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Abstract
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cism. A discourse analytical study of positionings and implicit perspectives in a comments sec-
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This article shows the linking of the use of the negative expression politically correct (PC) to racist
and anti-feminist discourses. I analyze the expression PC in an online newspaper editorial and the
comments published in its comments section. The aim is to explore this linkage by determining
who and what phenomena that are positioned as PC, what implicit assumptions these positionings
are based on, and what power asymmetries are reproduced. Actor-network theory, with punc-
tualization and black box as two key concepts, is used as a discourse analytical framework in order
to analyze explicit and implicit relations between positions. 
 The study shows that a majority of the commentators position themselves as marginalized “im-
migration critics” and use the negative expression PC to position a leftish and feminist PC elite as
powerful.  Immigration is positioned as a general threat supported by this elite. Racist sentiments
are positioned as justifiable reactions to these presumed threats. Furthermore, when commentators
accused of being PC defend anti-racism and feminism, they position immigrants and women as
“others”, in need of help, and thereby divide “us” from “them”. Thus, the positioning of others as
PC and the reaction to being positioned as such lead to a polarized debate with sharp divisions
between left and right, extreme and democratic, and “us” and “them”, which seem to pave the way
for a normalization of both explicit and implicit racist discourses. 
Keywords: politically correct, racism, discourse, actor-network theory, comments sections, anti-
feminism, punctualization, black box.

Uttrycket politiskt korrekt1 är inte nytt, men har aktualiserats under de senaste
åren, framför allt i diskussioner om integration, migration och feminism (Jons-
son 2011 s. 5, Gardell 2013b s. 182). Studier har visat att det finns en koppling

1 Det jag undersöker är hur det språkliga uttrycket politiskt korrekt (eller andra varianter, se materi-
alavsnittet) används och vilka positioneringar det bidrar till att skapa. Att tala om pk som ett begrepp
skulle här kunna bli missvisande eftersom jag då a priori utgår från att pk har en definierad innebörd.
Analysen av användningen synliggör dock vilka betydelser som tillskrivs uttrycket, utifrån antagan-
det att ett uttrycks betydelser blir till när språkbrukare använder det (se t.ex. Linell 2011). 
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mellan motståndet mot det som pekas ut som det politiskt korrekta och negativa
inställningar till grupper som pekas ut som »invandrare» (Jonsson 1993, Clyne
2005). Analyser av rasism i den neoliberala västvärlden visar att diskriminering
och exkluderande skillnadsskapande till stor del sker genom att människor ka-
tegoriseras utifrån migration, kultur, nationalitet och religion (Lentin & Titley
2011). Rasistiska framställningar av migration som ett hot mot västerländska
samhällen och kulturer legitimeras då »mångkulturen»2 framställs som ett
»misslyckat projekt», och den »politiskt korrekta eliten» som ansvarig för si-
tuationen (Lentin & Titley 2011 s. 2–3). 

Diskussioner om det »mångkulturella samhället» förs bland annat på inter-
netbaserade arenor som är öppna för allmänhetens aktiva deltagande. Ett sådant
forum är kommentarsfält på nyhetsmediers webbplatser, som sedan ett par år
tillbaka erbjuder läsarna att posta kommentarer till publicerade artiklar. Kom-
mentarsfälten har fått utstå mycket kritik, inte minst för att de ofta fyllts av in-
lägg som upplevts som rasistiska och sexistiska (Larsson 2011 s. 1181). Kriti-
ken eskalerade efter det terrordåd som norrmannen Anders Behring Breivik ge-
nomförde 22 juli 2011 i Oslo och på Utøya. I samband med dåden offentlig-
gjorde Breivik ett manifest där han förklarar krig mot feminister, muslimer och
en politiskt korrekt elit som han kallar för »kulturmarxister» (Gardell 2011 s.
268, Jonsson 2011 s. 10). Händelserna den 22 juli påverkade starkt debatten i
Sverige och även utformningen av kommentarsfälten, som blev hårdare regle-
rade (Bjurwald 2013).

Det är inte bara kommentarsfält som har kritiserats för att ge utrymme åt ra-
sistiska och antifeministiska åsikter, utan internet generellt anses ha underlättat
för mer eller mindre extrema rörelser att sprida sina budskap (Nordfjell &
Tordsson 2013 s. 10, Bjurwald 2013 s. 21ff). Den webbsida som oftast nämns
i sammanhanget är bloggen Avpixlat – den oretuscherade bilden, som tidigare
hette Politiskt Inkorrekt, och som presenteras som »en nagel i ögat på PK-etab-
lissemangets journalister och politiker» (Avpixlat.info). Bloggens uppgivna
syfte är att »leverera obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings-
och migrationspolitik» i motsättning mot vad som beskrivs som »samhällsned-
brytande företeelser som islamisering, kulturradikalism, nationalmasochism
och svenskfientlighet, skenliberalism och genus-, kvoterings- och queervan-
sinne» (ibid).

2 I artikeln kommer jag att sätta vissa ord inom citattecken för att markera att de inte är oproblema-
tiska att använda. Både »invandrare» och »mångkultur» har kritiserats för att upprätthålla en före-
ställning om skillnader mellan »oss» och »dem» (se t.ex. de los Reyes & Kamali 2005:15), vilket
jag diskuterar närmare i analysdelen.  
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Det tycks alltså finnas samband mellan rasism, antifeminism och använd-
ningen av uttrycket politiskt korrekt (hädanefter ofta förkortat till pk och kursi-
verat när det är uttrycket som avses) i den svenska samhällsdebatten. Det är
dessa samband som kommer att undersökas närmare i föreliggande studie. Un-
dersökningen är en diskursanalys av en ledarartikel med tillhörande kommen-
tarsfält där uttrycket politiskt korrekt förekommer i diskussioner som berör just
migration, mångfald och feminism. Syftet med studien är att undersöka hur an-
vändningen av uttrycket politiskt korrekt bidrar till att skapa positioneringar
och upprätta relationer mellan aktörer. Den diskursanalytiska ansatsen baseras
på aktör-nätverksteori, och fokus ligger på hur mer eller mindre uttalade före-
ställningar och perspektiv re_produceras.3 De processer där detta sker analyse-
ras utifrån vilka aktörer, positioneringar och underliggande antaganden som
samspelar med uttrycket pk i de analyserade texterna. De frågor jag ställer är:

1. Vilka aktörer kopplas till uttrycket pk?
2. Hur positioneras dessa aktörer i de diskussioner där uttrycket pk används,

och skapas det hierarkiska relationer mellan de olika positioneringarna? 
3. Vilka underliggande antaganden re_produceras i framställningen och po-

sitioneringen av aktörer?

Motivet till studien i ett vidare perspektiv är att bidra med underlag för en dis-
kussion om kommentarsfält som arena i en demokratisk samhällsdebatt och
språkets roll vid re_produktionen av olika positioner i debatten. 

Tidigare forskning om uttrycket pk
Inledningsvis redogörs för tidigare forskning om hur uttrycket politically cor-
rect kommit att kopplas till diskriminering och/eller frågor som berör minori-
tetsgruppers rättigheter. Därefter presenteras ett par studier av pk i olika länder,
bland annat Sverige. I föreliggande studie intresserar jag mig för hur uttrycket
pk används och vad det åstadkommer snarare än att kartlägga vilka betydelser
eller begreppsdefinitioner det tillskrivs, och därmed ligger fokus i forsknings-
översikten huvudsakligen på studier som har en liknande ingång. 

3 Skrivsättet markerar att varje reproduktion samtidigt är en produktion, det vill säga att det åter-
skapade aldrig är en exakt kopia utan ett uppförande som påverkas av sammanhanget. Begreppet
överensstämmer med det processontologiska perspektivet i aktör-nätverksteori där översättningen
samtidigt återger och skapar aktören (Law 2009:144).
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Forskning om bakgrunden till uttrycket politically correct
I redogörelser för hur uttrycket politically correct uppstod brukar startpunk-
ten sättas i USA i början av 1990-talet. Uttrycket användes dock redan på
1700-talet med den neutrala betydelsen att följa politiska riktlinjer, och fick
ett uppsving inom den kommunistiska vänstern på 1930-talet (Wilson 1995
s. 4, Johnson & Suhr 2003a s. 8f). Från att ha haft positiva associationer kom
det snart att få en ironisk innebörd där den politiskt korrekta var någon som
alltför nitiskt följde partilinjen (Cameron 1994 s. 19). Under 80- och 90-talen
anammade den amerikanska högern uttrycket och började använda det som
en negativ kategorisering av sina politiska motståndare (Jonsson 1993 s.
150ff, Lakoff 2001, Fairclough 2003 s. 21). Användningen har kopplats till
debatter som fördes på universiteten, där olika minoritetsgrupper och väns-
terrörelser hade börjat protestera mot normativa strukturer i utbildningen och
mot ett språkbruk som ansågs vara rasistiskt, sexistiskt och homofobt (Jons-
son 1993 s. 152ff). 

Debatterna kan i sin tur förstås som del av en växande identitetspolitisk
strävan, som syftar till att synliggöra människors unika perspektiv och villkor
utifrån sociala kategoriseringar av bland annat kön, sexualitet och etnicitet
(Jonsson 1993 s. 151, Fairclough 2003 s. 20). När grupper som var i minoritet
började ställa krav på inflytande och lika villkor uppfattades detta som ett hot
av dem som besatt de privilegierade positionerna (Dunant 1994 xii). Kraven
påstods inkräkta på deras yttrandefrihet (Lakoff 2001 s. 102). Att avfärda
kraven genom att kategorisera dem som politisk korrekthet blev ett sätt att
ogiltigförklara den politiska motståndarens åsikter i ett försök att upprätthålla
rådande normer och egna privilegier (Brickell 2004 s. 106, Jonsson 2011
s. 3). 

Forskning om hur uttrycket pk används
Uttrycket politically correct har sin motsvarighet i det svenska politiskt kor-
rekt. Från mitten av 90-talet började uttrycket uppträda i svenska nyhetstexter,
och på senare år har det uppmärksammats i media i samband med diskussioner
som berör feminism och jämställdhet, etniska minoriteter och homosexualitet
(Jonsson 2011 s. 5, 10; Gardell 2013b s. 182). Jonsson (2011) beskriver an-
vändningen som en retorisk manöver där uttrycket kategoriserar någon vars
åsikter du vill ta avstånd ifrån, eller någons försök att förändra exempelvis
språkbruket; den som kritiserar ordet »negerboll» för att det är rasistiskt riske-
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rar att bli kallad pk (Jonsson 2011 s. 1). Uttrycket används även som en beskyll-
ning där beskyllaren påstår sig vara utsatt för censur och positionerar sig som
offer för de politiskt korrektas krav och nedtystande. Ofta riktas skällsordet pk
mot dem som upplevs vara en elit, bland annat politiker och media, som anses
inkräkta på den enskildas yttrandefrihet, exempelvis genom att ifrågasätta ord
som »negerboll» (ibid s. 3). 

Tidigare diskursanalytiska studier har också undersökt hur användningen av
uttrycket pk bidrar till att skapa eller befästa maktrelationer och normer. I en
australiensisk studie undersöks en debatt om flyktingmottagande genom en
analys av dåvarande premiärministerns ordval och pronomenbruk (Clyne
2005). Studien visar hur han och andra politiska makthavare i debatten konstru-
erar sig själva som en del av folket, medan eliten sägs vara både de asylsökande
och de som försvarar dem och påtvingar folket sina åsikter – ett förfarande som
benämns politiskt korrekt (Clyne 2005 s. 190). En annan studie, där nyzeeländ-
ska nyhetstidningar har analyserats, visar hur pk används som en negativ kate-
gorisering av homosexuella och/eller de som arbetar för homosexuellas rättig-
heter (Brickell 2004). Brickell menar att kategoriseringen konstruerar homo-
sexualitet som något avvikande då det pekas ut som politiskt, vilket bidrar till
att skydda och befästa en heteronormativ ordning, som förblir det omarkerade
och politiskt neutrala (ibid s. 114). 

Teoretiskt perspektiv och metod
Föreliggande undersökning syftar till att studera hur olika användningar av pk
bidrar till att skapa och upprätthålla relationer mellan aktörer. Syftet uppnås
med hjälp av en diskursanalys, där aktör-nätverksteori (ANT) utgör den teore-
tiska och metodologiska basen. ANT härstammar från vetenskapssociologi och
har utvecklats av bland andra Latour (2007), Callon (1986) och Law (1992,
2009). Ansatsen sätter fokus på samspelet mellan aktörer, både mänskliga och
icke-mänskliga, för att beskriva hur relationerna mellan dem ser ut och hur
dessa relationer påverkar skeenden och driver utveckling steg för steg (Latour
2007). Aktör behöver inte vara en person och aktörskap är inte en egenskap.
Aktör är en analytisk benämning på det element som är aktivt i utformandet av
det studerade fenomenet (Latour 2007 s. 46). Latour gör en liknelse med aktö-
rer på en teaterscen; det vi ser är inte ett resultat av den enskilda skådespelarens
intentionella handlande, utan berättelser som är framtvingade av ett flertal olika
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aktörer, på och bakom scenen, som genom sina nätverksrelationer konstituerar
pjäsen (ibid). ANT är en metod för att beskriva hur fenomen uppstår, utvecklas
och iscensätts i och genom nätverken.

Nedan presenteras och diskuteras den diskursanalytiska modellen och hur
ANT-begreppen operationaliseras i analysen. 

Aktör-nätverksteori som diskursanalytiskt ramverk
ANT har i mycket liten utsträckning tillämpats inom språkvetenskaplig forsk-
ning (se dock Edlund 2007, Karlsson 2010), men har använts i diskursanaly-
tiska studier inom andra ämnen, bland annat idéhistoria, företagsekonomi och
organisationsvetenskap (se t.ex. Hultman 2005, Czarniawska & Hernes 2005).
Därför vill jag med den här artikeln lyfta fram de teoretiska och metodologiska
möjligheter som ANT ger för diskursanalytiska studier inom språkvetenska-
pen. I en tidigare studie av det aktuella kommentarsfältet har jag med ANT som
ramverk undersökt hur rasistiska diskurser konstitueras i samspelet mellan ett
flertal aktörer, bland annat skribenterna, kommentarerna, reglerna för att posta
inlägg, moderatorn som granskar inläggen och olika funktioner på webbplatsen
(Idevall 2014). En sådan analys, som omfattar aktörer av olika slag och beskri-
ver den process där aktör-nätverk utvecklas och etableras, är typisk för ANT-
baserade undersökningar (se t.ex. Callon 1986). 

I föreliggande studie tar jag ett annat grepp om materialet och använder i
stället två ANT-begrepp – punktualiseringar och svarta lådor – för att genom-
föra en diskursanalys som har sin utgångspunkt i de skrivna texterna. Diskurs
förstås här i ett poststrukturalistiskt perspektiv som specifika sätt att tala om
och förhålla sig till ett fenomen (Foucault 1972), men istället för att identifiera
och namnge diskurser syftar diskursanalysen i föreliggande studie till att stu-
dera de processer där de olika perspektiven re_produceras. 

Jag studerar aktörer som i de skriftliga framställningarna relateras till pk. För
att återanvända Latours teatermetafor studerar ANT vanligtvis de aktörer som
ser till att det blir en pjäs: regissören, kulissmakarna, skådespelarna, teaterled-
ningen, kulturpolitiken, dramatikens genrehistoria, rekvisitan. Men själva pjä-
sen som uppförs, den berättelse som utspelas, innehåller också olika aktörer,
formade och styrda av de nätverk de ingår i, och i sin tur benägna att ge en ef-
fekt på publik och åhörare. Det är detta drama som jag kommer att analysera,
för att se vilka aktörer som iscensätts och hur det går till, samt vilken roll pk
spelar i pjäsen. 
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Studiet av hur språket skapar och återskapar maktrelationer i olika kontexter
kan sägas utgöra den gemensamma grunden för ett flertal diskursanalytiska in-
riktningar inom språkvetenskapen. Inriktningarna skiljer sig dock åt i sina teo-
retiska utgångspunkter och analytiska ingångar. Poststrukturalistisk och etno-
metodologiskt inriktad diskursanalys studerar subjektspositioner, diskurser
och maktrelationer utifrån hur de åstadkoms och förhandlas på mikronivå i in-
teraktion (se t.ex. Baxter 2003). Metodologiskt ligger denna modell nära ANT,
men ger inga skarpa verktyg för att analysera strukturer. Kritisk diskursanalys
(CDA) är i stället problemorienterad och formulerar sina frågor utifrån en
större samhällskontext, där diskurser studeras i samspelet mellan sociokultu-
rella strukturer och språkliga representationer (Fairclough 1992, Meyer & Wo-
dak 2009). CDA är dock mindre lämpat för att se hur människor konstruerar,
reagerar på och använder diskurser lokalt, som resurser i interaktion där posi-
tioneringar förhandlas och blir till (se t.ex. Page 2003 s. 576). 

Där CDA utgår från sociala teorier för att förklara maktobalans och förtryck
har ANT ett etnometodologiskt inspirerat syfte att beskriva verkligheten ge-
nom att studera effekter snarare än orsaker. Perspektiven skiljer sig åt i model-
lernas syn på makt, vilket återspeglas i analysen av kontext. Enligt CDA reali-
seras diskurser genom språkliga praktiker som är inramade av kontexter på
olika nivåer. Denna inramning är särskilt tydlig i Faircloughs modell där olika
lager av kontext representeras av boxar i boxar. Inom ANT finns en stark kritik
mot detta sätt att betrakta den sociala världen. ANT, som beskrivs som en platt
sociologi till skillnad från den hierarkiska, ser i stället kontext som nätverk och
nätverksrelationer (Latour 2007 s. 176). Ett nätverk är alltid sammansatt av
strukturella nätverkskomplex som är sammansatta av nätverk som består av
ännu mer detaljerade nätverk. Makt studeras som en effekt av nätverksrelatio-
nerna, där makt kan förstås som möjligheterna att påverka och styra andra ak-
törer och deras fortsatta agerande (Law 1992). ANT är en metod för att studera
hur dessa asymmetriska relationer uppstår, iscensätts och påverkar aktörer. 

En diskursanalys utifrån nätverksmodellen undersöker såväl re_produktio-
nen av strukturella relationer som de olika positioneringar som görs i diskus-
sionerna, där dessa båda analyser görs samtidigt och beroende av varandra.
Diskurs blir utifrån detta perspektiv inte enbart ett begrepp för att benämna ett
idékomplex eller ett perspektiv, utan diskursbegreppet omfattar även den pro-
cess där aktörer positioneras utifrån förgivettagna antaganden och de asymmet-
riska relationer som blir en effekt utav detta. För att analysera diskurs ur detta
perspektiv använder jag ANT-begreppen svart låda och punktualisering, vil-
ket jag går närmare in på nedan. Analysen av svarta lådor och punktualise-
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ringar bygger på en analys av aktörer och relationer, som presenteras i nästa
avsnitt. 

Aktörer och relationer
Jag undersöker de aktörer som framställs skriftligt i samband med att uttrycket
pk förekommer i ledarartikeln och kommentarerna. Aktörerna förekommer of-
tast som ett namn, ett substantiv eller en utbyggd nominalfras, exempelvis
Breivik, feminister och den radikala högern. Framställningen av en aktör kallas
för översättning och är en benämning för den relation genom vilken en aktör
skapas (Law 2009 s. 144). Jag studerar hur textens aktörer blir till genom be-
skrivningar som positionerar dem i relation till varandra, men även huruvida
dessa positioneringar ordnas hierarkiskt. Att analysera positioneringar är en
välanvänd metod för att studera maktrelationer (se t.ex. Baxter 2003). En posi-
tionering kan till exempel värdera, kontrastera, jämföra, legitimera och på olika
sätt förankra betydelsen i det som beskrivs. Jag studerar positioneringar genom
att titta på explicita benämningar och kategoriseringar, som kan utgöras av hela
satser, fraser eller enstaka ord. När aktören Breivik beskrivs som en galning el-
ler fanatiker analyseras detta som att han positioneras som extrem. Positione-
ring är här något som sker i texten, där relationer mellan olika aktörer skrivs
fram och ger upphov till exempelvis maktasymmetrier och polariseringar.

Aktörer kan även iscensättas intertextuellt, där intertextualitet handlar om
hur texter bäddas in i varandra och skapar dialogiska samband, exempelvis ge-
nom citat och referat (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003 s. 225f). I kommen-
tarerna framträder exempelvis bloggen Avpixlat genom intertextuella kopp-
lingar, både genom länkar och återgivna textelement som förekommer på blog-
gens webbplats.

Svarta lådor och punktualiseringar 
Det sätt som positioneringarna framställs på säger något om vilka föreställ-
ningar som finns om de inblandade aktörerna och sambanden mellan dem. Det
gäller både de föreställningar som uttrycks explicit och ger upphov till diskus-
sioner, och de som uttrycks implicit och varken kommenteras eller ifrågasätts. 

Föreställningar som är omfattande och re_produceras utan att ifrågasättas
analyserar jag utifrån begreppet svart låda (Latour & Callon 1998). En svart
låda är hårt sammansatt och osynlig så länge nätverksrelationerna som konsti-
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tuerar den inte blottläggs och ifrågasätts. Inom ANT har tekniska artefakter,
som exempelvis datorn, analyserats som svarta lådor; deras funktioner är sta-
bila och självklara fram tills något sker som synliggör deras komplexitet. Jag
har ett diskursperspektiv på svarta lådor och betraktar dem som ett slags före-
ställningskomplex som rymmer förgivettaganden som vi bygger våra resone-
mang på. Dessa kan sägas ha blivit »svartlådade» i en historisk, social och kul-
turell process där vissa perspektiv har blivit så dominerande och normativa att
de stabiliserats som en gemensam förståelsegrund. De har blivit något som ak-
törer oreflekterat relaterar till och därmed bidrar till att re_producera. Detta sätt
att se på svarta lådor ligger nära begrepp som ideologi och hegemoni, som ofta
används för att beskriva strukturella diskurser inom bland annat CDA (Wodak
& Meyer 2009). Dock, och till skillnad från marxistiskt inriktade teorier, be-
traktar inte ANT makt som förtryckande, utan som produktiv och dynamisk (jfr
Foucault 1980 s. 119).

Den process där svarta lådor skapas kallas för punktualisering (Law 1992 s.
385). Punktualisering är en förenklingsprocess där samband iscensätts, prövas
och möter motstånd (Law 1992 s. 385). Punktualiseringen bygger alltid på
vissa svarta lådor, och kan alltså även leda till att nya svarta lådor bildas. Detta
sker om de samband som punktualiseringen iscensätter stabiliseras. Figur 1 vi-
sar hur jag definierar begreppen och hur de analyseras i text.

Jag betraktar olika användningar av uttrycket pk som olika punktualise-
ringar, som bygger på vissa svarta lådor. Jag analyserar de explicita och im-
plicita samband som görs då aktörer positioneras. När ett flertal specifika po-
sitioner, exempelvis extremisten Breivik och den demokratiska högern, kopp-
las samman i den skrivna texten så sker en punktualisering. De underliggande
premisserna för just de positioneringarna, exempelvis polariseringen mellan
det extrema och det demokratiska, bidrar till att synliggöra svarta lådor.
Svarta lådor kan också anas i underliggande antaganden och perspektiv.
Dessa studeras med hjälp av bland annat presuppositioner. Analysbegreppet
har sin grund inom pragmatiken och belyser hur språkliga konstruktioner im-
plicerar vad vi förväntas känna till (se t.ex. Grice 1981), och används ibland
även i den kritiska diskursanalysen (Fairclough 1992). Att böja substantiv i
bestämd form kan presupponera att det vi pratar om är självklart; hen är kri-
tisk mot invandringen framställer »invandringen» som ett faktum. Perspektiv
kan också indikeras i språket genom kognitiva metaforer (se t.ex. Lakoff &
Johnson 1980). »Invandrare» antyder exempelvis att det finns platser som är
inne eller ute och att någon har kommit utifrån och gått in, och återskapar en
förutsatt kunskap om denna skillnad. För att studera förgivettagna samband
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Figur 1. Svarta lådor och punktualiseringar.

Svarta lådor Punktualisering
Definition Förgivettagna och 

normaliserade pre- 
misser som röjer 
olika perspektiv, 
normer och 
världsbilder





Förenklingsprocess 
där svarta lådor blir 
resurser i framställ- 
ningen av olika 
perspektiv och 
världsbilder. Punk- 
tualiseringar är lokala 
och instabila och 
ifrågasätts ofta, vilket 
kan resultera i skif- 
tande maktrelationer

Analys Punktualiseringar åskådliggörs i en analys av hur aktörer posi- 
tioneras och relateras till varandra. Svarta lådor är underliggande 
perspektiv och utgångspunkter som styr punktualiseringarna. 
Analyser av positioneringar, presuppositioner, metaforer, kon- 
junktioner och andra språkliga markörer för implicita samband 
och förgivettaganden görs för att studera svarta lådor i punktua- 
liseringarna. 
mellan aktörer kommer jag även se hur aktörer kopplas samman genom den
additiva konjunktionen och. 

Material
Materialet består av en ledarartikel på Aftonbladets webbplats och kommen-
tarsfältet till den. Ledaren är en positivt inställd replik till en artikel som Maria
Sveland skrev på DN Kulturs debattsidor i februari 2012, där hon menar att det
finns ett samband mellan antifeministiska och rasistiska strömningar. Nedan
presenteras ledarartikeln i sin helhet.4

Exempel 1. Den analyserade ledarartikeln 

PK-HATARE Anders Behring Breiviks handrörelse när han senast framträdde i
rättssalen var en högextrem hälsning, enligt hans försvarsadvokat. Dessvärre är han
inte ensam om sin föreställningsvärld [bildtext].

4 Bilden har dock utelämnats.
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Breivik hatade det politiskt korrekta

11 FEBRUARI 2012. Hatretorik
Först gav de sig på muslimerna. Men jag protesterade inte, jag var ju inte muslim.
Sedan gav de sig på kvinnorna. Men jag protesterade inte, jag var ju inte kvinna.
Eller så gör vi det, protesterar. Därför att vi sett allt detta förut.
I veckan satte författaren Maria Sveland foten rakt i getingboet i en artikel om hat på
DN Kultur.
Sveland beskriver hur den radikala högern i dag angriper vad de kallar »politisk kor-
rekthet» genom attacker på feminism och mångkultur. Hon drar en parallell till An-
ders Behring Breivik.
Hon pekar även ut den pikanta högerkulturen kring bland andra Timbro, Axess och
Genusnytt.

Offerkoftan åker på
Reaktionen blev det vanliga raseriet. Offerkoftan plockades fram och de poserade
som martyrer. Hur understod hon sig att kritisera dem? Censur, censur!
Själva tar de sig rätten att säga vad som helst om muslimer, feminister och andra. Att
säga emot är censur.
Hat mot mångkultur och hat mot feminism är inget nytt. Men motkrafterna är sva-
gare än på länge. Och den demokratiska högern håller inte längre rent.
Breivik var möjligen galen.
Men det räcker med att en enda person tar hatets retorik och världsbild bokstavligt
för att öppna avgrunden.
Därför är denna retorik och världsbild så farlig.

Delar sin värld
Breivik hatade mångkulturen och feminismen, de »politiskt korrekta» och det an-
ständiga Norge.
Det är en föreställningsvärd han delar med fler, i tidningarnas kommentarsfält, på ra-
sistiska bloggar som Avpixlat eller i tankesmedjor och kotterier som just Genusnytt,
Axess och Timbro. I varierande grad.
Tillsammans utgör de en miljö som skapar och återskapar ett nytt åsiktsklimat. Bru-
taliseringen börjar oftast på nätet, men sprider sig sedan till etablerade medier, ung-
domsförbund och partier.
Därför kan bloggare skriva om Turteaterns uppsättning av Scum-manifestet: »en
våldtagen feminist är en bra feminist. En mördad feminist är en ännu bättre femi-
nist».
Därför kan SVT:s Aktuellt ställa frågan »Har invandringen gått för långt?» på bästa
sändningstid. Och låta Annie Lööf (C) och Jimmie Åkesson (SD) diskutera saken.
Anständighetens gräns har flyttats. Starka krafter försöker nu flytta den ännu längre
bort.
Ska vi kunna vända trenden måste den demokratiska borgerligheten ta itu med sin
svans. Och fler måste våga protestera.
Även när extremisterna tar på sig offerkofta och skriker om censur.
(Lindberg 2012)
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I en tidigare studie av kommentarsfältet till samma ledarartikel har jag stud-
erat interaktion och diskurser utifrån en konflikt som finns i kommentarsfäl-
tet, där oenighet råder om vad som ska få uttryckas där (Idevall 2014). Af-
tonbladet har utformat regler för vad som får skrivas, och inläggen granskas
och raderas om de uttrycker explicit rasistiska eller sexistiska åsikter. Detta
möts av motstånd från en del skribenter, som använder språkliga strategier
för att undvika radering och driver rätten att få uttrycka sina åsikter fritt. De
motsätter sig vad de kallar för de politiskt korrekta, inklusive Aftonbladet,
och legitimerar rasistiska uttalanden genom att framställa dem som objek-
tiva fakta. Jag diskuterar hur detta, tillsammans med ett situationsspecifikt
sätt att interagera, skapar en exkluderande gemenskap där samtalsämnen och
deltagande villkoras diskursivt av den politiska konsensus som bildas i kom-
mentarsfältet (Idevall 2014). Kommentarsfältet förstås därmed som del av
en kontext där samtalen har formats både av webbplatsens omständigheter,
ledarartikeln, Svelands artikel, av de åsikter som uttrycks i diskussionerna
och det faktum att ledarartikeln är skriven av en vit man med ett svensk-
klingande namn och att även kommentarsskribenterna i en majoritet av
fallen positionerar sig så.

Till grund för analysen i föreliggande studie ligger ledarartikeln och dess
615 kommentarer. Från detta material har jag excerperat samtliga belägg för
pk, politiskt korrekt, politisk korrekthet och politiskt inkorrekt5. I urvalet ingår
de kommentarer där någon av ovanstående varianter förekommer. Kommenta-
rerna bildar ofta interaktionskedjor, där första inlägget är ett svar till ledararti-
keln och där inlägget i sin tur får svar av andra. Då uttrycket förekommer har
jag även analyserat övriga inlägg i kedjan. Urvalet består allt som allt av 305
kommentarer.

Ledarartikeln stöder Svelands påstående om att det finns ett samband mellan
antifeminism, rasism och motståndet mot det politiskt korrekta. Jag har i ana-
lysen av aktörer och positioneringar kunnat urskilja tre huvudsakliga förhåll-
ningssätt i kommentarsfältet, där en grupp re_producerar de positioneringar
som görs av ledaren (F), en annan grupp gör motstånd mot och omförhandlar
dem, samt ger uttryck för vad de benämner »invandringskritik» (M) och en
tredje grupp argumenterar emot ledaren, men problematiserar innehållet (MP).
I tabellen nedan illustreras urvalet och de olika kategorierna. 

Som tabellen visar är en majoritet (204 av 305) av kommentarerna kritiska
mot ledarartikeln. Den största gruppen utgörs av dem som argumenterar emot

5 Varianten »politiskt inkorrekt» förekommer dock bara 13 gånger.
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Tabell 1. Beskrivning av materialet. 1

Inställning till artikelns 
innehåll

Antal 
kommentarer

Antal kommentarer 
där pk används

Antal belägg 
för pk

Mot (M) 158 43 95
Mot, men problematiserar (MP) 46 17 31
För (F) 66 18 26
Okategoriserade6 35 2 2
Summa 305 80 154
ledarartikeln samtidigt som de re_producerar vad de själva benämner som »in-
vandringskritiska» åsikter. I de 305 kommentarer som ingår i analysen används
pk 154 gånger fördelat på 80 inlägg. En majoritet av beläggen förekommer i in-
lägg kategoriserade som M. 

Analysresultat
Utifrån undersökningens forskningsfrågor har jag undersökt vilka aktörer som
nämns och kopplas samman i de diskussioner där uttrycket pk förekommer. Det
är dessa olika framställningar och positioneringar som konstituerar punktuali-
seringarna. Jag undersöker också vilka antaganden som ligger till grund för po-
sitioneringen av aktörerna och vilka svarta lådor som dessa antaganden tycks
blotta. Två olika punktualiseringar av pk framträder, där uttrycket används på
skilda sätt i diskussionerna. Jag inleder med att analyserar den första, där led-
artikeln och F-kommentarer skriver fram ett samband mellan rasism, antifemi-
nism och motståndet mot det politiskt korrekta. I avsnittet efter analyseras den
andra, där M-kommentarer normaliserar rasism genom att utmåla både »in-
vandrare» och en politiskt korrekt elit som hot.

Punktualisering av pk i ledaren och F-kommentarerna 6

I ledarartikeln och de kommentarer som håller med den framställs pk huvud-
sakligen som motståndarens uttryck, där motståndaren beskrivs som någon
som uttalar sig rasistiskt och antifeministiskt. Inledningsvis analyseras de sam-
band som skapas mellan aktörer som nämns i relation till att uttrycket pk före-
kommer i ledaren och F-kommentarerna, och därefter sammanfattas och disku-

6 Dessa kommentarer är antingen för korta, osammanhängande eller på andra sätt svåra att tolka.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:459156/FULLTEXT01.pdf
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teras dessa positioneringar utifrån en figur som åskådliggör punktualiseringar
och svarta lådor. 

Samband mellan användningen av pk och rasism

Redan i titeln på ledarartikeln, Breivik hatade det politiskt korrekta, lyfts Brei-
vik7  fram som en central aktör, definierad utifrån sitt hat mot pk (se exempel
1). I bildtexten beskrivs Breivik med orden pk-hatare och högerextremist. En
bit ner i texten återfinns detta stycke:

Exempel 2L8 

Sveland beskriver hur den radikala högern idag angriper vad de kallar »politisk
korrekthet» genom attacker på feminism och mångkultur. Hon drar en parallell
till Anders Behring Breivik. Hon pekar även ut den pikanta högerkulturen kring
bland andra Timbro, Axess och Genusnytt.

Sveland nämns först i meningen och görs till en aktör genom den intertextuella
kopplingen till hennes artikel. Genom Sveland beskrivs tre aktörer: den radi-
kala högern, feminism och mångkultur. I andra meningen re_produceras An-
ders Behring Breivik och i sista meningen pekas ytterligare tre aktörer ut: Tim-
bro, Axess och Genusnytt.9 I exemplet sker ett flertal saker: aktörer beskrivs,
kopplas samman och positioneras i relation till varandra. Den radikala högern
kopplas både till Anders Behring Breivik och till Timbro, Axess och Genusnytt.
Sambanden skapas dels genom positioneringar som politisk höger, dels genom
positioneringar som extrem eller angränsande till det extrema. Den radikala
högern står i bestämd form som en redan känd enhet och positioneras som ex-
trem genom benämningen radikal, handlingen angriper och substantivet at-
tacker. En uttalad parallell dras till Anders Behring Breivik, som tidigare i led-
aren har benämnts högerextremist och pk-hatare. Därefter pekas Timbro, Axess
och Genusnytt ut och presenteras additivt som om de hörde ihop, och under den
gemensamma kategoriseringen den pikanta högerkulturen, som står i bestämd
form. De positioneras därmed som höger och djärva (pikanta), angränsande till
det extrema, men fortfarande demokratiska, vilket framgår längre ner i artikeln

7 I analysen kursiveras alla aktörer.
8 Bokstaven efter exemplets nummer indikerar om det är taget från ledaren (L), F-, M- eller
MP-kommentarerna.
9 Timbro är en marknadsliberal tankesmedja (www.timbro.se), Axess ett mediaföretag med egen
tv-kanal, blogg och förlagsverksamhet, inriktad mot samhällsfrågor (www.axess.se) och Ge-
nusnytt en blogg om jämställdhetsfrågor som drevs av Pär Ström 2009–2012 (http://ge-
nusnytt.wordpress.com/).

http://www.timbro.se/
http://www.axess.se/
http://genusnytt.wordpress.com/
http://genusnytt.wordpress.com/
http://www.nrk.no/contentfile/file/1.10947191!reform.pdf
http://www.nrk.no/contentfile/file/1.10947191!reform.pdf
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där de särskiljs från rasistiska bloggar som Axpixlat och i stället benämns tan-
kesmedjor och kotterier och den demokratiska borgerligheten (exempel 1).

Feminism och mångkultur sammankopplas i exempel 2L genom den addi-
tiva konjunktionen och. De positioneras som utsatta och passiva – de står under
angrepp – och står som objekt i satsen: den radikala högern […] angriper vad
de kallar »politisk korrekthet» genom attacker på feminism och mångkultur.
Denna positionering skapar likhet mellan den radikala högern, Breivik, Tim-
bro, Axess och Genusnytt, eftersom samtliga blir positionerade som angripare
av feminism och mångkultur. Här kommer även positioneringen som pk10 in;
attackerna mot feminism och mångkultur sägs ske via ett angrepp på vad de
kallar politisk korrekthet. Från att ha presenterats som något bestämt i rubrik
och bildtext garderas nu uttrycket; vad de kallar tillsammans med citattecknen
distanserar ledaren från uttrycket. Distansen bidrar till att positionera ledararti-
keln som närmare Sveland än de.

I ledarartikeln positioneras även kvinnor och muslimer som utsatta (se 3L
nedan); kvinnor och muslimer utsätts för rasism och antifeminism och ledaren
och Sveland blir utsatta då de försvarar kvinnor och muslimer. Det är detta för-
svar som av högeraktörerna beskylls för att vara pk. 

Exempel 3L
Först gav de sig på muslimerna. Men jag protesterade inte, jag var ju inte muslim.
Sedan gav de sig på kvinnorna. Men jag protesterade inte, jag var ju inte kvinna.
Eller så gör vi det, protesterar. Därför att vi sett allt detta förut. I veckan satte för-
fattaren Maria Sveland foten rakt i getingboet i en artikel om hat på DN Kultur.

Ledaren positionerar sig i 3L som det vi som bör protestera mot angrepp på
kvinnor och muslimer, något som samtidigt upprättar en skillnad mellan »oss»
och »dem» (jfr van Dijk 1992 s. 100). När ledaren och F-kommentarerna intar
en position där de försvarar utsatta grupper är det ett förhållningssätt som är
välvilligt, men som bidrar till att upprätthålla skillnadstänkande och hierarkier
(Lentin & Titley 2011 s. 31). Kvinnor och muslimer är objekt i satserna i 3L (jfr
2L), och positioneras som utsatta både för diskriminering och för ledarskriben-
tens icke-agerande. Funktionen hos aktörerna kvinnor, muslimer, feminism och
mångkultur tycks framför allt bli att framställa motståndarna som rasister och
antifeminister.

10 När det är positioneringen som pk/emot pk som avses kommer inte förkortningen pk att kursi-
veras. Detta för att göra en analytisk åtskillnad mellan uttrycket pk och positioneringen pk/emot
pk.
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Som tabell 1 visat utgör de kommentarer som håller med ledaren en minori-
tet, och uttrycket pk förekommer enbart i 18 av dem. När det förekommer fram-
ställs det ofta, liksom i ledarartikeln, som motståndarens ord (4F, 6F). Det hän-
der dock att skribenter definierar sig själva som pk och lyfter fram det som nå-
got positivt, vilket i 5F blir ett avståndstagande från rasister och antifeminister.

Exempel 4F
Alla svar här från rasister som försöker »rädda censuren» och »ha en öppen de-
batt» men som istället attackerar artikeln och påstår att den själv är censur och
PK bevisar ju bara vad Anders Linbergvill ha sagt? Enligt er själva får ni säga
vad ni vill om feminister, om folk som är för mångfald och solidaritet. Men om
någon påstår att det är bra att vara feminist, för mångfald och solidaritet, ja då ska
den personen censureras och tryckas ner. Motsägelsefullt, much?

Exempel 5F
De rasistiska och antifeministiska rörelserna går hand i hand. Det är ingen slump
att retoriken är till förväxlings lika. Själv är jag stolt över att vara PK. Det är nå-
got fint och i grunden väldigt svenskt. Jag kan inte tänka mig något mer »svensk-
fientligt» än rasism och antifeminism.

Exempel 6F
Det är själva poängen med att vara Avpixlat-fan och rasist, man behöver inte
lägga fram sakliga argument utan bara deklarera motståndaren PK. Eller att mot-
ståndaren »vill censurera».

I 4F re_produceras ledarartikelns polariserade positioneringar, då rasister po-
sitioneras emot feminister, folk som är för mångfald och solidaritet. Rasism
grupperas även med antifeminism, både explicit och genom det additiva och:
De rasistiska och antifeministiska rörelserna går hand i hand (5F). Dessa ak-
törer står även i bestämd form och antas därmed vara redan kända.

Punktualiserade relationer

I ledarartikeln och de kommentarer som håller med den framställs pk alltså hu-
vudsakligen som motståndarens uttryck. Ledarens och F-kommentarernas an-
vändning av pk är en reaktion på hur andra använder uttrycket. Men pk används
även för att skapa ett samband mellan aktörer som positioneras som höger-
extrema och aktörer som positioneras som demokratisk höger, däribland anti-
feminister. 
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Figur 2 visar en sammanställning av de aktörer som skrivs fram i ledaren och
samtliga F-kommentarer samt hur de grupperas. Figuren visar också hur det sätt
de positioneras på punktualiserar en viss framställning av dem, exempelvis som
en hotfull extremhöger som använder pk som en beskyllning. Jag har identifierat
fyra skalor på vilka aktörerna positioneras. Punktualiseringen är alltså det sätt på
vilket aktörer positioneras på dessa skalor, medan de utgångspunkter som ska-
lorna i sig skapas utifrån studeras som svarta lådor. De svarta lådorna ska inte ses
som isolerade enheter, utan skapas i samspel med varandra där de bidrar till var-
andras vidmakthållande. Den första svarta lådan är idén om det demokratiska
samhället, vilka som ingår i det och vilka dess ramar är. Denna svarta låda bidrar
till polariseringen extrem–demokratisk. Den andra svarta lådan re_producerar en
blockpolitisk polarisering mellan höger och vänster. Den tredje svarta lådan är
mer implicit och re_producerar föreställningen om skillnaden mellan »oss» och
»dem». Detta skillnadstänkande är verksamt i alla skalor. 

Positioneringarna på de två skalorna extrem–demokratisk och höger–vänster
sker i samspel med positioneringen av vilka aktörer som använder pk och vilka
som blir beskyllda för att vara pk. En effekt av positioneringarna på de olika
skalorna är tydliga asymmetriska relationer där vissa aktörer positioneras som
ett hot och andra som utsatta för hotet. Hotet beskrivs i ledaren och kommen-
tarerna som våld, hat eller verbala angrepp, och kopplas till frågor om rasism
och feminism. Ett sådant angrepp sker alltså genom skällsordet pk.

Figur 2. Punktualiserade relationer i ledarartikeln och F-kommentarerna. 11

Aktörer som befinner sig i samma ruta i figuren framställs i ledaren och F-kom-
mentarerna som om de hörde samman. Aktören Breivik grupperas i ledaren till-
sammans med den radikala högern och de positioneras som extrema och hot-
fulla (2L). I F-kommentarerna placeras även rasister, Avpixlat och SD i denna

Centrala 
Aktörer:

Breivik, den 
radikala 
högern, 
Avpixlat, 
rasister, SD11

Timbro, Axess, 
Genusnytt, kul- 
turhögern, den 
demokratiska 
högern

Sveland, 
ledaren, de som 
stödjer feminism 
och mångfald

Muslimer, 
kvinnor, 
mångkultur

Positio-
neringar:

Extrem Demokratisk Positioneras ej
Höger Vänster Positioneras ej
Använder pk som beskyllning Beskyllda för att 

vara pk
Pk att försvara 
dessa

Hot Utsatt

11 Förkortning av Sverigedemokraterna, ett parti som kallar sig själva ”Sverigevänligt” och har as-
similering som sin huvudsakliga politiska fråga (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/
vara-viktigaste-fragor-2/invandring/).
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grupp (6F). I ledaren närmas denna grupp till Timbro, Axess, Genusnytt, kultur-
högern och den demokratiska högern dels då aktörerna benämns höger, dels då
de beskrivs som hotfulla, vilket de bland annat är på grund av sin användning
av skällsordet pk. De båda högergrupperingarna kontrasteras mot aktörer som
Sveland och förespråkare av feminism och mångkultur, en grupp där F-kom-
mentarerna och ledaren också positioneras. I ledarartikel framträder ett »vi»
som protesterar mot rasism och i 5F sker positioneringen i meningen: Själv är
jag stolt över att vara PK. Positioneringen som demokratisk vänster görs hu-
vudsakligen implicit genom att F-kommentarerna tar avstånd från vad de be-
skriver som bland annat brunhögern eller från inlägg som positionerar sig som
höger. 

I kolumnen längst till höger i figur 2 finns aktörerna muslimer, kvinnor och
mångkultur. Dessa aktörer positioneras varken som höger–vänster eller ex-
trema–demokratiska, utan den punktualiserade framställningen sker endast ut-
ifrån deras position som de utsatta »andra» (2L och 3L). Att vara pk, enligt
motståndarna, är att försvara dessa aktörer. 

Punktualisering av pk i M-kommentarerna
Analysen av M-kommentarerna visar att aktörer beskrivs, grupperas och posi-
tioneras på ett annat sätt än i ledaren och F-kommentarerna, vilket framgår av
figur 3. Däremot görs positioneringarna på delvis samma skalor; skalorna ex-
trem–demokratisk och höger–vänster är gemensamma för hela kommentarsfäl-
tet, och de ifrågasätts inte. I denna analys inleder jag med sammanställningen
av punktualiserade relationer och fördjupar sedan analysen utifrån olika delar
av figuren. Jag visar hur positioneringen emot pk bidrar till att normalisera så
kallade »invandringskritiska» åsikter, vilket dels sker när kommentarerna tar
avstånd från högerextremism, personifierad av Breivik, dels när de positionerar
invandring och mångkultur som hot. Slutligen visar jag hur uttrycket pk bidrar
till att positionera vad som kallas för en censurerande elit, vilket i sin tur bidrar
till att punktualisera framställningen av de invandringskritiska både som ut-
satta och som politiskt neutrala gentemot såväl den politiska vänstern som hö-
gern. 

Punktualiserade relationer

I figur 3 sammanfattas analysen av centrala aktörer och deras positioneringar i
M-kommentarernas användning av uttrycket pk. Som framgår av figuren
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re_produceras flera av de aktörer som förekom i ledarartikeln. Jag urskiljer
dock ytterligare en grupp; vanligt folk och svenskar positioneras tillsammans
med Avpixlat, Sverigedemokraterna och de invandringskritiska. M-kommen-
tarerna sympatiserar eller identifierar sig ofta med aktörer i just denna grupp. 

Positioneringar som vänster och höger får sällskap av en positionering som
(block)politiskt neutral, som i sin tur skapas genom interaktionen med en mo-
difierad skala som placerar framför allt vänstern men även högern som en hier-
arkiskt överordnad elit och de neutrala som utsatta, både av denna elits makt
och av hotet från aktörer som muslimer och invandrare. En skillnad är också
att positioneringen som demokratisk höger, knuten till aktörer som regeringen
och vanliga högerrepresentanter, här ligger närmre det demokratiska än det
extrema, då vänstern nu får en position som extrem. Till denna extrema väns-
terelit knyts aktörer som Sveland, radikalfeminister och ledarartikeln. Positio-
neringen som emot pk framställs som en effekt av maktpositionerna elit–ut-
satt–hot, till skillnad från i ledaren där maktpositionerna hot–utsatt framställ-
des som en effekt av att pk används som skällsord. Pk re_produceras även som
en aktör i sig, definierad som åsiktscensur och positionerad som vänster, ex-
trem och elit. 

Figur 3. Punktualiserade relationer i M-kommentarerna.
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Användning av pk och normalisering av »invandringskritik»
En majoritet av M-kommentarerna argumenterar emot ledarartikeln och den
koppling som ledarartikeln gör mellan å ena sidan högerextremister som Brei-
vik och å andra sidan personer som uttrycker antifeministiska och/eller rasis-
tiska åsikter. I M-kommentarerna hittar vi i stället aktören invandringskritiska
(se t.ex. 10M) och en normalisering av deras »invandringskritik».  

Breivik är en ofta re_producerad aktör i M-kommentarerna och i likhet med
ledaren positioneras aktören som extrem, men utan att dessutom positioneras
som höger. I stället positioneras han som opolitisk. I ledaren är det Breiviks
åsikter och världsbild som beskrivs som extrema och hotfulla, oavsett hans
mentala tillstånd (7L). I M-kommentarerna reduceras Breivik i stället till sitt
dåd, och beskrivs som en ensam, galen massmördare (8–10M).

Exempel 7L
Breivik var möjligen galen. Men det räcker med att en enda person tar hatets re-
torik och världsbild bokstavligt för att öppna avgrunden. Därför är denna retorik
och världsbild så farlig. 

Exempel 8M
Nu frågar jag dig varför det är politisk korrekt att hylla/inspireras av vissa mass-
mördare medan hyllning av andra leder till åtal. Varför är det så rumsrent att vara
en kommunist/socialist? Varför associeras galna idioter som Breivik med alla
som har liknande åsikter medan vänstern är helt fri från sånt, när deras inspiratö-
rer står bakom världens dödligaste ideologi.

Exempel 9M
Om du skjuter 70 personer eller tycker att radikalfeminismen är kontraproduktiv
är strunt samma tydligen.

Exempel 10M
Ledaren är ännu ett försök att klumpa ihop alla som är kritiska till Sveriges in-
vandringspolitik med massmördare som Breivik.

Framställningen av Breivik som en ensam galning förekom även i medierap-
porteringen efter dådet 22 juli 2011, och kopplingen till politisk ideologi an-
sågs vara svag (Gardell 2011 s. 264f). I den första rättspsykiatriska undersök-
ningen bedömdes Breivik vara psykiskt sjuk, men diagnosen ändrades sedan
och Breivik ansågs vara tillräknelig. Trots detta, och den fängelsedom som blev
påföljden, fortsätter framställningen av den opolitiska galningen att re_produ-
ceras. I M-kommentarerna uppges en orsak till Breiviks dåd vara att han blev
nedtystad av den politiska korrektheten: Anders Behring Breivik nämnde själv
i sitt manifest att avsaknaden av en fri och öppen debatt, utan att den politiska
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korrektheten styr vad som är rätt och fel att tycka och tänka, var det som fick
honom att ta till vapen (se även 18M).

När fokus läggs på dådet och inte motiven bakom omintetgörs kopplingen
mellan Breivik och andra aktörer som är emot pk; Breivik var en extremist utan
politiska intentioner. I 9M får beskrivningen av den extrema handlingen att
skjuta 70 personer det egna tyckandet att verka harmlöst. Kritiken mot radikal-
feminismen berättigas dessutom genom att sammansättningen med radikal po-
sitionerar feminismen som extrem. 

Positioneringen av Breivik som extrem galning bidrar alltså till att positio-
nera de invandringskritiska som demokratiska, trots att de och Breivik har en
gemensam nämnare som offer för den politiska korrektheten. I det följande vi-
sar jag inledningsvis hur positioneringen av de invandringskritiska som emot
pk görs genom närheten till aktören Avpixlat, och därefter hur den berättigas
genom att positionera aktörerna invandring, muslimer och mångkultur som
hot. 

Avpixlat är en blogg som i självpresentationen på sin webbplats säger sig be-
kämpa det politiskt korrekta, och aktören Avpixlat re_produceras återkom-
mande i M-kommentarerna. 

Exempel 11. Från Avpixlats webbplats12 

Avpixlats ambition är att förvalta och utveckla ett beprövat framgångsrikt Sve-
rigevänligt mediekoncept. Det går ut på att fylla det informations- och opinions-
vakuum som uppstått vid sidorna om den av politisk korrekthet dikterade smala
åsiktskorridor som renderat Sverige en i den fria demokratiska världen vanhe-
drande särställning. Avpixlat vill vara en nagel i ögat på PK-etablissemangets
journalister och politiker och verka som en stark opinionsbildande kraft för ett
bättre Sverige som vi vet är möjligt.

Avpixlat levererar obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings- och
migrationspolitik och den bakomliggande kulturrelativism som styr de politiska
besluten och journalisternas pennor. Här berättas historien om det mångkultu-
rella samhället som blev det mångkriminella samhället, hur integration förvand-
lades till segregation och hur det som påstods skulle vara närande för Sverige
tvärtom kom att bli tärande. Hos Avpixlat kommer du att kunna ta del av fakta
och analys kring sådana samhällsnedbrytande företeelser som islamisering, kul-
turradikalism, nationalmasochism och svenskfientlighet, skenliberalism och ge-
nus-, kvoterings- och queervansinne.

12 Under rubrikerna Om Avpixlat och Målsättning (http://avpixlat.info/om-avpixlat/, hämtat
2014-07-01).

http://avpixlat.info/om-avpixlat/
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I ovanstående citat står pk för censur, utövad av ett etablissemang bestående
av politiker och journalister. De åsikter som påstås censureras handlar om
svensk invandrings- och migrationspolitik och beskrivs som obekväma san-
ningar. I M-kommentarerna finns ofta intertextuella kopplingar till Avpix-
lat. I följande inlägg, som adresserar Aftonbladet, görs hänvisning till Av-
pixlat: Utelämnar ni väsentlig information söker sig folk till dessa typer av
bloggar för att läsa hela sanningen om era nyheter […] tänk politiskt inkor-
rekt! Besök: avpixlat.info! Här kopplas också Avpixlat till det politiskt in-
korrekta. 

Ibland är de intertextuella kopplingarna till Avpixlat inte lika uttalade, utan
förekommer som formelartade yttranden. Det handlar bland annat om fraser
som det multikulturella samhället/experimentet och obekväma sanningar/
fakta, som i följande exempel: Samhället måste göra något åt den skyhöga
överrepresentationen som invandrade människor hamnar i när de kommer hit.
Konsekvenserna på samhället blir för stora i längden annars. Man kommer
heller inte kunna dölja obekväma fakta hur länge som helst (se 12M och 14M
för re_produktion av frasen det multikulturella samhället och 19M för obehag-
liga sanningar). 

Att berättiga rasistiska åsikter genom att hänvisa till sanningen är ett exem-
pel på vad van Dijk kallar strategier för att förneka rasism (van Dijk 1992 s. 93,
105), och denna strategi märks även i de hänvisningar till fakta, statistik och
olika källor som förekommer frekvent i M-kommentarerna (se även Idevall
2014). Ett exempel är länken till Avpixlat i citatet ovan, men det kan också
handla om uppräkningar av siffror och hänvisning till en auktoritär person, som
i följande exempel: ÖVER 50% av alla som enligt SCB klassas som invandrare
är helt beroende av statlig försörjning. Anders Borg bekräftar påståendet;
[länk]. När de »invandringskritiska» åsikterna berättigas av hänvisningar till
källor som sägs kunna belägga hur skadlig »invandringen» är, så framställs den
egna gruppen positivt genom att »de andra» framställs negativt (van Dijk 1992
s. 89). När skribenter explicit sympatiserar eller identifierar sig med aktörer
som invandringskritiska, SD och Avpixlat och positionerar dessa tillsammans
med vanligt folk och svenskar/det etniska svenska folket sker en positiv själv-
presentation som associerar dessa aktörer till något normalt och önskvärt.
Denna position kontrasteras sedan mot en negativ positionering av »de andra»
– invandrare och mångkultur. Detta skillnadsskapande utifrån nationalitet och
etnicitet antyder att invandrare inte är svenska, och att mångkultur inte är
svensk kultur utan något som införs under tvång:
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Exempel 12M
Antingen så är du inte särskilt påläst eller också fattar du, som så många andra,
inte vad som pågår i samhället. När såg du senast en artikel som är kritisk till den
av regimen förda invandringsvågen? Hur var det nu med grundlagsändringarna,
där man fråntagit svenska folket - det etniska svenska folket ett antal rättigheter
och påtvinger [sic] dem det multikulturella samhället? Så visst är svenskhatet ut-
bredd [sic], men man måste slänga av sig de politiskt korrekta skyddlapparna
[sic] för att se det.

»Invandringskritiken» och positioneringen som politiskt inkorrekt/emot pk be-
rättigas genom punktualiseringen av invandring som något extremt och hot-
fullt. Beskrivningen av »invandringen» som problematisk återkommer i flera
inlägg, ofta som nominaliseringar. Att informationen bäddas in gör den svårare
att ifrågasätta. I 13M framställs det som självklart att invandringspolitiken fal-
lerat, och motståndet mot politisk korrekthet berättigas genom att förlöjliga det
politiskt korrekta och bädda in denna åsikt i nominaliseringen en skrattretande
tippa-på-tå politisk korrekhet.

Exempel 13M
Nu ska alltså allt motstånd till en falerad [sic] invandringspolitik och en skrattre-
tande tippa-på-tå politisk korrekthet likställas med att man är en Breivik!

Aktören invandring är i stort sett alltid avpersonifierad, en vanlig typ av dis-
kursiv diskriminering (Boréus 2006 s. 417), och förekommer i benämningar
som invandringen, invandringspolitiken, invandringsvågen, invandringspro-
jektet. Aktören står oftast i bestämd form, en presupposition som indikerar ett
känt faktum. Detta faktum förstärks ytterligare genom den återkommande
handlingen kritisera: kritik mot invandringspolitik, invandringskritiska åsikter.
Att använda ordet kritik, som anknyter till demokratisk terminologi, är ett be-
rättigande av det som påstås och en antydan om att det rör sig om fakta, inte
åsikter (jfr van Dijk 1992 s. 93, Boréus 2006 s. 412). »Invandring» är dessutom
i sig ett ord som indikerar en rörelse, att någon kommer in någonstans. Denna
kognitiva metafor skapar en dikotomi och ger en bild av Sverige som en plats
där »invandrare» särskiljs från det svenska folket (12M). Metaforer som in-
vandringsvågen (12M) indikerar också att »invandringen» sker omfattande och
i hög takt. Uttrycket »invandring» bygger alltså på en mängd underliggande an-
taganden som inte problematiseras och de låter oss ana en svart låda som hand-
lar om det rasistiska skillnadsskapandet mellan »oss» och »dem». Denna svarta
låda bidrar till punktualiseringen av hotet från »mångkulturen». 

I M-kommentarerna förekommer ofta aktörerna invandring och mångkultur
som ett par, med en additiv konjunktion som binder dem samman. Multikultu-
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rell används också som en synonym till mångkultur för att beskriva det svenska
samhället (12M) och det som framställs som misslyckad invandringspolitik
(13M), vilket vi även såg i Avpixlats text (11). Föreställningar om »det mång-
kulturella experimentet» och dess misslyckande är inte unika för en svensk
kontext utan förekommer i debatter om migration runt om i Europa (Lentin &
Titley 2011 s. 14). Mångkultur betraktas som ett projekt som drivs ovanifrån,
från en politiskt korrekt elit, eller som den kallas i inlägget nedan – kulturmarx-
istisk:

Exempel 14M
Måste vara jobbigt att vara KULTURMARXIST idag. Jag njuter av vetskapen att
ni mår så dåligt över att ni vet att loppet är kört för eran [sic] del. Det mångkul-
turella samhällsexperimentet är dömt att misslyckas och ni vet att motståndet
emot det växer för var dag.

En tredje aktör som positioneras som ett hot tillsammans med invandring och
mångkultur är muslimer. I Avpixlats text (11) nämns islamisering som den
första av ett antal samhällsnedbrytande företeelser, och denna framställning
förekommer även i M-kommentarerna, om än enbart ett par gånger. När islam
eller muslimer nämns positioneras de alltid som hotfulla och extrema, som i
följande exempel: Den största rörelsen som drar till sig galningar som utför
massmord är ju islam. Varför kritiserar aldrig AB den islamska retoriken som
lett till 9/11, madrid, london, bombay, etc, etc? Föreställningen om att islam ut-
gör ett hot mot det västerländska samhället bygger på en lång historia av isla-
mofobi, där muslimer stereotypiskt har utmålats som våldsamma och ocivilise-
rade (Gardell 2011). 

Positioneringar av den politiska korrektheten som elitistisk och censu-
rerande 
I M-kommentarerna positioneras både svenskar och de invandringskritiska
som utsatta aktörer; dels hotas de av mångkultur och invandring, dels blir de
nedtystade både av aktörer som positioneras som politiskt korrekta och av ak-
tören pk själv: 

Exempel 15M
Den politiska korrektheten är ju exempelvis det som hindrar åsikter såsom SDs
från att bli rumsrena. Utan politisk korrekthet, hade antagligen en mer SD-influ-
erad politik varit möjlig – på gott eller ont. 
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Exempel 16M
Den politiska korrektheten är dålig, då den automatiskt delar in personer i två
olika fack där man antingen tänker rätt eller fel. Det är sådant som radikaliserar
människor. 

Exempel 17MP
Vad är egentligen »Politiskt Korrekt»? Är det något annat än feghet, rädsla för att
diskutera känsliga problem? Den »politiska korrektheten» kväver all diskussion
om obehagliga problem, och det är vad som föder rasism och hat. Problemen för-
svinner inte för att man inte diskuterar dem, och utan diskussion så löser man inga
problem. Detta i sin tur leder till »offerrollen» för extremisterna, och skapar sym-
pati för dessa.

Exempel 18M
Det skapas en mental klaustrofobi av dessa politiskt korrekta tyckare, vilket kan
bli mycket farligt, vilket fallet med Breivik visar med all sin tydlighet. Än värre
blir det när man blir tvungen att »hålla med» när all fakta och logiskt resonerande
talar för något annat. 

I exemplen ovan kan vi se hur den politiska korrektheten tillskrivs förmågan att
hindra, dela in och radikalisera. Den politiska korrektheten anses vara det som
skapar rasism och hat och som får människor att begå våldshandlingar. Detta
eftersom pk censurerar åsikter (15M), avfärdar dem som fel (16M) och hindrar
diskussioner om obehagliga problem (17MP). I 18M positioneras Breivik som
utsatt för den politiska korrektheten, vilket uppges vara en av orsakerna till
hans dåd. Även SD uppges vara hindrade av den politiska korrektheten (15M).

Att anklaga antirasister för censur och nedtystande av sanningen har stude-
rats som en strategi för att förneka rasism, ofta i samspel med beskyllningar om
att vara politiskt korrekt (van Dijk 1992 s. 105, Johnson & Suhr 2003b, Jonsson
2011). I flera av M-kommentarerna, men även i de MP-kommentarer som
problematiserar diskussionen, positioneras den som är emot pk som den utsatta
parten. Detta kallar van Dijk reversal, påståendet att det är »de andra» som ut-
gör hotet (van Dijk 1992 s. 93f). Detta fenomen har uppmärksammats även i
tidigare forskning om pk (Dunant 1994, Clyne 2005). 

I M-kommentarerna kopplas pk till aktörerna politiker och media, som ofta
framträder som ett par, sammankopplade med det additiva och (jfr Avpixlats
text i exempel 11).

Exempel 19M
Det etablissemanget (politikerna och journalisterna tillsammans) har att vinna,
eller snarare förlora, är sin makt. Deras makt över vad folk ska tycka, tänka och
tro. Genom att »vilseleda» befolkningen med hjälp av att medvetet mörka obe-
hagliga sanningar, så skapar man en falsksanning. […] man [etablissemanget]
kommer nog att fortsätta att propagera för sin politiskt korrekta ideologi oavsett
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hur stort inflytande ett parti som SD möjligtvis skulle kunna få. Men med ett så-
dant [sic] politisk förändring så skulle vi ju se alternativa nyhetskanaler såsom
Avpixlat växa sig starkare, och kanske bli mer än en »alternativ media».

Etablissemanget – politikerna och journalisterna – tillskrivs i 19M makt att
styra vad folk ska tycka, tänka och tro genom att dölja obehagliga sanningar.
I slutet av citatet kontrasteras också etablissemanget mot både Avpixlat och SD.

Politiker som positioneras som pk utgörs ibland av den högerstyrda rege-
ringen, men positioneras i en majoritet av fallen som vänster (8M). Media po-
sitioneras nästan uteslutande som vänster och beskrivs dessutom som feminis-
tisk. Detta blir tydligt i benämningarna av aktörerna: vänsterpöbeln, vänsterex-
tremister, kulturvänstern, vänsterfeministerna. Kopplingen till vänstern kan
sägas härstamma från konflikten vid amerikanska universitet (Lakoff 2001 s.
92). De invandringskritiska positionerar dock inte sig själva som höger, och de-
ras position är snarast neutral, utanför höger–vänsterskalan. Detta kan jämföras
med vad Brickell (2004) skriver om att en neutral position där det normativa
kan upprätthållas skapas då något annat pekas ut som politiskt. Det kan också
förstås som en motreaktion på ledarartikelns punktualisering av ett samband
mellan extremhögern och vanliga högerrepresentanter. När invandringskri-
tiska positioneras som distanserade från det politiska och i stället positioneras
som utsatta för censur skapas ett utrymme där det blir möjligt att uttrycka ra-
sistiska åsikter genom att peka ut en politisk korrekthet som sägs tysta ner en
berättigad kritik av det hot som »mångkulturen» utgör mot Sverige.

Diskussion
Det sociala skapas med språket som resurs. Språket gör det möjligt att packa in
och normalisera föreställningar om världen, och språket används i interaktion
där olika perspektiv möts och ställs mot varandra. Analyser av språket gör det
möjligt att packa upp svarta lådor genom att syna punktualiseringar och studera
underliggande premisser och hierarkiskt ordnade relationer. I det följande
kommer jag inledningsvis att diskutera resultatet av undersökningen och där-
efter utvärdera ANT som metod för diskursanalys.

Tidigare forskning har påvisat samband mellan rasism, antifeminism och
uttrycket pk, och i min analys av vilka aktörer som relevantgörs där pk an-
vänds hittar även jag dessa samband. Premisserna för dem bygger dock på
underliggande perspektiv som bidrar till att skapa polariseringar och maktpo-
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sitioner. Dessa perspektiv har att göra med vad som anses vara demokratiskt,
normalt och politiskt, samt hur fördelningen av makt ser ut i samhället. An-
vändningen av uttrycket pk både bygger på och re_producerar dessa svarta lå-
dor, och bidrar till att positionera aktörer utifrån dem och punktualisera de
olika framställningarna. Nedan diskuterar jag hur användningen av uttrycket
pk bidrar till att forma både framställningen av hierarkiskt ordnade relationer
i de skrivna inläggen och de maktrelationer som i och med detta upprättas i
kommentarsfältet. 

Både i ledaren och i kommentarerna re_produceras den svarta låda som
innehåller gränsdragningen mellan extrem och demokratisk. I ledaren återfinns
perspektivet att allas rätt till erkännande och lika behandling är den mest cen-
trala demokratiska principen, medan M och MP-kommentarer betonar vikten
av yttrandefrihet. Något som blir problematiskt med ledarens erkännandepoli-
tiska hållning är att den re_producerar ett skillnadsskapande som samtidigt
upprättar en hierarki; ledaren tillhör ett »vi» som erkänner och står upp för
»dem». Van Dijk skriver att det är vanligt bland antirasistiska debattörer att
framställa sig själva som toleranta och förkämpar för utsatta grupper (van Dijk
1992 s. 100, 103). Denna typ av positiv självpresentation bidrar till att upprätt-
hålla gränsen mellan »oss», som tolererar, och »dem», som blir tolererade (se
även Ahmed 2011). Trots att ledaren alltså försvarar »mångkultur» och femi-
nism och motsätter sig rasism så blir resultatet en positiv självpresentation där
muslimer och kvinnor görs till »de andra». Samma resultat ser vi hos ledarens
motståndare i kommentarsfältet, men där sker det genom en negativ presenta-
tion av »invandring» och ett utmålande av både den och de politiskt korrekta
som hot. Trots att punktualiseringarna ser olika ut med avseende på vem som
är utsatt är samma svarta låda, byggd på skillnaden mellan »oss» och »dem»,
verksam. 

Analysen har visat hur »invandringskritiken» normaliseras och berättigas i
den punktualisering där de »invandringskritiska» positioneras på bestämda
sätt. På en hierarkiskt ordnad skala med positioner av mer eller mindre makt
och inflytande positioneras de »invandringskritiska» som utsatta och margina-
liserade, medan media och politiker positioneras som en hierarkiskt överord-
nad och censurerande elit. Enligt tidigare forskning är denna framställning av
maktrelationer vanlig hos dem som utgör samhällets norm när minoritetsgrup-
per börjar kräva sina rättigheter (Brickell 2004 s. 112, Gardell 2013a s. 18). I
framställningen av den samhällsförändring som omtalas som det »mångkultu-
rella» Sverige fyller uttrycket pk en försvarsfunktion. Att positionera sig själv
som utsatt i samhället, både från »mångkulturen» och den politiska korrekthe-
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ten, gör det möjligt att behålla sina privilegier, motverka förändring och sam-
tidigt kunna uttrycka rasistiska åsikter genom berättigande strategier (jfr van
Dijk 1992 s. 105). Positioneringen som utsatt är därmed en diskursiv konstruk-
tion, som i kommentarsfältet ger upphov till en maktrelation som är den om-
vända; de »invandringskritiska» dominerar kommentarsfältet och kan där an-
gripa både sina politiska motståndare och de grupper de kategoriserar som »in-
vandrare». 

Både ledarartikeln och kommentarerna re_producerar föreställningar om det
svenska politiska landskapet genom att positionera aktörer på en höger–väns-
terskala. Denna polariserade uppdelning riskerar att osynliggöra politiska frå-
gor som är närvarande men hamnar utanför skalan, vilket även Gardell påpekar
(2013 s. 23). En effekt kan vara att frågor om rasism och feminism begränsas
av de positioneringar som redan har gjorts på den ideologiska skalan. I kom-
mentarsfältet kopplas feminism exempelvis genomgående till vänstern. En an-
nan effekt kan vara att det skapas ett utrymme vid sidan av höger–vänsterska-
lan, där frågor om migration och feminism angrips från andra perspektiv.
Många M-kommentarer intar denna position, och sympatiserar ofta med SD,
ett parti som säger sig stå utanför blockuppdelningen. Genom att peka ut något
som politiskt korrekt och positionera det som politiskt skapas en omarkerad,
neutral position, där det normativa kan re_produceras (Brickell 2004 s. 114).
Ytterligare en effekt kan vara att grupper som inte positioneras alls, som »in-
vandrare», riskerar att uteslutas ur den politiska debatten helt och hållet, och
liksom kvinnor reduceras till det vi ska prata om. Dessa grupper framställs
dessutom som homogena och det faktum att dessa stora grupper av människor
är inbördes mycket olika osynliggörs därmed. 

En slutsats som kan dras är att exkluderande praktiker riskerar att få ett osyn-
ligt fäste i samhället om kåren av samhällsdebattörer fastnar i en maktkamp
som bygger på vänster–högerideologi och en verbal tävling om vem som är
mest demokratisk och vem som är mest utsatt i ett samhälle där »invandring»
antas utgöra ett stort problem. I denna maktkamp kan anklagelser om politisk
korrekthet och den anklagades angrepp tillbaka bidra till att vidmakthålla de
exkluderande dikotomierna i debatten och omöjliggöra samtal om de verkligt
utsattas situation. Det faktum att kommentarsfältet domineras av en viss grupp
kan antas ha betydelse för vilka världsbilder som re_produceras och vilka pers-
pektiv som syns i den offentlighet som kommentarsfält utgör (jfr Idevall 2014).
Den nästan fullständiga frånvaron av andra röster än den manliga, vita,
»svenska» gör webbsidan till en plats där diskriminering i stor utsträckning kan
re_produceras obehindrat (jfr Boréus 2006 s. 413). De grupper som den utpe-
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kade pk-eliten sägs försvara, framför allt invandrarna och muslimerna, kom-
mer inte själva till tals i kommentarsfälten.13 I stället finns en risk att kommen-
tarsfälten bidrar till att de svarta lådor som förutsätter att det finns ett »vi» som
är särskilt från »dem» fortsätter att re_produceras.

Analysen av positioneringar och relationer har gjorts med aktör-nätverks-
teori som perspektiv och metodologiskt ramverk. Jag har studerat vilka olika
punktualiseringar av uttrycket pk som pågår, och vilka underliggande pers-
pektiv som är verksamma i dessa processer. ANT har varit en metod för att
få syn på hur förhandling sker lokalt och hur maktbalansen i relationer skiftar
när olika aktörer definieras och positioneras i relation till varandra. Samtidigt
erbjuder ANT en möjlighet att studera hur dessa punktualiseringar re_produ-
cerar normer och perspektiv som är strukturella, då svarta lådor blir premisser
i förhandlingarna. ANT överbryggar därmed gapet mellan mikro och makro
och ser relationerna som inpackade i nätverk snarare än hierarkiskt ordnade
i nivåer. 

I analysen har jag också visat att det är möjligt att göra en kritisk analys av
rasism utan att ge avkall på ANT:s etnometodologiska ansats att beskriva ef-
fekter och komplexitet. Det kritiska perspektivet anläggs av forskaren som ak-
tör snarare än av metoden. Aktör-nätverksanalysen kan av forskaren användas
som en ficklampa vars ljus riktas mot de delar av ett aktör-nätverk som är mest
relevanta för forskningsfrågan, och där ljuscirkelns omkrets kan vidgas eller
minskas. I min analys har jag riktat ljuset mot ett kommentarsfält till en artikel
om rasism och antifeminism publicerad på Aftonbladets webbplats, och även
om ett annat material hade kunnat synliggöra andra användningar av uttrycket
politiskt korrekt, så har ficklampans ljus belyst svarta lådor som kan antas agera
även i andra sammanhang där politiska diskussioner förs.
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