker men inte vågar säga.  

 

3.2.1 Konkreta och abstrakta drag 

Nästa steg är att identifiera konkreta och abstrakta drag i materialets antaganden. Detta ska göras               

då det är en grundläggande del i den narrativa analysmetoden att studera abstrakta respektive              
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konkreta linjer i “berättelserna” eller som i detta fall, artiklarna. I det andra steget av analysen                

kommer inte varje artikel behandlas lika specifikt utan de kommer istället att analyseras utifrån              

de samband som identifieras i definitionerna som utgångspunkter för abstrakta och konkreta            

linjer. Efter den ingående analysen av antaganden och definitioner av pk-begreppet så skall dessa              

därför klassificeras som abstrakta eller konkreta. Utifrån bilden som framkommit genom att            

analysera artiklarna blir nästa steg att välja ut två konkreta och två abstrakta teman i artiklarna                

som är mest relevanta för analysen. Här belyses ej artiklarnas specifika betydelser, utan de knyts               

indirekt samman i två diskussioner konkret, eller abstrakt.  

Det första konkreta exemplet som valts ut är “alla som kallar sig demokrater och              

humanister måste vara politiskt korrekta” (Linderborg 2014). Varför detta är relevant är för att              

denna definition av politiskt korrekthet kan tolkas som snäv och problematisk. Linderborg som             

skribent sätter sig själv i en svår position med tanke på hennes övriga påståenden kring               

liberalism och den ideologiska påverkan det haft på pk som vi tidigare nämnt i uppsatsen. Men                

samtidigt finns det möjlighet att förstå hennes text utifrån ett annat perspektiv, att Linderborg              

ämnar belysa tidigare förtigna politiska frågor (Stephenson 1999:1). Detta påstående går att            

koppla till att det finns en osäkerhet kring begreppets definition, och att om en bryter ner                

begreppet politisk korrekthet så använder Linderborg den första delen “politisk” som en stark             

aspekt i sin artikel. Det kan dock finnas andra tolkningar när en bryter ner begreppet, det                

politiska måste inte nödvändigtvis vara politik. Tolkningen av detta är att Linderborg valt att              

fokusera på den politiska delen av begreppet, och att vissa parter i debatten istället väljer att                

fokusera på den andra delen “korrekthet”. Detta gör Linderborgs artikel unik i debatten och              

tillför en intressant aspekt i denna analys.  

Nästa intressanta del som ska studeras mer ingående är det faktum att det politiskt              

korrekta börjar slå över till ett polisiärt medvetande, vilket är en del av den förskjutning av                

begreppets betydelse som tidigare nämnts som utgångspunkt (Linderborg 2014). Detta lyfts även            

fram i Schulmans artikel som diskuterar denna förskjutning av begreppets innebörd (Schulman            

2016). Vad Linderborg menar med ett “polisiärt medvetande” tolkas i uppsatsen som att politisk              

korrekthet blir en form av pekpinne där människor har möjligheten att styra varandras handlingar              

och värderingar genom att bestämma vad som anses som pk eller inte. Detta hör även till                
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följdfrågan där fokus ligger på hur en kan förklara en distinktion mellan positivt och negativt pk.                

Här kan konstateras att det är en förskjutning av mer negativ karaktär, vilket även tidigare               

påpekats går att uppfatta genomgående i alla artiklar.  

Att använda politisk korrekthet som något negativt för att förminska debatten eller            

samtalet är ett tredje område som är konkret. Debatten kommer inte att analyseras utifrån något               

specifikt område utan fokus kommer snarare att vara på den i sin helhet. Vare sig det är en debatt                   

om klimathot, fredsavtal eller personliga påhopp i media är det tydligt att det finns tendenser till                

att politisk korrekthet begränsar debatten. Adami talar om att pk både förminskar och begränsar              

debatten och belyser som exempel hur det går att förminska ett ämne, argument eller fråga               

genom att endast definiera den eller det som pk (Adami 2006). Sven Elander exemplifierar              

politisk korrekthet som att det används som ett slags slagträ i debatten när en saknar andra                

argument. Detta talar också för att det finns en osäkerhet gällande definitionen, och att det skulle                

underlätta om förskjutningen av begreppets betydelse avstannade och istället fastställdes på ett            

någorlunda konkret sätt.  

Vad det gäller de abstrakta linjerna kan i synnerhet en gemensam undran utläsas som              

skapas i och med begreppet. Det uppstår en komplexitet inför motsättningen mellan individens             

medverkan i debatten och individens identifikation med den berörda grupp som debatten gäller.             

Åsa Linderborg sammanfattar det som följande;  

 

“Man ska känna skuld för att man inte deltar i kampen samtidigt som             

man inte får vara med för att man inte fattar hur det är att vara svart,                

homosexuell, transperson etc.”  

 

Denna diskussion är återkommande i flera av texterna och mycket intressant då risken är att den                

utsatta minoritetsgruppen ser den utomstående som en inkräktare som ska komma och tala för              

deras grupp åt dem, en slags oönskad talesperson. Det finns dock en möjlig risk med den här                 

tolkningen då det kan generera i att färre deltar i debatten. Grundtanken är att det sannolikt inte                 

bör spela någon roll vem som deltar i kampen så länge den förs framåt vilket även det möjligtvis                  

kan vara ett problematiskt antagande att göra. 
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Nästa abstrakta tema som har identifierats utgår ifrån Håkan Lindgrens artikel där han             

framför sin teori kring att vi har blivit allt mer känsliga för kränkningar. Samtidigt ser vi en                 

tendens till att vi är mer på hugget i debatter och att detta sammantaget även påverkar vår                 

förmåga att förstå varandra i diskussioner. Det som menas med detta är att det skapas en ond                 

cirkel när vi allt som oftast väljer att ifrågasätta och göra en snäv tolkning, istället för att vara                  

öppna och försöka förstå. I ett fall där en person har använt ett felaktigt pronomen, till exempel                 

han istället för hon, kan antingen den mer förlåtande tolkningen göras att det handlar om               

okunskap, personen sa fel eller visste helt enkelt inte vilket pronomen som var det rätta. Eller så                 

kan den snävare tolkningen göras att det handlar om ett uttryck för förtryck, och att personen i                 

fråga är rasist, homofob eller fientlig. Förhoppningen är att den mer generösa tolkningen             

inledningsvis prövas men erfarenheten här visar dessvärre snarare på motsatsen. 

 

3.3 Teoribaserad analys av utvalda artiklar 

I denna del har en konkret och en abstrakt linje från föregående avsnitt valts ut för vidare analys                  

med hjälp av postkolonial teori och maktteori. Motiveringen av valet till dessa två narrativer är               

att de genomgående i artiklarna har varit märkbara och därmed återkommit likt teman för hela               

uppsatsen. Det är vidare möjligt att koppla ihop de två temana vilket kommer att göras löpande i                 

analysen.  

Den första aspekten, den konkreta linjen, som är relevant att analysera utifrån ett             

teoretiskt perspektiv är hämtad ur Åsa Linderborgs artikel där hon skriver om hur             

samhällsdebatten övergått till ett polisiärt medvetande. Ovan i analysen har det redogjorts för vad              

detta påstående innebär för debatten om politisk korrekthet, men för att tillämpa ett teoretiskt              

perspektiv på detta kan en djupare förståelse för Linderborgs ställningstagande skapas. Att            

människor har idag har möjlighet att styra varandras handlingar och språkbruk med pekpinne på              

vad som är rätt och fel (icke-pk eller pk), är ett problem.  

En utgångspunkt som har inspirerat till detta, är att det polisiära medvetandet blir till ett               

hinder för debatten och människor inte längre känner samma yttrandefrihet som de tidigare             

tillskrivits. Denna aspekt är en tydlig grundsten till komplexiteten om politisk korrekthet, och hur              

betydelsen av detta begrepp förändrats mycket de senaste åren. Det intressanta är hur denna              
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variation har vuxit fram, och om det är något positivt eller negativt. Utifrån den postkoloniala               

teorin är de västerländska värderingarna det styrande faktumet till att strukturer idag ser ut som               

de gör, vilket går att relatera till i studiet av politisk korrekthet (Carbin 2009:391). Diskussionen               

om vem eller vilka som skall fastställa definitionen av pk kommer förmodligen att fortsätta              

florera i debatten, men den slutsats som kan dras av den påverkan som pk idag har på den                  

samhälleliga vardagen och debatten är att det skapar osäkerhet och komplexitet. I detta arbete              

ställs frågan om och hur definitionen har förändrats, och vi kan konstatera att västerländska              

värderingar varit en del av denna förändring, samt att människor har större resurser att påverka               

samhället. Vi i väst ser oss själva som mer medvetna, och tillgången till kunskap är bredare än                 

tidigare (Ibid.). Denna kunskap kan tolkas som redan bestämd, att det inte finns någon neutral               

arena för ny kunskap att utvecklas. Tolkningen av politisk korrekthet som ofta görs är att det är                 

just ett sätt att “vara en del av kampen”, och att begreppet har en styrande betydelse. Problematik                 

kvarstår om medverkan i kampen, för att det fortfarande finns en uppdelning i “vi och dom”,                

vilket försvårar delaktighet eftersom det som behövs är en enkel och tilltalande inbjudan (Ibid.).              

En inbjudan till att tillsammans skapa förändring och inte att först behöva bevisa tillräcklighet              

för medverkan i kampen. Räcker jag för att hjälpa till, eller måste jag på något sätt bevisa att jag                   

förstår hur det känns? Förståelsen för Linderborgs indirekta poäng i artikeln blir tydlig när en               

förhåller sig till “vi och dom” inom den postkoloniala teorin.  

Det ligger en problematik i debatten i och med skillnaden mellan medverkan och             

identifiering. För att belysa ytterligare ett exempel beskrivs denna situation: jag vill hjälpa till i               

debatten gällande transsexuellas rättigheter, och jag blir avvisad från kampen för att            

transpersoner ser mig som utomstående och att “du vet inte hur det är”. Är det ett tecken på att                   

underliggande strukturer inom den postkoloniala teorin är en faktor till att “vi och dom” blir så                

tydligt i debatten, eller finns det andra faktorer till att detta inträffar. Ett mönster kan utläsas efter                 

läsningen av artiklarna, där samhällsdebatten på olika sätt har möjlighet att styra begreppets             

förändrade karaktär. Som tidigare redovisats är definitionen av pk spridd, och i ett försök till att                

sammanställa de definitioner som funnits kan konstaterandet göras att politiken, debatten och            

mediala faktorer är påverkande i förskjutningen av pk.  

Sammantaget är uppfattningen om delaktighet i debatten att människor står inför ett val,             
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och att detta val är avgörande för utfallet av betydelsen av politisk korrekthet. Detta är också det                 

centrala draget av abstrakt karaktär som denna analys behandlar. Väljer person A att vara              

förstående och ha tålamod för person Bs argument eller påstående, kan detta innebära att person               

B som vill vara en del av debatten/kampen får en chans att tillföra något. Om person A istället                  

väljer den snäva och dömande vägen blir förmodligen utfallet istället att person B blir utesluten               

ur debatten/kampen. För att ta det ytterligare ett steg längre har förmodligen person A som valde                

att utesluta person B från kampen påverkats av något. Här görs en tydlig koppling till Lukes                

maktdimensioner att person Bs intressen inte tillgodoses beroende av hur person A väljer att              

förhålla sig till dessa. Det är alltså upp till person A om person Bs intressen tillmötesgås eller ej                  

(Lukes 2009:37). I denna kontext tolkas denna påverkan som den osäkerhet inför definitionen av              

politisk korrekthet som tidigare resonerats kring. Den osäkerhet som är styrande för hur             

människor uppfattar politisk korrekthet och hur det förändras. Här är den postkoloniala teorin             

central, då denna förskjutning som skapat osäkerhet kan bero på att exempelvis de transsexuellas              

kamp alltid mött motstånd genom underliggande normativa strukturer, och det räcker inte med             

att ett begrepp “politisk korrekthet” applicerats på människor som vill “göra skillnad”.            

Förmodligen måste det till något mer instrument till processen av hur “kampen” skall hanteras              

utifrån en empatisk grund. Vad detta instrument skulle kunna innebära är fortfarande inte             

identifierat, men tanken på detta är nödvändigt.  
Som går att visa på grundar sig de båda utlästa temana någon slags osäkerhet som verkar                

komma av begreppet. Genomgående i denna analys som nu förts, kan ett konstaterande göras att               

politisk korrekthet skapar ett dilemma i debatten. Detta dilemma tenderar styra uppfattningar och             

tolkningar, vilket skapar osäkerhet. Denna osäkerhet har varit återkommande i analysen och            

bygger på att bekräftelse och förståelse kan försvåras när det ständigt finns en indirekt “social               

kod” eller “social struktur” att förhålla sig till. I boken Narrativ teori och metod av Anna                

Johansson, diskuteras det faktum att osynliga maktrelationer blir synliga i den narrativa            

analysmetoden som används (Johansson 2005:57f.). Artiklarna som analyserats berör med          

varierande infallsvinklar hur politisk korrekthet idag är ett sätt att “döma” människor, “hitta             

avvikelser i mängden”, och sätta människor på plats, få dem att förstå att de måste förhålla sig                 

till vissa strukturer för att passa in i massan och etablissemanget, i den stora berättelsen (Ibid.).                
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Här framställs ett tydligt svar på frågeställningen om en förskjutning av betydelsen av pk skett               

under de senaste tio åren. Svaret är delvis ja, begreppet tenderar styra debatten, dock sällan på                

väl synliga sätt. Den stora berättelsen som utgångspunkt i den narrativa analysen visar på att ett                

begrepp som från början myntades för att bidra till inkludering och förståelse för olika grupper,               

idag istället står för ett sätt att utöva makt och skapa en osäker tillvaro i debattsfären.  

Konstaterandet kan göras att politisk korrekthet trots en fortsatt förändring troligen           

kommer att vara komplext, och skapa osäkerhet i debatten. Det blir denna komplexitet och              

osäkerhet om delaktighet i debatten som delvis är problematisk med begreppet eftersom det inte              

finns något svar idag på hur en definition skall tillsättas begreppet, och vad den isåfall skulle                

innebära. Utifrån analys av artiklarna kan en konstatera att debatten är i behov av att pk blir                 

definierat, eller själv finner sin definition.  

 

4. Slutsats 

I denna uppsats har en djupgående diskussion samt utredning av politisk korrekthet genomförts.             

Genom analysen tolkas att en brist på fastställd definition bevisligen lett till viss osäkerhet i               

debatten. Snarare än att landa i en allmängiltig definition av begreppet har uppsatsen redovisat              

och analyserat för de många olika former av fastställda definitioner som existerar. Uppsatsen har              

därmed genererat i ökad klarhet inför den förskjutning av betydelsen som tidigare hållits som              

hypotetisk utgångspunkt samt betydelsen av politisk korrekthet och de många definitioner           

begreppet huserar.  

Idag handlar en stor del av debatten om konflikt, samverkan och inkludering respektive             

exkludering i samhället vilket kan göra att pk utvecklas till något ännu mer betydelsefullt i               

debatten. För att återkoppla till komplexiteten mellan medverkan och identifikation i kampen            

eller i debatten så är även det centralt i förhållande till vad som står på dagordningen idag. Det                  

krävs förståelse och tålamod för varandras värderingar, och en gemensam definition av politisk             

korrekthet där alla får möjlighet att anpassa sig till inkludering och användningen av detta              

begrepp i debatten. Fortsätter västerländska värderingar att dominera och styra debatten och den             

samhälleliga arenan, finns inte någon neutral mark. Denna diskussion grundar sig inte i att väst               

inte skall definiera pk, utan detta är det komplexa, vem eller vilka skall definiera detta begrepp så                 
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att det kan användas för och av alla. Och den obesvarade följdfrågan till detta är hur denna                 

definiering skulle gå till för att landa i ett så bra resultat som möjligt.  

Den genomgående diskussionen i debattartiklarna är att en kan se att begreppet politisk             

korrekthet tar allt större plats utan att ha en fastställd betydelse. Samtliga definitioner och              

antaganden som görs av författarna till primärmaterialet indikerar på en utvidgning av begreppet.             

Då detta däremot skett utan någon framgång att definiera begreppet ter det sig följaktligen              

numera förhållandevis substanslöst, något en kan slänga sig med och göra gällande om det              

mesta. Denna upptäckt ser vi som skribenter viktig för framtida studier om politisk korrekthet för               

att en definition av begreppet anses vara nödvändig. Tolkningen av begreppet är likt författarna              

till primärmaterialet föränderlig, och något som både kan skapa konflikt och möjligtvis skipa             

rättvisa.  

Som tidigare nämnts tenderar begreppet styra debatten inom vissa områden, vilket kan            

uppfattas vara problematiskt. De områden som är centrala i pk-kontexten är offentliga debatter i              

Sverige, och det allmänna förhållningssättet till politisk korrekthet. Politisk korrekthet tillämpas           

indirekt likt ett verktyg jämförbart med ett maktmedel. Detta användande underlättas möjligen av             

det faktum att begreppet i nuläget har en flytande betydelse. När en definition bestäms kan detta                

resultera i en upplösning gällande problematiken med att pk hanteras som ett maktmedel och              

skapar obalans i debatten och i språket.  

Sett till en internationell aspekt är det troligt att oroligheter och andra värden som              

befinner sig i obalans kan påverkas av hur detta styrande begrepp förändras beroende av kontext,               

tid och rum. Eftersom politisk korrekthet kan konstateras vara substanslöst, oberoende och            

ingrott i normativa strukturer finns det idag i denna studie inget förslag till möjlig lösning för en                 

effektiv och säker definiering av begreppet.  

 

5. Avslutande diskussion kring vidare forskning om politisk korrekthet 

Tydligt är att begreppet politisk korrekthet påverkar människor, och deras val i vardagen när det               

kommer till indirekta strukturella förändringar av begreppet. Det är alltså enligt vår uppfattning             

av begreppets påverkan på människor svårt att finna något konkret svar till varför politisk              

korrekthet tenderar påverka den fria tanken hos människor. 
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Tidigare i uppsatsen förklarade vi syftet för avgränsningen till den svenska kontexten av             

politisk korrekthet. Mats Alvesson skriver i sin artikel att “pk är en väldigt svensk värdering”               

(Alvesson 2016), vilket vi ser som en indikation på att det finns andra som delar vår förståelse av                  

begreppet politisk korrekthet som det intressanta, och att det inte är relevant att fördjupa              

analysen till en global arena, exempelvis “political correctness” i en Amerikansk kontext. Vad             

som hade gjort en komparativ studie intressant, i detta fall mellan USA och Sveriges tolkningar               

av politisk korrekthet, är om förändringen sett annorlunda ut över tid. I denna uppsats har en                

djupgående analys berört den komplexa begreppsutvecklingen, och vilka “makter” som påverkat           

detta. Men i en komparativ studie skulle istället fokus kunna ligga på om USA som stort land                 

med mycket makt, påverkat utvecklingen av Sveriges språkbruk. Varför just USA är relevant är              

för att “political correctness” varit ett hett ämne i debatt, precis som politisk korrekthet i Sverige                

(Weigel 2016).  

Inför framtida forskning hade det vidare varit intressant att föra en diskussion utifrån ett              

postmodernistiskt perspektiv då vi tror att detta skulle vara mycket intressant att studera i              

jämförelse med den postkoloniala teorin (Robertson 2012:226). Politisk korrekthet som ett           

narrativ går att relatera till en postmodernistisk utgångspunkt då det grundar sig i att olika värden                

är uppbyggda utan objektiva sanningar. Verkligheten är konstruerad utifrån hur vi själva väljer             

att konstruera den (Barthes 1977a:228). Varför vi anser denna teori som passande är för att               

området berörs av just tankar kring hur verklighetsuppfattningen är uppbyggd utifrån en politisk             

korrekthet. Enligt denna uppsatsidé skulle isåfall förskjutningen av politisk korrekthet i           

förhållande till skillnaden mellan dessa två teoretiska utgångspunkter analyseras. Detta skulle           

utgöra en bra grund till en bred och djupgående analys om förskjutningen av politisk korrekthet               

på ett annat plan är det som i denna uppsats varit syftet. Ett sätt att testa dessa två teorier i                    

relation till varandra med politisk korrekthet idag som kontext eller diskurs.  

 

 

  

Elin Bergenlöv & Ebba Hammer 
25 



Lunds universitet                                                                                                                         STVA22  
Statsvetenskapliga institutionen                                                                                                       HT16 
                                                                                                                           Handledare: Mi Lennhag  

6. Referenser 

 
Artiklar 
Adami, Zanyar. Svenska Dagbladet. Hämtad: 09.11.16 Publicerad: 29.03.06 
http://www.svd.se/politisk-korrekthet-absolut-ingen-skitsak 

Alvesson, Mats. Aftonbladet. Hämtad: 11.11.16 Publicerad: 24.07.16 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23208778.ab 
 
Björk, Nina. Dagens Nyheter. Hämtad: 15.12.16 Publicerad: 09.12.13  
www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/  
 
Elander, Sven. Sveriges Television. Hämtad: 07.11.16 Publicerad: 30.01.11 
http://www.svt.se/opinion/respektera-oss-politiskt-korrekta 

Ledare (osignerad). Dagens Nyheter. Hämtad: 09.11.16  Publicerad: 01.04.15 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/det-politiskt-korrekta-sd/ 

Linderborg, Åsa. Aftonbladet. Hämtad: 11.11.16  Publicerad: 07.11.14 
http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt  
 
Lindgren, Håkan. Svenska Dagbladet. Hämtad: 09.11.16 Publicerad: 04.09.16 
http://www.svd.se/pa-ren-svenska-som-inte-kranker  
 
Löfvendahl, Bo. Svenska Dagbladet. Hämtad: 09.11.16 Publicerad: 03.09.16 
http://www.svd.se/ar-det-politiskt-korrekt-att-saga-forort  
 
Renck, Lokko, Arbabi. Nyheter 24. Hämtad: 10.11.16 Publicerad: 17.12.14 
http://nyheter24.se/debatt/785608-pk-ar-det-finaste-vi-har  

Schulman, Alex. Aftonbladet. Hämtad: 09.11.16 Publicerad: 11.09.16 
http://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/jag-avskyr-pk-maffian-som-vill-stanga-grans
erna/  

Weigel, Moira. The Guardian. Hämtad: 30.12.16 Publicerad: 30.11.16 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/30/political-correctness-how-the-right-invented
-phantom-enemy-donald-trump  
 
 

Elin Bergenlöv & Ebba Hammer 
26 

http://www.svd.se/politisk-korrekthet-absolut-ingen-skitsak
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23208778.ab
http://www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/
http://www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/
http://www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/
http://www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/
http://www.dn.se/kultur.../nina-bjork-det-finns-ingen-plats-for-fodelse/
http://www.svt.se/opinion/respektera-oss-politiskt-korrekta
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/det-politiskt-korrekta-sd/
http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt
http://www.svd.se/pa-ren-svenska-som-inte-kranker
http://www.svd.se/ar-det-politiskt-korrekt-att-saga-forort
http://nyheter24.se/debatt/785608-pk-ar-det-finaste-vi-har
http://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/jag-avskyr-pk-maffian-som-vill-stanga-granserna/
http://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/jag-avskyr-pk-maffian-som-vill-stanga-granserna/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/30/political-correctness-how-the-right-invented-phantom-enemy-donald-trump
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/30/political-correctness-how-the-right-invented-phantom-enemy-donald-trump


Lunds universitet                                                                                                                         STVA22  
Statsvetenskapliga institutionen                                                                                                       HT16 
                                                                                                                           Handledare: Mi Lennhag  

Litteratur 
Barthes, Roland. 1977. “Introduction to the structural analysis of narratives.” i Barthes, Roland, 
image - music - text , London: Fontana.  
 
Bergström, Göran - Boréus, Kristina (red.), 2012. “Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.” Lund: Studentlitteratur.  
 
Carbin, Maria 2009, i Beckman, Ludvig – Carbin, Maria – Erman, Eva – Gottardis, Andreas 
–Mörkenstam, Ulf – Näsström, Sofia – Reinikainen, Jouni – Wendt, Maria (red.), 2009. “Texter i 
samtida politisk teori.” 2:a upplagan. Malmö: Liber.  
 
Esaiasson, Peter – Giljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wängnerud, Lena, 2012. 
“Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad.” Stockholm: Norstedts 
juridik. 
 
Johansson, Anna. 2005. 1:9. “Narrativ teori och metod.” Författaren och studentlitteratur AB 
Lund  
 
Järvenpää, John. 2006. “Politisk korrekthet: likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering.” 
CO-print Professional i EU Reson produktion 
 
Kiser, Edgar, 1996. “The revival of narrative in historical sociology: What rational choice theory 
can contribute.” i Politics and Society , september 1996, vol. 24, utgåva 3. 
 
Kullbom, Pierre - Landin, Per  (red.) 1998. “Politisk korrekthet på svenska - en antologi.” Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion Stockholm/Stehag 1998.  
 
Lukes, Steven. 2005. “Power: a radical view.” 2:a upplagan. Wales: Creative print & Design. 
 
Lukes, Steven. 2009, i Beckman, Ludvig – Carbin, Maria – Erman, Eva – Gottardis, Andreas 
–Mörkenstam, Ulf – Näsström, Sofia – Reinikainen, Jouni – Wendt, Maria (red.), 2009. “Texter i 
samtida politisk teori”. 2:a upplagan. Malmö: Liber.  
 

Robertson, Alexa. 2012, i Bergström, Göran - Boréus, Kristina (red.), 2012. “Textens mening             

och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.” Lund: Studentlitteratur.  

Elin Bergenlöv & Ebba Hammer 
27 



Lunds universitet                                                                                                                         STVA22  
Statsvetenskapliga institutionen                                                                                                       HT16 
                                                                                                                           Handledare: Mi Lennhag  

Stephenson, Susan. 1999. “Narrative, Identity and Modernity.” Uppsats presenterad vid “The           

political Uses of Narrative” vid ECPR joint sessions of workshops i Mannheim, 22-23 mars              

1999.  

 

Internetkällor 

Nationalencyklopedien, cisperson. Hämtad: 02.01.17 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cisperson 

 

Elin Bergenlöv & Ebba Hammer 
28 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cisperson

