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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka hur det politiskt korrekta talet kan främja ett beteende av 

självcensur, med utgångspunkt i exempel hämtade från nordamerikanska universitet, samt hur 

det kan påverka samhället och den enskilda individen. Insamlad empiri består av mediala 

händelser som belyser påföljder vid misslyckande av att förhålla sig politiskt korrekt. För att 

uppnå syftet med studien har en kritisk-teoretisk diskursanalys gjorts utifrån den empiriska 

kontexten, med tillämpning av sociologiska teorier. Studien visar bland annat hur diskursen om 

politisk korrekthet kan legitimera en form av förtryck, genom grova sociala sanktioner, mot 

individer som inte förhåller sig till den. Vidare diskuteras hur kontraproduktiv diskursen kan te 

sig, i den mening att idéer och intellektuell diversitet inom den nordamerikanska akademin kan 

avta.  

 

Nyckelord  
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Abstract 

This study aims to examine how the politically correct speech can promote self-censorship 

and how it affects society and individuals, based on examples from North American 

universities. The empirical data consists of medial events that highlight sanctions in case of 

failure to remain politically correct. To achieve the aim of the study, a critical-theoretical 

discourse analysis has been done based on the empirical context, with the application of 

sociological theories. The study shows, among other things, how the discourse of political 

correctness can legitimize a form of oppression, through abusive social sanctions, against 

individuals who are not staying within the discourse. Furthermore, the possible counter 

productivity of the discourse is discussed in the sense that ideas and intellectual diversity 

within the North American academy may decline. 
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1. Inledning  

(Trigger warning:) 

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin, but by the content of their character.” - Martin Luther King 

JR. 

 

Detta är kanske ett av de mest igenkända citaten i dag, omedelbart förknippat med den ikoniska 

afroamerikanska medborgarrättsrörelsen som pågick i mitten av 1900-talet. Det är också ett 

citat som studentkåren på University of Oregon påstridigt har försökt få avlägsnat från en av 

väggarna på campusområdet, på grund av att det ansågs diskriminerande, eller “icke-

inkluderande” (Daily Emerald 2016). Studenterna tyckte inte att MLK-talet var representativt 

nog. De påstod att mångfald handlar om så mycket mer än ras, att det fortfarande finns 

människor som exempelvis identifierar sig med olika kön/genus m.m. och i den mening skulle 

citatet vara diskriminerande (ibid.). 

 

Poängen till det inledande stycket är inte att diskutera semantik eller vad som anses vara rätt 

eller fel. Jag valde att inleda med detta nutida, och enligt mig, väldigt ironiska exempel för att 

belysa ett ganska obemärkt fenomen jag tycker mig se alltmer av i det postmodernistiska 

samhället. Vad jag syftar till är komplexiteten bakom det vedertaget gällande politiskt korrekta 

språket. Var drar man gränsen till vad som anses vara kränkande? Hur ser utvecklingen för 

intellektuella och politiska debatter ut när man måste undvika vissa yttranden för att inte få 

anklagelser om intolerans? Hur vet man vad som är “okej” att säga, om till och med Martin 

Luther King JR’s citat, kan bli anklagat för diskriminering? 

1.1 Syfte 

Begreppet politisk korrekthet syftar vanligtvis till samtal där skildrande - och möjligen negativt 

uppfattade - ord undviks. Att föra sig politisk korrekt och inte använda förolämpade ord är 

självfallet ytterst positivt. Fördelarna för detta ter sig uppenbara, och just därför ligger mitt 

intresse i att hålla ett kritiskt förhållningssätt, och belysa de eventuella nackdelarna. Det tycks 

råda en politisk korrekthetsdiskurs, alltså ett samtalsmönster kring hur man “bör” uttrycka sig, 

med väldigt otydliga gränsdragningar trots tydliga sanktioner. Att det genom denna diskurs 
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utvecklas implicita “regler” kring ord som får användas tyder dessutom på självcensur, vilket 

jag anser kan vara oroande för exempelvis akademins sfär och för demokratin.  

 

Syftet med denna uppsats är således att kritiskt granska denna diskurs mot politisk korrekthet, 

och i förlängning självcensur. Jag ämnar reflektera kring, och förstå, hur detta tar sig uttryck 

med exempel hämtade från nordamerikanska universitet, samt teoretiskt belysa nackdelar av 

fenomenet på individ- och samhällsnivå.  

1.2 Frågeställningar 

Hur kan det politiskt korrekta samtalet påverka den enskilde individen? 

Hur kan olika maktrelationer speglas i politiskt korrekt språk? 

Hur kan svårigheter kring vad som faller innanför ett politiskt korrekt språk förklaras?  

2. Bakgrund 

Det finns ingen allmänt etablerad definition av ordet självcensur. Jag vill därför inleda detta 

stycke med ett förtydligande av vad jag menar med detta begrepp. Självcensur är en censur där 

den som skapar information (uttrycker sig på något vis) själv begränsar den, utan tvång från 

någon auktoritet. Begreppet är inte självklart, då jag vågar påstå att alla vi människor generellt 

har något innehåll vi “självcensurerar”, medvetet eller ej. I vissa fall handlar censureringen om 

ren artighet, men det kan dock också röra sig om en rädsla av att inte råka ut för hat och 

trakasserier, eller liknande. Beckman (2016, s. 9) menar att distinktionen mellan censur och 

självcensur endast är vem som är “censor”, att vid självcensur är det bara personen i fråga som 

begränsar sig själv. Samtidigt påpekar han att självcensur, även om det inte påtvingas av en 

auktoritet, ändå kan uppstå som resultat av strukturell- eller statsmakt (ibid.). Han menar att det 

finns goda skäl att avstå från att uttrycka sig, när den rådande diskursen kring vad som är korrekt 

ter sig annorlunda från ens egna tankar. Självcensur är lika verklig och effektiv som “vanlig” 

censur, kanske till och med ännu mer effektiv då den inte går att illegalisera (ibid.). 

 

Mitt intresse för självcensur väcktes ungefär i takt med tre olika händelser som tog mycket plats 

i media under år 2015. Det första var senaste valet i Sverige, när Sverigedemokraterna blev det 

tredje största partiet, trots många kontroversiella uttalanden från några av medlemmarna. Det 
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andra var attentatet mot Charlie Hebdo i Paris1, och slutligen också Donald Trumps växande 

popularitet som kandidat i det amerikanska presidentvalet. Den eventuellt långsökta 

gemensamma nämnaren för dessa tre händelser är självcensur.  

 

I en artikel angående attentatet i Paris skriver Andersson (2015) om hur farligt det är för ett fritt 

och demokratiskt samhälle att hamna i ett beteende av självcensur och uppmanar andra 

redaktioner att publicera samma bild som Charlie Hebdo hade gjort, för att undvika detta. Han 

skriver om att självcensur leder till att nödvändiga konversationer inte kommer att tas upp, 

vilket medför negativa konsekvenser mot framförallt demokratin (ibid.). Charlie Hebdo valde 

att uttrycka kontroversiella ämnen om dagens samhälle och fick betala ett högt pris för det. Det 

må vara förolämpande att jämföra mord med sociala sanktioner, men jag tycker att det är en 

viktig parallell att göra, för att förstå varför självcensur kan förekomma. Oavsett om det är 

fysiskt våld, hot, förlorande av jobb, eller sociala sanktioner, är det alltid lättare att inte yttra 

sig om något aningen kontroversiellt än att riskera något av dessa. Kopplingen till Trump och 

Sverigedemokraterna är just hur reaktionen på självcensur kan se ut. I takt med att dessa 

kontroversiella politiska partier uppkom och började växa, tycks även kommentarer i stil med 

“äntligen någon som vågar säga vad den faktiskt tycker” börja höras mer frekvent. I Sverige är 

det exempelvis inte särskilt ovanligt att bli förknippad med rasism om man är “helsvensk” och 

pratar om invandrarfrågan, även om man för helt sakliga argument. Detta visar enligt mig 

indikationer på att en stor del av folket har tigit och inte vågat uttrycka sig, eller annorlunda 

uttryckt; deltagit i beteende av självcensur. 

 

Detta var alltså vad som initialt fick upp min tankegång kring om att det kanske finns en baksida 

med att alltid vara politiskt korrekt, för att man i förlängningen, eventuellt ägnar sig åt 

självcensur. Jag började därefter fördjupa mig i debatter och händelser kring politiskt korrekt 

språk för att närmare undersöka uttryck av självcensur. Jag kollade främst på mediala händelser 

i USA, och började upptäcka problematik kring hur ord och samtalsämnen faktiskt blir (eller 

bör vara) vedertagen “tabu”, samt hur det lätt kan gå överstyr. Det hela verkar ha börjat med 

viktiga debatter kring saker som feminism, rasism, kvotering, icke-heterosexuellas rättigheter, 

m.m. Problematiken som dock tycks ha uppstått är att vid något skede skapades det en 

homogenitet av “korrekta åsikter” kring dessa ämnen, på framförallt nordamerikanska 

universitet, som ledde till att alla andra uttalanden försökte tystas ner, motiverat av att skapa 

                                                           
1 Terrorattentat i Paris den 7 januari 2015 mot tidskriften Charlie Hebdo. Terrordådet skedde i följd av en 
publicerad avbildning av den muslimska profeten Muhammed (Kvarnkullen 2015). 
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“safe spaces”2 där ingen blir kränkt (Heidt & Lukianoff 2015). Jag ämnar inte att ta någon 

ställning till vilken åsikt som är “rätt eller fel”, men jag anser själv att det redan här finns 

oroande element med att tysta ner åsikter istället för att debattera, oavsett hur oense man är.  

 

Fortsättningsvis uppmärksammade jag att det inom diskursen tycks ha utvecklats en paradoxal 

form av “korrekthet” i både retorik och semantik, samt samtalsämnen, som resulterar i en språk-

labyrint man svårt hittar ut från. Det inledande stycket angående Martin Luther King JR’s citat, 

är ett av många exempel som visar på att denna komplexitet finns kring vad som anses korrekt. 

Många liknande exempel visar hur frågan om att föra - samt hur man ”bör” föra - sig politiskt 

korrekt på mediala plattformar och inom universiteten. Det tycks ha utvecklats till någon form 

av debatt kring ideologiska ståndpunkter med mål att tysta ner åsikter, genom påtagliga 

konsekvenser i form av sociala- sanktioner och uthängningar vid misslyckande av att följa 

dessa. I följande avsnitt presenteras några ord och exempel på händelser, som gjorde mig 

uppmärksam på detta mönster. 

2.1 Definitioner 

Nedan följer en kort lista på ord som kan vara bra att känna till vid läsningen, då de används 

inom diskursen3, samt därför också återges i analysen. 

 

Trigger warning: Ett begrepp som används innan ett påstående, eller uppvisande av text, video, 

etc., som varnar för upprörande material som eventuellt kan förolämpa eller uppröra någon 

(Oxford Dictionaries 2017).  

 

Safe space: Ett rum eller plats där en person eller kategori av personer kan känna sig säker att 

inte bli utsatt för diskriminering, trakasserier, kritik eller någon annan psykisk eller fysisk skada 

(Oxford Dictionaries 2017). 

 

Micro-aggression: Ett uttalande, handling, eller ett tillbud betraktat som ett exempel på 

indirekt, subtilt, eller oavsiktlig diskriminering mot medlemmar i en marginaliserad grupp, 

exempelvis en etnisk minoritet (Oxford Dictionaries 2017). 

 

                                                           
2 Se “Definitioner” - Safe space, på s. 4. 
3 Begreppet diskurs kommer att redogöras för i metodavsnittet. Kortfattat syftar jag här till samtalet och 

debatterna som sker i fråga om hur man bör föra sig politiskt korrekt.  
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Echo-chamber: Ett begrepp som förklarar en förstärkning av åsikter genom upprepning, likt 

ett eko, av människor med samma ideologiska uppfattning, utan att del av eller lägga fram 

motståndarens argument.  

(Detta begrepp har ingen klar definition då ordet egentligen har en annan betydelse, men det 

anammas på detta vis inom sammanhanget) 

2.2 Empiri 

Nedan följer några subjektivt utvalda exempel på händelser under de senaste två åren. 

Händelserna visar en bred variation på hur diskursen tar sig uttryck, men följer också en röd 

tråd kring problematiken angående vad som anses vara korrekt, samt sanktioner vid ett 

misslyckande förhållningssätt av det “korrekta”. Empirin har som ändamål att skapa en kontext 

som lägger grunden för min analys. Det vill säga att jag primärt kommer diskutera empirin som 

helhet i analysen snarare än att utreda fallen var för sig, då resonemangen i analysen till stor del 

är applicerbara på samtliga händelser. 

2.2.1 Vad händer när uthängning löper amok? 

År 2015 höll författaren Jon Ronson ett föredrag på konferensen TED kring bakslag av icke-

korrekta uttalanden på sociala media, där han tog upp ett exempel från Twitter (Ronson 2015). 

Han inleder med att redogöra för begreppet “shaming”, som innebär sociala sanktioner i form 

av offentlig uthängning. Sedan tar han upp flera exempel på hur detta används, med fokus på 

ett specifikt exempel av en händelse som skedde en person vid namn Justine Sacco. Kortfattat 

var detta en kvinna som hade 170 följare på Twitter som skrev ett (enligt henne) skämt för att 

håna sin egen bubbla av privilegium, som vit västerländsk kvinna med en homogen grupp av 

följare (på Twitter) (ibid.). Hon gick på ett flyg för att resa till Sydafrika och skrev “Going to 

Africa. Hope I don’t get Aids. Just kidding. I’m white!”. När Justine landade efter en 11-

timmars resa och satte på mobilen blev hon mött av tusentals hot på Twitter. Hennes 

misslyckade liberala skämt blev så omtalat och igenkänt under dessa elva timmar att människor 

till och med tog på sig uppdraget att ta reda på när hennes flyg landar och ta kort på henne samt 

att få Justine sparkad, med skapandet av hashtags som #fireJustine #gettingfired (ibid.). Vad 

som hade skett var att någon av hennes 170 följare skickade det till en journalist för 

skvallertidningen Gawker som spred det vidare till sina 15000 följare.  
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Vad Ronson (2015) försöker förmedla med denna händelse är inte att det borde vara okej att 

skriva något sådant osmakligt, även om det är skämt, utan hyckleriet bakom “shaming”. Oavsett 

intentionerna bakom Justines Twitter-inlägg är det väldigt bisarrt hur ett förolämpande 

uttalande legitim gör ännu grövre förolämpningar om personen i fråga som yttrade sig dåligt 

först. Det var otaliga förolämpningar riktade mot Justine som cirkulerade Twitter, bland annat 

ett inlägg där det stod “Somebody HIV-positive should rape this bitch and then we’ll find out 

if her skin color protects her from AIDS”, och många liknande (ibid.). Dessa kommentarer fick 

passera helt fritt utan någon som helst kritik. 

2.2.2 Universitet är till för trygghet, inte intellektualitet.  

30e oktober, dagen innan halloween år 2015 svarade Erika och Nicholas Christakis på ett mejl 

skickat från student-aktivister från Yale universitetet. Erika och Nicholas undervisade på 

universitetet men var också föreståndare för trivsel på campus. Mejlet de svarade på var 

kortfattat en förfrågan om att samtliga studenter på campus bör informeras om att inte ha på sig 

halloween-utklädnader som skulle kunna anses vara kulturell appropriering (Foundation for 

Individual Rights in Education (FIRE) 2015). Christakis svar på detta mejl var ett (försiktigt 

formulerat) ifrågasättande av denna förfrågan, då de tyckte att det kunde ses som ett inkräktande 

på deras yttrandefrihet och rättigheter att uttrycka sig. Detta var det genomgående temat i det 

långa svarsmejlet från Erika Christakis: 

 

“I don’t wish to trivialize genuine concerns about cultural and personal representation, and other challenges to 

our lived experience in a plural community. I know that many decent people have proposed guidelines on 

Halloween costumes from a spirit of avoiding hurt and offense. I laud those goals, in theory, as most of us do. 

But in practice, I wonder if we should reflect more transparently, as a community, on the consequences of an 

institutional (which is to say: bureaucratic and administrative) exercise of implied control over college students. 

 

It seems to me that we can have this discussion of costumes on many levels: we can talk about complex issues 

of identity, free speech, cultural appropriation, and virtue “signalling.” But I wanted to share my thoughts with 

you from a totally different angle, as an educator concerned with the developmental stages of childhood and 

young adulthood. 

 

As a former preschool teacher, for example, it is hard for me to give credence to a claim that there is something 

objectionably “appropriative” about a blonde-haired child’s wanting to be Mulan for a day. Pretend play is the 

foundation of most cognitive tasks, and it seems to me that we want to be in the business of encouraging the 

exercise of imagination, not constraining it. I suppose we could agree that there is a difference between 

fantasizing about an individual character vs. appropriating a culture, wholesale, the latter of which could be 
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seen as (tacky)(offensive)(jejeune)(hurtful), take your pick. But, then, I wonder what is the statute of limitations 

on dreaming of dressing as Tiana the Frog Princess if you aren’t a black girl from New Orleans? Is it okay if 

you are eight, but not 18? I don’t know the answer to these questions; they seem unanswerable. Or at the least, 

they put us on slippery terrain that I, for one, prefer not to cross. [...] Nicholas says, if you don’t like a costume 

someone is wearing, look away, or tell them you are offended. Talk to each other. Free speech and the ability 

to tolerate offence are the hallmarks of a free and open society”  

                                                                                                       (Christakis 2015) 

 

Responsen till detta mail blev protester utanför Christakis kontor samt hotfulla trakasserier. 

Paret Christakis blev även anklagade för rasdiskriminering och oförmåga att skapa ett “safe 

space” för studenterna på campus. Kommentarer som “Fuck you [...] Yale is not about creating 

intellectual space, it’s about safe spaces”, skriks högt mot Nicholas medan han försöker försvara 

mejlet (Yale Halloween Costume Controversy 2015). Många av dessa studenter som blev 

upprörda krävde även att Christakis skulle avgå själva eller att universitetet skulle avsätta dem 

(FIRE 2015). Kortfattat, resulterade händelseförloppet i att båda Nicholas och Erika själva 

avgick för att de inte längre kunde stå ut med trakasserierna.  

2.2.3 Omedveten mikro-aggression(?) 

På UCLA i Kalifornien bar några studenter vid ett tillfälle en tröja med tryck på framsidan av 

deras professors ansikte. Detta för att professorn i fråga hade organiserat en intern 

sportturnering för universitetet, som de ville sin uppskattning för. Dessa studenter blev snabbt 

offentligt anklagade för mikro-aggression mot minoriteter samt manifesterandet av “vit-

privilegium”. Anledningen till detta var för att samma professor ett antal år tidigare hade skrivit 

en ekonomibok med kritisk inställning till ras-kvotering (Sowell 2015).  

2.2.4 Att utmana idéer är suicidalt för karriären. 

Hur tänker de ”tillrättavisade? För att nå en bredare förståelse kring hur denna 

korrekthetsdiskurs kan leda till självcensur, har jag slutligen även valt att presentera empiri som 

visar på hur detta kan upplevas. Nedan följer två exempel på subjektiva upplevelser, som visar 

hur denna diskurs mot politisk korrekthet kan upplevas inom akademin.  

 

Inledningsvis presenteras några korta utdrag från ett inlägg skrivet av en professor, pseudonymt. 

Edward Schlosser (2015) (personens alias) beskriver i tidningsartikel hur han som akademiker 

inte längre vågar ta upp relevanta diskussioner för sitt ämne i föreläsningssalen, på grund av att 

studenter kontinuerligt finner någon aspekt som anses förolämpande. Eftersom att detta är 
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skrivet under ett alias, går det inte att veta vilka händelser som resulterade i dessa tankar, men 

inlägget belyser eventuellt upplevelsen hos dessa olika professorer som blir anklagade, då de 

har misslyckat att föra sig politiskt korrekt (samt misslyckat att använda trigger warnings). 

Sammanfattningsvis verkar Schlosser (2015) vilja belysa besvärligheten med att vara en 

undervisare i ett klimat där diskursen mot politisk korrekthet är påtaglig. 

 

“Now boat-rocking isn’t just dangerous – it’s suicidal […] I have intentionally adjusted my teaching materials 

as the political winds have shifted. (I also make sure all my remotely offensive or challenging opinions, such 

as this article, are expressed either anonymously or pseudonymously). Most of my colleagues who still have 

jobs have done the same.” 

 

“Hurting a student's feelings, even in the course of instruction that is absolutely appropriate and respectful, can 

now get a teacher into serious trouble.” 

 

“This shift in student-teacher dynamic placed many of the traditional goals of higher education — such as 

having students challenge their beliefs — off limits.” 

 

“So it's not just that students refuse to countenance uncomfortable ideas — they refuse to engage them, period.” 

(Schlosser 2015) 

2.2.5 Börja alltid föreläsningen med en “trigger warning”. 

För att komplettera ovanstående tankar kring självcensureringen av relevanta samtalsämnen i 

föreläsningssalen, vill jag avslutningsvis även exemplifiera detta mer konkret. Professor i 

evolutionspsykologi på Concordia University, Gad Saad, berättar på en gästföreläsning i 

University of Ottowa om vanliga ämnen han själv har upptäckt är känsliga att prata om. Han 

nämner att studenter kräver “trigger warnings” inför samtalsämnen som graviditet, sex (som i 

reproduktion), sjukdom, krig och kriminalitet (Saad 2016). Han berättar hur otroligt svårt det 

är som evolutionspsykolog att undvika många av dessa ämnen och har hamnat i en dissonans 

kring hur han ska ta itu med detta problem. Fortsättningsvis presenterar Saad (2016) en lång 

lista av ord som han blivit trakasserad för, vid användning. Ord som enligt några av hans 

studenter inte bör användas, utan istället bytas ut till något mer neutralt för att följa det 

“rådande” politiskt korrekta språket. Några få exempel från den listan är följande: 

 

“Women” ska istället skrivas “Womyn”, för att ordet “women” innehåller “men” i det, vilket stärker 

förtrycket. 

“Waiter/Waitress” ska istället benämnas som “server”, för att neutralisera framtoningen av kön. 
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“Terrorist” är “freedom fighter” och “terrorist act” är “man made disaster”, för att inte kopplas till islam 

eller islamofobi. 

“Fat/Obese” ska benämnas som “differently weighted” för att inte undvika kroppsdiskriminering. 

“Older students” ska istället benämnas som “non-traditional students” för att undvika åldersdiskriminering. 

(Saad 2016) 

 

Vad är då politiskt korrekta uttalanden eller handlingar? Alla ovannämnda exempel jag har valt 

ut, var delvis för att visa hur förvånande det kan vara med uppkomsten av dessa typer av 

anklagelser. Poängen med den slutliga listan på ord är att belysa mer bildligt hur lätt det är att 

inte lyckas hålla sig själv uppdaterad på vad som anses korrekt eller inte, då det ständigt 

tillskrivs eufemismer till tidigare “vanliga” ord. Vad finns det att tala om, utan att själv riskera 

liknande anklagelser som förekommer? Och kan det inte vara så att det bara handlar om 

kontextuella missförstånd? 

3. Metod  

Metoden för denna uppsats har varit inspirerat av diskursanalys, som i hög grad är en språklig 

analys (Watt Boolsen 2007), samt modellen för kritiskt-teoretisk forskning (Alvesson & Deetz 

2000). Begreppet diskursanalys är väldigt brett, och vanligtvis associerat med Michel Foucault 

(1975/2003) som använde detta analyssätt till att redogöra för en strukturell 

kunskapsproduktion kring vad som “får sägas och göras”. Jag har däremot för denna studie 

främst hämtat inspiration från Faircloughs- samt Alvesson och Deetz modeller kring kritisk 

diskursanalys, som vanligtvis behandlar forskning i kommunikation och samhällsfrågor ur ett 

kritiskt förhållningssätt (Alvesson & Deetz 2000).  

3.1 Urval och tillvägagångssätt 

Det kritiska förhållningssättet söker att ifrågasätta diskurser snarare än att “leta” efter diskursen 

med hjälp av begreppens ursprung och liknande (Alvesson & Deetz 2000). Med andra ord 

förutsätter jag i mitt arbete till viss del redan en existerande diskurs, som jag analyserar utifrån 

kontext, snarare än att påvisa själva diskursens förekomst. Det hamnar således närmare en 

teoretisk och apriorisk forskning (ibid. s. 29). För ett kritiskt förhållningssätt ligger intresset på 

mening och innebörd bakom - snarare än fokus på - vad som sker i praktiken, och det som 

uttrycks (ibid. s. 81). 
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Självcensur är per definition något som inte yttras, således blir empiriska data svår att få tag i. 

Istället för att strikt analysera texter, eller systematiskt identifiera teman i tal och skrift, menar 

Fairclough att man kan analysera material utifrån en sociokulturell kontext (Watt Boolsen 2007, 

s. 172). Ytterligare menar Alvesson och Deetz (2000 s. 17) att ett kritiskt förhållningssätt vid 

kvalitativ metod inte riktar sig till det som faktiskt framkommer och uttrycks i praktiken, utan 

att själva berättelsen och retoriken har en viktigare roll. Således har inte målet med mitt 

insamlade material varit att påvisa förekomsten av diskursen genom en analys, utan snarare 

agerat som ett redogörande av kontext samt en slags förutsättning av existerande diskurs. Då 

självcensur i egen mening inte går att mäta, eller visa på vilket sätt det förekommer, valde jag 

att kritiskt analysera diskursen kring politisk korrekthet istället, då jag ansåg att självcensur per 

automatik förekommer i någon grad vid en sådan diskurs. Det vill säga att en diskurs som 

grundar sig i “ett korrekt” sätt att föra sig på, rimligtvis innebär att ord som tidigare använts 

kommer undvikas (falla under självcensur). 

 

Utöver händelser som redan förutsätter förekomsten av denna diskurs, har jag även valt att 

presentera subjektiva upplevelser av sanktioner vid misslyckandet av att förhålla sig “korrekt”. 

Att presentera subjektiva uppfattningar som en slutgiltig del av empirin var medvetet 

inkonsekvent. Då kritisk granskning är en form av ifrågasättande av diskursen, ville jag med 

hjälp av subjektiva upplevelser visa hur den kan ses ur ett kritiskt förhållningssätt utöver min 

egna. All empiri är menad att belysa diskursen kritiskt, dock är den förståelsen trots allt 

subjektiv från mitt perspektiv. Jag ville därför vidga diskursens kontext genom att lyfta 

subjektiva berättelser, för att bättre kunna genomföra en kritisk analys bortom de praktiska 

uttalandena. Analysen bygger alltså främst på det empiriska materialet ur sin helhet. Således 

citeras inte materialet - eller återges kronologiskt - i analysen, då resonemangen primärt kopplas 

till samtliga fall. 

 

För att kunna lyfta kontexten av diskursen och dess eventuella problematik, har jag använt mig 

av ett målinriktat urval till empirin (Bryman 2008 s. 392). Det innebär ett icke-slumpmässigt 

urval, strategiskt insamlat för att vara direkt relevant till forskningsfrågorna. Med målinriktade 

urval är tanken ofta även att få fram en stor variation av data som skiljer sig från varandra när 

det gäller egenskaper (ibid. s. 392). Detta innebär, som tidigare nämnt, att den övergripande 

effekten av denna diskurs inte ämnar förklaras, utan endast påvisa hur denna diskurs tar sig 

uttryck för att möjliggöra en kritisk-teoretisk analys. 
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Avgränsningen för det insamlade materialet har varit berättelser i form av föreläsningar och 

konferenser - samt mediala uppmärksammande av inträffanden på nordamerikanska universitet 

- i USA och Kanada. Anledningen till att jag valde just USA och Kanada beror på att min 

uppfattning kring denna PK-rörelse, och diskurs, är att den tycks ta sig ett särskilt uttryck i 

dessa länder, speciellt vid de akademiska instituten (jfr. Heidt & Lukianoff 2015; Saad 2016). 

Eftersom att studien till stor del är teoretisk innebär det dock att de teoretiska resonemangen i 

analysen inte nödvändigtvis kommer avgränsas till just de nordamerikanska universiteten. Det 

empiriska materialet används primärt som en utgångspunkt för hypotesgenererande samt vidare 

diskussion av eventuella påföljder. 

 

Jag vill också tillkännage att jag är medveten om att bakgrunds-avsnittet och empirin upptar en 

stor del i disponeringen av studien. Då detta är ett relativt nytt och outforskat fenomen, samt att 

mitt metodval kräver det, har jag ansett det vara viktigt att göra bakgrunden omfattande.  

3.2 Metodologi och kunskapsanspråk 

För att fördjupa sig och möjliggöra en kritisk-teoretisk analys av denna diskurs, utan att ta 

ställning till huruvida generaliserbara dessa uttryck ter sig, har det gjorts lämpligt att följa en 

hermeneutisk ontologi och därav kvalitativ metod (Thurén 2007). Det vill säga att studien 

ämnar förstå diskursen (genom tolkning samt teoretiskt arbete), snarare än att förklara 

fenomenet genom säkra samband och förutsägelser. 

 

Mer noggrant har jag även utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då problematiken 

kring fenomenet jag undersöker grundar sig i komplexiteten av språk och begrepp (samt hur 

dessa konstrueras). Det konstruktionistiska paradigmet förenar individualitet med sociala 

strukturer, genom att förklara sociala företeelser som skapade av socialt samspel och därför 

också under ständig revidering (Bryman 2008). Det generella syftet med att jobba 

socialkonstruktionistiskt blir således vanligen att påvisa hur “fakta” och begrepp är föränderliga 

och inte absoluta, då de ständigt påverkas och omformas genom samhällets aktörer (Thurén 

2007). På detta vis blir konstruktionismen allt mer användbart i modern sociologi, då man inte 

behöver göra distinktionen mellan individ och samhälle (mikro och makro) (Berger & 

Luckmann 1966/1991, s. 208). Då syftet med uppsatsen har varit att analysera hur det politiskt 

korrekta talet kan påverka både subjektet, och i förlängning samhället, föll det naturligt med 

tillämpandet av dessa ontologiska premisser.  
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Ett kritiskt förhållningssätt bygger på att identifiera och ifrågasätta antaganden som tycks vara 

förgivettagna, samt vara skeptisk till påståenden som utger sig för att vara den enda sanningen 

(ibid. s. 12). Alvesson och Deetz (2000) argumenterar för att kritisk samhällsanalys är en väldigt 

viktig del av forskning, då avsikten är att bidra till frigörelse och uppmuntra till omprövning 

genom att ifrågasätta det etablerade. På detta sätt går det att bryta rigida kulturella och språkliga 

konventioner, och göra plats för förtryckta idéer (ibid.). 

 

Då syftet med studien har varit att hålla ett kritiskt förhållningssätt är argumenten och de 

teoretiska resonemangen till stor del ensidiga. Jag tar inte ställning till vilket som väger störst 

mellan nackdelar och fördelar med att föra sig politisk korrekt, utan vill bara påvisa att det kan 

finnas aspekter bortom det (förgivettaget) positiva. Som tidigare nämnt, kan inte understryka 

detta tillräckligt, ämnar jag inte att behandla frågan kring hur omfattande genomslagskraft 

denna diskurs har i samhället som helhet. 

 

Slutligen vill jag nämna att i och med att studien skrivs med interpretativ ansats utgör min 

subjektiva förståelse en central del av både analysen, och det målinriktade urvalet. Således blir 

det aningen periferiskt att lyfta frågor om reliabilitet och validitet. Jag har istället försökt öka 

transparensen och möjliggöra för läsaren att själv tolka och bedöma rimligheten av 

undersökningen, genom att på ett tydligt och reflexivt vis redogöra för metoden samt vara 

metodologiskt självkritisk. 

4. Tidigare forskning 

Mycket av tidigare forskning som har gjorts kring självcensur är framförallt kopplat till sociala 

media eller journalistik. Personligen tror jag att anledningen till detta är för att det oftare är 

kopplat, och lättare att “identifiera” inom sådan typ av media, än i det vardagliga talet.  

 

“The spiral of silence” är en modell gjord av statsvetaren och sociologen Elisabeth Noelle 

Neumann (1984) som ämnar att förklara vilka åsikter som “får plats” i den offentliga sfären. 

Denna tidiga samhällsvetenskapliga modell har utvecklats vidare på av mer modern forskning 

(som hamnar närmare mitt studiemål med denna uppsats) där man har visat att självcensur 

oftare handlar om hur individer vill bli uppfattade, identitetsmässigt (Gaerhart & Zhang 2013). 

Denna forskning är baserad på sociala media, men fokuserar på att förklara de bakomliggande 
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orsakerna till varför man censurerar sig själv, snarare än vad som faktiskt förblir osagt. I 

rapporten framgår det att (själv-)censurerat innehåll varierar väldigt mycket, då det inte handlar 

om själva innehållet lika mycket som mottagarens reaktion och uppfattning (ibid.). De 

argumenterar för att rädslan att bli isolerad och utesluten från omgivningen är större än viljan 

att uttrycka sin “faktiska” åsikt. Detta kan leda till att minoritets-åsikter förblir outtalade 

samtidigt som majoritetens åsikt tillåts alltmer plats (ibid.). 

 

Författaren och ekonomiprofessorn Glenn Loury (2010) har forskat på Boston University kring 

självcensur i det offentliga talet (“Self-censorship in public dicourse”). Till skillnad från 

majoriteten av forskning kring detta ämne baseras inte hans studie i media. Istället undersöker 

teoretiskt med exemplifieringar från stora historiska händelser såsom förintelsen och apartheid, 

vilka implikationer politisk korrekthet innebär för samhälleliga debatter, och utveckling. Loury 

(2010) försöker redogöra hur retoriken bakom korrekthetsdiskursen gör det omöjligt att 

diskutera samhällsproblem, då det alltid verkar finnas risk att uttrycka sig på ett sätt som anses 

vara förolämpande. Samtidigt som han försöker visa med sin empiriska exemplifiering hur 

farligt det är att inte våga uttrycka vad man faktiskt tycker, bara för att det finns en homogen 

majoritet som misstycker.  

 

Två av teserna Loury (2010) för i sin artikel hamnar väldigt nära någon form av identitetspolitik. 

Han menar att förutom semantik och åsikter, är den talandes identitet relevant för problematiken 

kring vad som anses vara politiskt korrekt och inte. Inledningsvis visar han på två tydliga olika 

instanser av oenigheter som uppstår. Det kommer alltid finnas oenigheter kring frågor som 

invandring, homosexualitet, feminism, frågor kring mänskliga rättigheter helt enkelt. Loury 

(2010) menar att dessa oenigheter har rötter i olika grundvärderingar, hur man bedömer fakta 

samt teoretiska referensramar, som vi människor använder för att analysera världen omkring 

oss med. Dessa typer av oenigheter är oundvikliga, men också nyttiga, för att de har potential 

att skapa konstruktiv förändring och utveckling (ibid.).  

 

Den andra nivån är ett kontinuerligt övergripande oenighet kring dessa typer av diskussioner. 

Frågor som: blir alla talare lika behandlade beroende på populariteten av deras åsikter? Blir 

vissa åsikter framförda mer i den offentliga sfären, genom exempelvis media, för att de stämmer 

närmare överens med normen? Finns det ett slags obenämnt tolkningsföreträde som orsakar att 

folk inte är helt uppriktiga i deras åsikter? Loury (2010) argumenterar för att sakliga argument 

inte blir behandlade lika, beroende på popularitet av åsikt samt talarens identitet, eller mer 
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noggrant, grupptillhörighet. Han menar att antaganden angående intentionen bakom argumentet 

görs baserat på talarens grupptillhörighet (ibid.). Vidare menar han att självcensuren i viss mån 

blir partiell, då man utan konsekvenser kan uttrycka sig kritiskt mot något som man själv kan 

“kategoriseras” inom, hamnar man utanför “gruppen” ska man vara tyst. Han exemplifierar 

detta med att beskriva hur afroamerikaner i USA kan yttra sig om strukturella problem inom 

“svarta områden”, men hade man uttryckt samma åsikter och sakliga argument som vit, hade 

man blivit förknippad till rasism. Invandrare får kritisera mer liberal invandringspolitik men 

inte “infödda”, kvinnor får diskutera orättvist straffade män för sexuella trakasserier, men inte 

män, o.s.v. (ibid.). På grund av detta råder det svårigheter vid en heterogen samling av 

människor, då vissa får yttra ord och åsikter som andra måste förbli tysta kring.  

 

Slutligen vill jag ta upp att det även finns forskning gjord på frekvensen- och förekomsten av 

självcensur. Den är endast baserad på sociala media, då man fann ett sätt att mäta självcensur 

på som inte skulle gå att göra i en “vanlig” social interaktion (Das & Kramer 2013). Man visade 

alltså empiriskt att självcensur förekommer genom att kolla på datan av ca 3.9 miljoner 

Facebook användare, för att se hur ofta dessa människor ändrade ett redan utskrivet inlägg, 

innan det skickades ut. Resultatet var bland annat att ca 71% av Facebook-användare gör detta 

(ibid.). Anledningen till självcensuren verkade vara delvis att man inte vill förolämpa någon 

med sitt innehåll, men också för att man inte ville dela något som tycks vara irrelevant, vilket 

kan leda till att innehåll på sociala media blir väldigt ihåligt och likgiltigt (ibid.). För min 

uppsats blir denna statistik egentligen irrelevant då jag inte ämnar undersöka varken frekvensen 

på detta, eller utifrån endast sociala media. Ändå anser jag det vara meningsfullt att kortfattat 

framhäva hur forskare gör anspråk på att operationalisera detta begrepp för att kunna bevisa att- 

och i vilken utsträckning det förekommer, genom kvantitativ forskning. 

5. Teori 

I detta avsnitt presenteras teori som har legat i grund till analysen. Då uppsatsen till stor del har 

en (kritisk-) teoretisk ansats har det varit relevant att arbeta utifrån en stor variation av teorier. 

Självcensur är något som finnes på ytterst subjektiv och personlig nivå, således blir det aktuellt 

att analysera den politiskt korrekta diskursen ur såväl interaktionistiskt, som strukturalistiskt 

förhållningssätt i analysen. För att undvika ett alltför långt teoriavsnitt har jag valt att 

kategorisera teorin utifrån övergripande teman, istället för att presentera teorier var för sig. Jag 

har dessutom utgått från att dessa kategorier ska vara sammankopplade med de övergripande 
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teman som tas upp i analysen. Inledningsvis presenteras kortfattat två teorier om vikten kring 

språk och interaktion, för den enskilda individen. Därefter redogörs teorier kring maktutövning 

som blir relevant i analysens teoretisering kring hur det politiskt korrekta talet kan främja ett 

beteende av självcensur. Slutligen presenteras en makro- och funktionsaspekt bakom brytandet 

av normer. 

5.1 Verkligheten skapad utifrån ordval 

Diskursen mot politisk korrekthet samt fenomenet självcensur grundar sig helt i språket.  Det 

vill säga en diskurs, vars begreppsdefinition syftar till “hur” det talas, som handlar om hur det 

“ska” talas, med en följd av självcensur som syftar till vad som uteblir i det resulterande 

uttalandet. Således ansåg jag det vara passande att påbörja såväl teoripresentationen som 

analysen med vikt på språkets betydelse, på en intra- och intersubjektiv nivå.  

 

I boken Social Organisation tillämpar Charles Horton Cooley socialpsykologi för att skriva om 

kommunikationens betydelse för individen. Cooley (1909/1983) skriver om hur 

kommunikation är en grundläggande mekanism för människans utveckling. Språket har skapats 

utifrån socialt samspel och därmed internaliserats av individen, till och med våra tankar sker i 

form av dialog eller föreställningar om sociala händelser (ibid). I följd av detta menar Cooley 

(1909/1983) att alla tankar kräver ett språk. Språket i sig grundar sig i symboler och 

associationsobjekt (ibid.). Komplexa ting som inte är något fysiskt synligt framför oss, 

exempelvis känslor som kärlek eller hat, upplever vi genom att ha andra människor som 

associationsobjekt, samt tillskriva symboler till dessa (ibid.). Med bland annat denna teori om 

kommunikationens betydelse, belyser Cooley (1909/1983) hur tunn gränsen är mellan inter- 

och intrasubjektivitet, då vad som sker inom individen är helt beroende av det sociala.  

 

Erving Goffmans teorier kring det dramaturgiska perspektivet lägger också stor på det sociala. 

Goffman (1959/1990) verkar inte preliminärt vara lika intresserad av individen som själva 

interaktionerna. Ett av hans begrepp för att förklara detta dramaturgiska perspektiv om 

rolltagande, är intrycksstyrning. Individen är en skådespelare (sändaren) som konstant sänder 

ut intryck till sin publik (mottagaren), det vill säga omgivningen, och likt skådespelaren styr 

individen dessa intryck för att uppträda på ett förväntat sätt (Goffman 1959/1990). Menat att 

målet är en presentation av sig själv i överensstämmelse med rådande normer och “regler” som 

gäller för situationen. Intrycksstyrning är planerade verbala eller gestikulerade uttryck med 
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avsikt att bli uppfattad på ett önskvärt sätt av sin omgivning, eller lyssnande part 

(ibid.).  Intentionen bakom en individs intrycksstyrning kommer aldrig kunna mottas fullt ut av 

motparten, då det alltid kommer tolkas utifrån förutfattade meningar om den talande (ibid.). 

Med andra ord är intrycksstyrningen aldrig fullständigt transparent, då “mottagaren” inte kan 

ha information angående “sändarens” värderingar och ställning bakom uttalandet, utan istället 

själv gör den slutsatsen baserat på yttre tecken och en helhetsuppfattning. Goffman (1959/1990 

s. 18f) beskriver hur individer framförallt försöker övertyga sin omgivning om att de fullföljer 

normerna, snarare än att faktiskt leva upp till dem.  

5.2 Övervakning och informell maktutövning 

Michel Foucault redogör i sin bok Övervakning och straff kring olika aspekter av 

maktförhållanden i samhället. Han diskuterar frågan kring varför fängelset är en så 

dominerande plats i dagens straffsystem genom tre centrala former: disciplinär makt, biomakt 

och regementalitet (Foucault 1975/2003). Jag redovisar här främst den disciplinära makten, som 

blir ett användbart begrepp när jag redogör maktförhållandena bakom självcensur och det 

korrekta språket. 

 

Foucault (1975/2003) kollar på övergången från tortyr och kroppsligt bestraffande till fängelse 

och övervakning under 1600-talet, och menar att detta var utvecklingen av den så kallade 

disciplinära makten. Målet med övergången till fängelset var att behandla brottslingar mer 

humant, men istället resulterade i mer intrikata makttekniker som inte alls indikerar på bättre 

behandling av fångar (ibid. s. 107f). Foucault (1975/2003 s. 171) argumenterar för att den 

disciplinära makten utövas “blygsamt” och med hjälp av enkla medel, och fick därför en stor 

framgång på grund av att det verkade mer humant. Dessa medel är: den hierarkiska översynen, 

det normaliserande systemet, och examineringen (ibid. s. 171). Den hierarkiska översynen 

handlar om att upprätthålla disciplin genom att göra fångarna fullt synliga, så de potentiellt 

alltid kan vara iakttagna (ibid.). Det normaliserande systemet sker genom att belöna de som 

följer rådande normer (inte regler) samt sanktionera de som inte gör det, och på så vis skapa en 

hierarkisk ordning i relation till normer och prestation (ibid.). Examineringen är slutligen en 

blandning av dessa, poängen är att offentligt synliggöra denna (ibland ostadgade och 

“artificiella”) ordningen (ibid. s. 188f). Detta görs för att tydligt synliggöra, för alla, 

skiljaktigheten på individer i relation till graden av normföljande och prestation.  
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Som en sammanfattning av den disciplinära makten använder Foucault (1975/2003 s. 201) det 

arkitektoniska uttrycket “Panoptikon” som metafor. Detta beskrivs som en cirkelformad 

byggnad med ett torn i mitten som kan se in varje fängelsecell (i exemplet kring fängelse, skulle 

även kunna vara andra institutioner). Självklart kan vakten som står i tornet aldrig observera 

alla celler samtidigt, men endast vetskapen för fångarna att de i vilken stund som helst kan vara 

den som blir iakttagen räcker. Den potentiella tillsynen är således en effektiv hierarkisk 

övervakning som blir permanent till sin verkan då individerna konstant måste kontrollera sitt 

beteende (ibid. s. 202). Maktutövningen blir så fullkomlig att den överhuvudtaget inte behöver 

utövas. 

 

För att bygga vidare på de “maskerade” maktförhållanden vill jag återspegla Slavoj Zizeks teori 

kring dagens, enligt honom, postmoderna samhälle. Zizek (2004) menar att vi idag lever en ny 

slags form av totalitarism, snarare än ett utilitaristiskt samhälle (ibid. s. 13). Enligt Zizek (2004) 

manifesterar sig politisk korrekthet på en samhällsnivå i form av social press som verkar mer 

som en kontroll av beteende, än ett kollektivt försök till att reparera de underliggande (faktiska) 

problemen. Vi håller ständig kontroll över att inget kontroversiellt ska uttryckas i politiska och 

mediala debatter, genom sanktioner, vilket han anser blir ideologiska ståndpunkter snarare än 

sakliga argument (ibid.). Zizek för en tes om att vi inte når någon samhällsutveckling då vi 

ständigt döljer hierarki och maktrelationer bakom eufemismer, som endast är ett 

överdramatiserat försök till någon form av tolerans (ibid. s. 117). Menat att en (eventuellt 

omedveten) reaktion kring vetskapen om att vi inte vet hur man löser problem såsom intolerans 

och ojämlikhet, är detta försök till tolerans genom att “förbjuda” ord. Därmed istället för en 

ansträngning att lösa problem som rasism och sexism, försöker vi snarare “hålla det i schack” 

genom en politiskt korrekt diskurs. Vi tycks vilja skapa en jämlikhet inom fält som genus, 

kultur, etnicitet osv. genom att forma förskönande eller neutraliserande eufemismer, och 

patroniserande idealisera kulturer (ibid. s. 14f). Detta är enligt Zizek (2004) väldigt 

problematiskt då den sociala verkligheten av ojämlikhet och förtryck göms bakom politisk 

korrekthet. 

5.3 Den som inte är en av oss, är en av dom 

Zygmunt Bauman undersöker i boken “Att tänka sociologiskt” bland annat hur en 

sammansättning av individer skapar en gruppidentitet, och vad den gemenskapen får för 

effekter. Förmågan att komma överens med en grupp av människor är grundpelaren till vad som 
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formar samhörighet och upplevs som en andlig enhet (Bauman & May 1990/2004 s. 64). Denna 

typ av solidaritet är som allra starkast, då gruppmedlemmarna tror att de själva inte spelar någon 

aktiv roll i skapandet av gruppen, utan ingår av “naturliga” skäl (ibid.). Sådana naturliga skäl 

skulle kunna handla om exempelvis samma nationalitet, etnisk härkomst eller en generell 

världsåskådning såsom religion. Vidare menar de att människor skapar distinktioner mellan 

“oss” och “dom” och tydligt särar på de som ingår i gruppen och ej (ibid.). Anledningen till 

detta är för att en gruppidentitet utgörs genom förnekandet av andra grupper och individer samt 

deras förmodade egenskaper, som kommer stå i tydlig konflikt till ens egna (ibid. s. 47). Man 

tillskriver alltså (om nödvändigt) till viss del egenskaper till så kallade utgrupper, för att kunna 

definiera sig själva, både gruppidentiteten men också individens egna identitet som utgörs av 

grupper den tillhör (ibid.). Detta innebär i sin tur, att om vi använder omgivningen för att forma 

vår identitet, kommer identiteten alltid vara till viss del flytande, då omgivningen inte alltid 

kommer kvarstå densamma.  

 

Émile Durkheim belyser också detta fenomen kring ett “vi mot dom”-tänk. I The rules of 

sociological method redogör Durkheim (1895/1982) för vilka funktioner, olika förhållanden i 

samhället utgör. Bland annat vill han förklara funktionen bakom normbrytande. Han gör detta 

genom att problematisera normalitet och avvikelse med att undersöka kriminalitet. Durkheim 

(1895/1982) argumenterar för att kriminalitet inte är något “dåligt” utan snarare behövligt för 

ett fungerande samhälle. Förekomsten av lagbrott (normbrytande) ökar sammanhållning hos de 

laglydiga genom att skapa en tydlig gräns på rätt och fel (ibid.).  

 

Det finns en klar parallell mellan Durkheims teori kring kriminalitet, och Baumans resonemang 

kring gruppidentitet. I båda fallen fyller ett tydligt “dom” funktionen för att öka gruppens 

sammanhållning och tydliggör “vilken sida” man tillhör. Dessa resonemang kring funktionen 

av en utgrupp är viktiga för min analys, då jag även undersöker diskursens uttryck på en 

strukturell (och funktionalistisk) nivå.  

6. Analys 

Empirin i sin helhet är bland annat ämnad att påvisa hur långsökt ett försök till neutraliserande 

av ord kan bli, samt hur svårt det kan vara att förhålla sig till vad som anses korrekt. Samtliga 

fall belyser även hur lite det ofta krävs, vid de nordamerikanska universiteten som exempel, att 

bli ansedd intolerant och i följd socialt sanktioneras. Att exempelvis vid en diskussion kring 
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terrorattacker behöva använda ordet “freedom fighter” istället för terrorist eller undvika att tala 

om reproduktion inom utbildningssammanhang, för att undgå sociala sanktioner, tåls att 

analyseras ur ett kritiskt förhållningssätt. Detta genererar enligt mig bland annat frågor som; 

hur många ord kommer att försvinna och vad får detta för betydelse för individen och i 

förlängning samhället?  

 

I analysen behandlas den empiriska kontexten i relation till tidigare forskning och teori, genom 

en kritisk-teoretisk diskursanalys. Kritiska reflektioner och eventuella påföljder diskuteras med 

hjälp av exemplifieringar från hur en korrekthetsdiskurs tar sig uttryck vid olika 

nordamerikanska universitet. I det första avsnittet redogör jag för eventuella påföljder på en 

socialpsykologisk nivå för individen av att interagera inom korrekthetsdiskursen. Följande 

belyser jag maktrelationerna inom diskursen som tydliggör hur diskursen faktiskt kan främja 

ett beteende av självcensur. Slutligen analyserar jag detta ur ett funktionalistiskt perspektiv som 

åskådliggör mekanismerna bakom diskursens problematik samt teoretiserar påföljderna på 

makronivå. Jag eftersträvar trots denna uppdelning att hålla en röd tråd och förena dessa 

perspektiv genom att visa hur de i symbios agerar i en spiral mot ett avsmalnande språk.  

6.1 Formuleringens betydelse 

I dagens postmodernistiska samhälle verkar vi ständigt få en ökad förståelse för den subjektiva 

verkligheten, och därför ta mer hänsyn till individen. Detta medför ett upplysande av känsliga 

ämnen och ord som bör undvikas, för att undkomma sårande eller någon form av förtryck. Jag 

vill påstå att det i stor grad är allmänbildning att veta vad som anses vara ett diskriminerande 

uttalande. Konkreta exempel på ord som fallit ur vardagsspråket är exempelvis “neger”, “bög” 

och “zigenare”. Ord som dessa har fått en uppenbart negativ betydelse, ur historisk kontext, 

vilket gör det enkelt att förstå att användningen av dessa är diskriminerande. Tanken bakom 

politisk korrekthet är lätt att förstå utifrån sin positiva helhet, att inte tillåta förtryck mot 

minoriteter genom fördomar och nedlåtande tal, då de per definition är färre i antal och därför 

rimligtvis får mindre utrymme i den offentliga diskursen.  

 

Samtliga fall i empirin belyser påtagliga sociala sanktioner vid ett misslyckande att förhålla sig 

till det politiskt korrekta talet. Att dessa sanktioner förekommer är ingenting negativt i sin helhet 

utan till och med viktigt för skapande av normer och social ordning. Problematiken bakom 
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dessa sanktioner uppstår när det politiskt korrekta talet slutar diskuteras, och istället tar uttryck 

som en vedertagen sanning inom diskursen som automatiskt tystar det inkorrekta talet. 

 

Loury (2010) beskriver att sakliga argument har tappat mening i följd av politisk korrekthet. 

Argument blir behandlade efter popularitet istället för fakta. Ett kontroversiellt yttrande, 

kommer alltid falla bort och bli behandlat efter uppfattningen av personen, oavsett hur sakligt 

argumentet är. Han menar att responsen blir i skepnad av “vad är det för slags person som 

säger/tycker något sådant?” istället för “är detta argument rimligt, vad säger faktan?” (ibid.). 

Lourys (2010) tes kring detta tycks stämma överens med vad som pågår kring diskursen mot 

politisk korrekthet vid de nordamerikanska universiteten. Vad som exempelvis började som en 

förfrågan på Yale under halloween, ifrågasattes med sakliga argument, som sedan uppfattades 

utifrån den ifrågasättandes (Christakis) identitet istället för sakligt. Christakis blev fort 

kritiserade över att vara rasister, utan något som helst ansats för intellektuell diskussion (FIRE 

2015). På grund av de är ett vitt medelklass par går det rimligtvis att ponera över att de inte 

hade något tolkningsföreträde i diskussionen kring kulturell appropriering, vilket resulterade i 

antagande att de är rasister m.m. Motargumenten går förlorade då de inte behandlas kring vad 

som sägs, utan istället sker antaganden kring identiteterna som blir centrala anledningen till en 

sanktionering.  

 

Ytterligare menar Goffman (1959/1990) att alla individer styr intryck för eget gynnande, det 

vill säga att individen i första hand vill övertyga omgivningen att rådande normer följs, än att 

leva upp till dem. Då vill jag anföra att detta även skulle kunna leda till att de som för 

sanktionerna förtränger de sakliga motargumenten/uttrycken (medvetet eller ej), då de själva 

skulle missgynnas i sin omgivning om de försökte vara mottagliga till motargument. Det 

handlar om att styra intryck så att man lever upp till “rollens” normativa förväntningar, och 

följa den sociala ordningen (ibid.). Detta må vara ett långsökt argument från min sida, men 

Goffman (1959/1990 ss. 207–220) utvecklar även sina dramaturgiska begrepp till en gruppnivå, 

exempelvis dramaturgisk-lojalitet och disciplin. Han menar att en individ som ingår i en grupp, 

måste vara lojal och disciplinerad mot resterande medlemmar. På detta vis kan också diskursen 

ge upphov mot självcensur då det är väsentligt att vara emotionellt hängiven till sin roll inom 

gruppen, eftersom att det precis som den individuella intrycksstyrningen tjänar till eget 

gynnande (ibid.). Det symboliskt interaktionistiska perspektivet visar att en separering från 

gruppen kan blotta individens “egentliga” värderingar och synliggör skådespelet kring intrycks-
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hanteringen. Hur gruppdynamiken påverkar denna diskurs kommer att studeras mer ingående 

senare i analysen, under avsnittet konsensus genom normbrytande. 

 

Förutsatt att diskursen kring politisk korrekthet skapar ett beteende av självcensur, kan det 

följaktligen i sin tur också innebära en stegrande ökning av självcensur. Vad jag menar är att ju 

fler individer som ingår i självcensur, desto mer “anledning” blir det för resterande individer att 

också göra det. Gearhart och Zhangs (2013) forskning visar exempelvis att rädslan för att bli 

utesluten från omgivningen, med andra ord socialt sanktionerad, är större än viljan att faktiskt 

uttrycka sig öppet. Ytterligare belyser Lourys (2010) tes att de individer som ändå aktivt väljer 

att “tala ut”, och inte ingå i självcensur, kommer tystas ner ändå såvida uttalandet faller utanför 

vad som anses korrekt. I linje med båda dessa resonemang kommer sannolikt fler individer bli 

ännu mer restriktiva vid förminskningen av kontroversiella uttalanden. Det blir således, 

teoretiskt sätt, en spiral i riktning mot självcensur. Dessutom finns det redan forskning som 

påvisar att självcensur är ett väldigt förekommande fenomen (Das & Kramer 2013). Trots att 

självcensur i förhållande till diskursen kring politisk korrekthet inte är mätbart i samma 

anmärkning som vid sociala media, som Das och Kramers (2013) forskning mäter, återstår ändå 

faktumet att innehåll (uttalanden) på sociala media blir alltmer likgiltigt i resulterande av 

självcensur. Vilket i linje med Loury (2010) samt Gearhart och Zhangs (2013) argument, stödjer 

påståendet om att sådan diskurs kan innebära en eskalerande ökning av självcensur. Detta är 

typexemplet av hur “echo-chambers” skapas. Lika åsikter förstärks likt ett eko då uttalanden 

som faller utanför det korrekta talets ramar antingen tystas ner eller förblir osagda.  

 

Med en tillämpning av Cooleys (1909/1983) teori kring kommunikationens betydelse för 

medvetandet, med föregående resonemang i åtanke, går det att konkretisera en negativ influens 

detta har på individen. Cooley (1909/1983) menar att språket är en grundläggande mekanism 

för individens utveckling och internaliseras i tankarna. Alla tankar sker i dialogform, vilket 

innebär att det inte kan finnas tankar utan språk (ibid.). Skapandet av echo-chambers kan därför 

indikera att inte endast enstaka ord går miste som resultat. Även tankar och idéer, som endast 

existerar - och formas - genom språk, försvinner. 

 

Första tanken angående detta kan möjligtvis återigen vara att det är något positivt. Om orden 

och språket vi använder frekvent präglar våra tankar kan vi eventuellt bli av med 

diskriminerande tankar, med hjälp av politisk korrekthet. Det går dock att se utifrån empirins 

kontext att det råder en oerhörd komplexitet kring vad som faktiskt anses vara bra och dåligt. 
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Diskursen tycks på något vis underminera att värderingen av “korrekt” ter sig vara både 

subjektivt och föränderligt. Att skapa värderingar utifrån majoritets- och minoritets-åsikter 

innebär att idéer som inte följer den (nuvarande) “normen” av korrekthet, kan gå förlorat. Som 

en följd av osagda idéer och åsikter kommer också den enskilde individen förlora intellektuell 

diversitet i linje med Cooleys (1909/1983) teori för hur språket påverkar medvetandet. Den 

skapade echo-chambern fungerar därmed på samma sätt internt, för den enskilde individens 

tankar. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att diskursen mot det politiskt korrekta talet kan styra den 

offentliga diskursen samt individens medvetande, genom skapandet av en självcensurerande 

miljö. Vilket för mig vidare till analysens nästa moment som är en fördjupning på just styrandet 

inom det självcensurerande klimatet, genom en analys av maktaspekten bakom diskursen.  

6.2 Totalitär utilitarism 

I föregående avsnitt reflekterade jag kring vad som kan hända på socialpsykologisk nivå. I detta 

avsnitt vill jag påvisa hur diskursen styr mot detta beteende av självcensur genom bland annat 

osynliggörande av hierarkisk ordning och i förlängning legitimerande av sociala sanktioner.  

 

I samtliga fall som presenteras i empirin följdes ett misslyckande kring politiskt korrekt 

förhållning, med sociala sanktioneringar och offentliga uthängningar. För att vara en diskurs 

som tycks vilja försvara minoriteter och förtryck i samhället, tycker jag mig se ett aningen 

paradoxalt hyckleri. Vad jag syftar på är att försvarandet av förtryck, sker genom att grovt 

trakassera (förtrycka) “förtryckaren”. Twitter-fallet belyser hur ett (fruktansvärt) osmakligt 

uttalande, på något vis legitimerade minst lika osmakliga kommentarer mot personen ifråga, 

utan någon som helst ifrågasättning (Ronson 2015). Personen blev offentligt uthängd och 

trakasserad för sitt nedlåtande inlägg, men ingen verkade reagera på att själva uthängningen var 

extrem i sin egen mening. Detta skulle kunna förklaras utifrån Foucaults (1975/2003) teori om 

den disciplinära makten. Så länge bestraffningen förefaller mer human, det vill säga utan fysisk 

bestraffning, samt “befogad”, kommer den heller inte framstå (lika) negativt. Foucault 

(1975/2003) menar dock att denna typ av bestraffning genom att synliggöra individen, kan vara 

en ännu mer fullkomlig maktutövning, och egentligen minst lika inhuman. Skillnaden är endast 

att den blivit mer intrikat och därför inte lika påtagligt plågande (ibid.). 
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Precis som den hierarkiska översynen inom disciplinär makt, synliggörs Justine (Twitter-

exemplet) för att klart och tydligt skiljas åt från “de som följer normerna”. I sin tur verkar detta 

få en resulterande effekt av att sanktionerna riktade mot Justine rättfärdigas, trots att de 

uppfyller samma kriterier av nedlåtande trakasserier som hennes initiala inlägg. Inhumana 

disciplinerings-åtgärder rättfärdigas och framstår som en legitim reaktion och avsikt till rättvisa, 

genom synliggörandet av Justines misslyckande av att följa de rådande “reglerna”. En reaktion 

som denna, tycks vara ett repetitivt (reaktions-) mönster i hur man går tillväga för att tillrättavisa 

de fört sig politiskt inkorrekt. Ett politiskt inkorrekt uttalande är “fel” och således blir 

sanktionerna en handling av rättvisa, snarare än liknande förtryck.  

 

Twitter-exemplet belyser den hierarkiska översynen mest konkret men i samtliga fall kring de 

nordamerikanska universiteten handlar det om att offentligt synliggöra vad som har skett. 

Parallellen till Foucaults (1975/2003) panoptikon-metafor blir här (nästan bisarrt) tydlig. 

Offentliggörandet av dessa politiskt inkorrekta uttalandena/åsikterna demonstrerar hur en 

konstant övervakning sker där man själv potentiellt alltid kan vara den som blir iakttagen. Den 

potentiella tillsynen är en fullkomlig maktutövning som inte behöver utövas, utan istället agerar 

som permanent beteende-kontroll genom att få individen till att styra sig själv till ett önskvärt 

subjekt (ibid.). I enlighet med Foucaults (1975/2003) resonemang kring disciplinär makt, går 

det att påvisa hur en diskurs mot politisk korrekthet kan främja ett beteende av självcensur, med 

rädsla till offentlig uthängning och sanktionering till grund.  

 

Förekomsten av denna typ av beteendekontrollerande miljö och diskurs skapar inte bara 

kontroll genom övervakning och sanktionering. Det finns en intressant parallell mellan - eller 

nästan komplement till - ovanstående redogörande kring Foucaults sätt att se på maktutövning 

och kontroll, och Zizeks tes kring demokratins försvinnande. Zizek (2004) menar att en politiskt 

korrekt diskurs kan skapa en dold form av ett totalitärt samhälle. Politisk korrekthet skapar en 

illusion av valfrihet, med att grunda argument på att det faktiskt råder yttrandefrihet enligt lag, 

och således kan man uttrycka sig fritt så länge man är beredd att ta konsekvenserna. På detta 

vis framstår det som endast något positivt och “rättvist”, men Zizek (2004) argumenterar för att 

det bara döljer hierarkisk maktutövning. Dessutom är det en förutsättning till självstyrd 

beteendekontroll genom disciplinärmakt, att individen har en känsla av frihet (Foucault 

1975/2003). 
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Vidare utvecklar Zizek (2004) att det anses önskvärt med frånvaro av en tydlig auktoritet eller 

hierarkisk ordning utifrån postmodernistiska värderingar, men detta göra bara den sociala 

pressen värre i den mening att det heller inte längre finns en möjlighet till motsägelse eller 

revolt (ibid.). Zizek (2004) menar att detta klimat av offentliga uthängningar och sociala 

sanktioner styr olika diskurser i samhället, exempelvis inom akademin, som i sin tur styr idéer 

som uttrycks. Även om det enligt lag råder yttrandefrihet, vet ändå individen på något sätt att 

den måste förhålla sig politiskt korrekt, för den ser vad som sker i omgivningen för de som inte 

gör det, samtidigt som det inte råder tydliga “instruktioner” för detta förhållningssätt (ibid.).  

 

Detta resonemang är viktigt för att förstå den mer strukturella aspekten av maktutövningen 

inom diskursen. Eftersom att det framstår som att man trots allt har “ett fritt val” rent 

individuellt utifrån yttrandefrihet, då man rent tekniskt har det, blir problemet endast större då 

man missar vikten bakom den ”gömda” styrningen. Att ha en strukturell styrning men utan 

auktoritet eller hierarkisk ordning, i enlighet med Zizeks (2004) redogörelse, omöjliggörs 

kritisering av själva diskursen. Det blir i någon mån dubbelt så verksamt på grund av den 

“maskerade” hierarkiska makten, eller översynen som Foucault (1975/2003) skulle kalla den. I 

denna mening får själva diskursen mot politisk korrekthet ett totalitärt övertag av 

beteendekontroll, som får en så pass fulländad verkan att den är ogenomtränglig från kritik. En 

tydlig auktoritet kan tvinga en individ till att göra något mot sin vilja. Denna typ av gömda 

hierarkisk ordning tvingar dock fortfarande individen till ett visst beteende genom styrning, 

däremot utan något (en figur av auktoritet) att rikta ilskan mot (Zizek 2004). Därav måste 

individen “vilja” göra det den inte vill. 

6.3 Konsensus genom normbrytande  

Efter en kritisk analys kring hur diskursen mot politisk korrekthet kan påverka individen först 

socialpsykologiskt samt intrasubjektivt, och sedan på mesonivå ur maktaspekt, vill jag slutligen 

förena dessa med en redogörelse för eventuella påföljder på makronivå. Det strukturella 

maktutövandet inom diskursen resulterar i självcensur på individnivå, som i sin tur påverkar 

individens medvetande och verklighetsskapande genom språket. Detta skulle teoretiskt sätt 

kunna innebära ett avlägsnande av fördomar och diskriminerande tankar, vilket eventuellt 

framstår positivt. Men skulle det fungera? Hur skulle det se ut om vi faktiskt blev fullständigt 

toleranta som människor av att föra oss korrekt, och undgå yttrandet av negativt laddade ord? 
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Vi människor behöver normbrytande beteende, det fyller en funktion i samhället som främjar 

samhörighet vilket hjälper oss att identifiera oss själva (Durkheim 1895/1982). Normbrytande 

beteende är ingenting negativt ur Durkheims (1895/1982) funktionalistiska samhällsperspektiv, 

utan kommer alltid finnas där för att uppfylla rollen som en skildring mot “dom”, för att skapa 

en band mellan “oss”. Bauman (1990/2004) delar denna syn kring nödvändigheten av en 

utgrupp för att kunna skapa en gruppidentitet och samhörighet. Ytterligare utvecklar Bauman 

(1990/2004) detta resonemang till att solidariteten är som allra starkast inom dessa grupper då 

medlemmarna tror att de ingår av naturliga skäl, exempelvis etnisk härkomst. Detta är tydligt 

parallellt med hur stor tyngd identiteten tycks ha inom diskursen, då individers yttrande blir 

tolkade utifrån deras “gruppidentitet”, till exempel hudfärg, som jag bland annat lyfte i första 

delen av analysen. Händelserna vid de olika universiteten belyser också detta i viss mån, då 

exempelvis studenterna på UCLA rimligtvis inte hade blivit anklagade för manifesterandet av 

“vit-privilegium” ifall de inte hade varit vita. Det blir svårare att presentera ett argument för att 

halloweendräkter inte nödvändigtvis är kulturell appropriering om du själv inte är en av 

minoritets-etniciteterna som blir utsatta för detta, som Christakis, osv. 

 

Ytterligare belyser empirin problematiken bakom diskursens ramar för vad som anses korrekt 

och inte. Professor Saad (2016) och pseudonyma professorn Schlosser (2015) redogör för 

svårigheten av att hålla i föreläsningar utan att på något sätt bli kopplade till någon form av 

intolerans, även då det handlar om sakliga fenomen inom ämnet. På Yale blev paret Christakis 

aggressivt anklagade för bland annat rasism när de inte tyckte att studenternas argument kring 

kulturell appropriering var adekvat och endast försökte ge ett intellektuellt motargument (FIRE 

2015). Studenter på UCLA som inte aktivt visade motstånd mot en professor som var kritiskt 

inställd till kvotering blev uthängda som utövare av “vit-privilegium” (Sowell 2015). Nästan 

tydligast syns den svårigheten kring vad som anses vara korrekt i det inledande exemplet kring 

Martin Luther Kings citat. De uppenbart obefintliga, samt kontextuell-baserade, ramarna på vad 

som faller innanför det politiskt korrekta talet kontra vad som anses kontroversiellt kan vara ett 

resultat av tillskrivna egenskaper hos utgruppen (de som inte förhåller sig inom diskursen), som 

Bauman (1990/2004) menar kan uppstå, för att ingruppens identitet inte ska gå förlorad.  

 

Med hänsyn till Bauman (1990/2004) och Durkheims (1895/1982) teorier kring vikten av att 

människor behöver en utgrupp som står i direkt konflikt med ingruppens värderingar, vågar jag 

teoretisera att det aldrig någonsin skulle kunna råda konsensus inom diskursen mot politisk 

korrekthet. Som ovan nämnt blir diskursens riktlinjer kontextuellt baserade och därmed 
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kommer det alltid tillkomma nya förbindelser mellan ord och någon negativ innebörd, som jag 

dessutom anser att mitt empiriska material redan belyser tydligt. När diskursen blir snävare på 

ord, och uppenbart negativa ord slutar användas (som jag tror definitivt har gjorts jämförelsevis 

historiskt, men det hamnar utanför uppsatsens ändamål att bevisa) kommer samma negativa 

laddning endast tillskrivas på “före-detta-eufemismer”. Vilket i sin tur kommer innebära fler 

eufemismer och nya långdragna kopplingar till vad som anses negativt, som återigen bara 

resulterar i en oändlig spiral av avsmalnande språk. Diskursen kring politisk korrekthet gör 

ansats till att skapa en inkluderande diskurs där alla är “vi” (genom att bland annat använda 

neutraliserande eufemismer), men automatiskt lyckas skapa ett “dom” (de som inte följer 

diskursen). Jag vill påstå att utgruppen “dom” aldrig kommer kunna försvinna, då de fyller en 

samhällsfunktion, och att därför nya eufemismer eventuellt aldrig kommer nå ett slut.  

7. Sammanfattande diskussion 

Jag är medveten om att det pågår sexism, rasism, och andra orättvisor i dagens samhälle. Jag 

tror uppriktigt att människor som kämpar för en “korrekt” och “icke-sårande” diskurs är 

välbehövliga, och gör det med vänliga intentioner. Jag har dock under de senaste åren upplevt 

en beklaglig problematik i hur man försöker diskutera frågor som dessa, bland annat på grund 

av svårigheter kring hur man ”bör” – och ”inte får” - uttrycka sig. Tankar som dessa gjorde mig 

intresserad av att kritiskt analysera hur denna diskurs tar sig uttryck, och i följd även teoretisera 

kring eventuella påföljder på individ- och samhällsnivå. Efter en fördjupning kring hur denna 

diskurs tar sig uttryck vid de nordamerikanska universiteten började jag utifrån den empiriska 

kontexten identifiera att det tycks ha skapats någon “modern” mening av politisk korrekthet. 

Det tycks ha utvecklats en distinktion mellan att antingen vara medveten om diskursen eller 

inte, vilket har utmynnat i att de som står utanför diskursen blir kritiserade oavsett hur sakliga 

uttalandena är, såvida det hamnar utanför det “korrekta talet”. 

 

I förlängning av mikro- och maktaspekten av dessa sanktioner har analysen visat att det politiskt 

korrekta klimatet kan utgöra en social press som främjar självcensur på individnivå, och 

samtidigt styr den offentliga diskursen inom akademin då uttalanden som inte anses korrekta 

försvinner. På detta vis skapas echo-chambers genom avsmalnande - och alltmer repetitiva - 

språkmönster. Det ska inte vara acceptabelt att föra fram kritik mot kvotering, det ska inte vara 

okej att föreslå överdriften av kulturell appropriering, osv. Det tycks ha gått så långt att det inte 

ens är okej att prata om exempelvis sex, sjukdom och kriminalitet oavsett om det är en del av 
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utbildningen. När ramarna för diskursen mot politisk korrekthet blir så otydlig och i avsaknad 

av gräns för vad som kan anses kränkande, resulterar det i en intellektuell bankrutt. Det tycks 

ha blivit någon form av “mikro-totalitarism” där tolkningsföreträde sätter tonen för vad 

individen får och inte får tala om, hur sakligt det än må vara. Idéer i akademin avtar genom 

upphovet av dessa sanktioner som skapar echo-chambers, då politiskt inkorrekta uttalanden blir 

allt färre och därmed också alltmer kontroversiella.  

 

Ytterligare går det i linje med resonemangen angående maktaspekten och den funktionalistiska 

aspekten bakom grupperingar, konkludera att distinktionen mellan ”vi mot dom” faktiskt 

skapas. Att de oerhört grova sociala sanktionerna legitim görs, eller överhuvudtaget 

förekommer, indikerar på att individer inte längre behandlas som människor utan endast som 

”motståndare” som står i konflikt till ingruppens värderingar. Detta kan vara en anledning till 

varför den nuvarande “moderna” politiska korrekthet ter sig uttryckas likt en ideologisk 

maktkamp genom att tysta ner sakliga argument och idéer, snarare än att försöka nå utveckling 

genom övertygande artikulering. Det blir väldigt paradoxalt då diskursen i sig på något vis ger 

upphov till en brist på diskussion. En anti-diskurs? Kan det vara så att målet mot fullständig 

tolerans nästan blir kontraproduktivt, då det finns en funktion i att individer “har fel” och tänker 

annorlunda?  

 

Det är självklart inte önskvärt med människor som utan vidare uttrycker oreflekterade 

fördomar. Hänsyn till hur andra grupper upplever samhällsdiskursen är viktigt. Med min analys 

vill jag visa att denna diskurs som till viss del uttrycker sig som en disciplineringsprocess, har 

ett pris. Politisk korrekthet som underminerar ansett kontroversiella tankar trots baserandet på 

sakliga argument minskar vår förmåga att vrida och vända på problem och begrepp. Vi stelnar 

i vår förståelse av samhällsfenomen och deras problemformulerande. Det ständiga 

“filtrerandet” av ord och tankar motverkar intellektuell diversitet och kan resultera i ett 

förhindrande för människor att koncentrera sig - och försöka ändra på - de faktiska problemen 

dessa ord/ämnen har fått sin negativa laddning/kontext från. 

 

Till framtida forskning skulle jag vilja föreslå att en fallstudie med både observation och 

intervjuer skulle vara väldigt användbar för ökad insikt kring självcensur, och andra eventuella 

påföljder av det politiskt korrekta talet. Det skulle troligtvis generera en fördjupad förståelse, 

vid att faktiskt närvara kring sådana typer av offentliga dispyter som tycks förekomma frekvent 

i USA och Kanada. Alternativt att genomföra en longitudinell studie på någon/några personer 
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som upplever sig ”drabbade” av denna diskurs, som till exempel professor Saad. Det hade 

kunnat vara väldigt betydelsefullt att få insikt kring vad som sker på individnivå långsiktigt, 

efter att ha blivit socialt uthängd och börjat ingå i beteende av självcensur trots att man inte 

anser sig ha gjort något fel.  

 

Avslutningsvis vill jag nämna att jag är medveten om att jag har valt empiri som må belysa 

väldigt explicita exempel. Empirin anser jag ändå är talande för diskursen i helhet, då övriga 

exempel jag har sett under uppsatsens gång tycks stämma överens med det genomgående temat 

som jag har analyserat.  Jag hoppas att syftet har nått fram så att läsningen av denna studie har 

ökat förståelsen kring ”andra sidan av myntet”. Jag menar inte att påstå att politisk korrekthet 

inte är bra, men vill påvisa att man kanske inte bör anta att det endast finns fördelar heller. 

Framförallt önskar jag att läsaren har fått med sig vikten bakom kommunikationen. Det kan 

vara svårt att använda sig av samma språk och formuleringar interkulturellt, men det behöver 

inte betyda att det råder oenigheter. Kanske är det bara missförstånd, som dessvärre inte kan 

redas ut renons på kommunikation. 
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