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The aim of this study is to quantify the extent to which political correctness, understood as an 

implicit social convention of restraint on public expression, operates within a community. Due to 

a scarcity of prior experimental research in the area, a new method was developed for the 

purpose of the study. Using random selection, the treatment consists of exposing groups 

averaging 10 individuals to a survey on diversity and immigration matters. The effect is 

measured as the discrepancy in attitudes that is revealed between anonymous and non-

anonymous responses to the treatment survey. Control groups are similarly exposed to a survey 

on traditional left-right matters. The discrepancies are then compared. The results are controlled 

for possible influence by factors including group size, sex ratio, and length of study. The general 

effect of the treatment is not statistically significant, possibly as a result of small sample size. 

Further analysis shows a significant positive correlation between the proportion of women and 

the extent of attitude discrepancy. On one interpretation, this means that women in the 

population are on average more responsive to political correctness than men. Due to the 

population’s skewed characteristics, the results are not generalised. Future researchers in the area 

are advised to draw their sample from a more representative population, to investigate additional 

subject matters and to collect more sophisticated data, in particular on the level of the individual. 

Keywords: Political correctness, social desirability bias, deliberative democracy, rational agent, 

immigration attitudes, experimental design 
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1. Inledning 

Den 11 maj 2015 högtidlighölls PK-dagen. På hemsidan för kampanjen PK — Det finaste vi har 

som står bakom initiativet ställs frågan: “Sen när blev politiskt korrekt någonting negativt?”
1
 

Samma dag skrev initiativtagarna ett debattinlägg i Dagens Etc: “Rasistiska, högerextrema, 

homofoba och sexistiska krafter har kidnappat begreppet politiskt korrekt (PK) och dragit det i 

smutsen. /…/ Men om att vara respektfull, inkluderande och synliggörande känns som en nagel i 

ögat på trollen, om politisk korrekthet är jobbigt för dem - då är det precis det vi tänker fortsätta 

vara” (Backman & Lindberg, Dagens ETC, 2015-05-11). De får medhåll från exempelvis Fredrik 

Virtanen som på ledarsidan i Aftonbladet samma dag skrev: “Näthatarna är på offensiven nu 

eftersom politisk korrekthet (att försöka vara en hygglig människa) hotar deras makt till förmån 

för kvinnor, svartskallar, bögar och förskolepedagoger” (Virtanen, Aftonbladet, 2015-05-11). 

I Affärsvärlden skriver däremot Johan Hakelius att “Det PK:arna försöker ge sken av är att de är 

ensamma om att inte vara högerextrema, rasistiska, sexistiska eller homofobiska. Men det är 

snarare sådant som faller under vanlig hyfs, hövlighet och anständighet. Det som särskiljer de 

politiskt korrekta är i stället hur de bär dessa värderingar: de är puritaner” (Hakelius, 

Affärsvärlden, 2015-05-11). I liknande anda observerar Anna Dahlberg i en ledare i Expressen 

att “Det saknas motvikter i debatten. Vi ser det i fråga efter fråga. Vem vill träda fram och tala 

om /…/ flyktingmottagandet som står på kollapsens rand? /…/ I stället för en välinformerad 

debatt får vi politiker och debattörer som sjunger i kör” (Dahlberg, Expressen, 2015-04-04). 

Den här studien syftar till att kvantifiera inverkan av politisk korrekthet på individers 

ställningstaganden i två skilda politiska sakområden. De få studier som genomförts på området i 

den svenska kontexten mäter attityder varpå vissa av dessa benämns som politiskt korrekta (se 

Diaz 1995) alternativt gör en djupdykning i begreppets användning och spridning (se Hagren 

2014). Ingen tidigare studie har dock haft som ansats att kvantifiera politisk korrekthet i 

bemärkelsen av att vara ett mätbart fenomen med oberoende orsaksinverkan. Den här studien 

syftar till att fylla det tomrummet. 

2. Teori och tidigare forskning 

Politisk korrekthet är som vi förstår från avsnittet ovan ett omstritt begrepp. Under dess relativt 

korta historia har det haft och fortsätter att ha ömsom positiva, ömsom negativa associationer. 



5 

 

Efter att ha använts på ett självironiserande sätt av feminister och vänsterlutande akademiker i 

USA under 1960- och 1970-talen approprierades det av deras meningsmotståndare i den 

konservativa högern från och med 1980-talet. De senare kom att ändra begreppets mening och 

associationer till sådan grad att det snart blev ett retoriskt vapen som riktades mot förespråkare 

för mångfald, kvinnors jämlikhet, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter (Lewis 1996; 

Feldstein 1997; Trenton 1997). Ett exempel på hur begreppet kunde användas på 1990-talet var 

“[to] bludgeon anybody who agrees with the idea that gay people should not be oppressed” 

(Giobbe 1994:13). 

Det är därför inte konstigt att det råder viss förvirring kring hur begreppet ska tolkas och 

definieras. I Storbritannien använde exempelvis två av de mest betydande dagstidningarna 

begreppet på helt motsatt sätt i referens till Labour-partiet under 1990-talet — enligt The Times 

(som efterhand kom att stå på Tony Blairs reformsinnade sida) var de politiskt korrekta de som 

förespråkade de gamla partidoktrinerna medan The Guardian benämnde New Labour-falangen 

som de politiskt korrekta (Suhr och Johnson 2003:12). I Nya Zeeland, där begreppet främst 

förekommit i debatten om HBTQ-rättigheter, noterar en forskare att politisk korrekthet bör 

betraktas “not as a description of a phenomenon but as a signifier that has traveled - from nation 

to nation and context to context - in search of a signified” (Brickell 2004:104). I Australien har 

begreppet använts nedsättande mot dem som visat altruism gentemot “boat people” (Howard 

2005). 

I den svenska debatten har begreppet främst tagits i bruk av dem som använder det i en negativ 

bemärkelse och som vill utpeka andra som progressivt dogmatiska eller överdrivet rättrådiga, i 

synnerhet inom ämnen som rör kulturell mångfald, invandrings- och flyktingpolitik, klimat- och 

miljö, kvinnors jämlikhet och HBTQ-rättigheter (Jonsson 2011:5). I en diskursanalys av 

kommentatorsfältet på en ledande dagstidnings ledarsida på Internet hittar Karin Hagren Idevall 

en stark koppling mellan beskrivningar av andra som politiskt korrekta, rasism och anti-

feminism. Hon finner att begreppet används av kommentatorerna för att markera 

avståndstagande från en feministisk och anti-rasistisk “elit” som försöker “tysta” dem (Hagren 

2014:105). I en essä beskriver Stefan Jonsson de tankefigurer som begreppet väcker hos de som 

tenderar att använda sig av det: “den politiskt korrekta kultureliten lägger locket på i 

invandrardebatten, har förlorat kontakten med verklighetens folk, bestämmer vad folk på 
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landsbygden ska göra, och så vidare. /…/ [D]en politiskt korrekte säger inte vad han eller hon 

egentligen tänker utan vad omvärlden förväntar sig att han eller hon ska säga. Den politiskt 

korrekte är kort sagt en falsk eller ryggradslös person. Hans eller hennes idéer springer inte ur 

äkta övertygelse utan ur ängslig vilja att vara till lags. Eller för att säga det rakt på sak; han eller 

hon är politiskt korrekt” (Jonsson 2011:10f). 

Begreppets innebörd relaterar dock till språkbruk i mer än den bemärkelsen att det ändrats över 

tid och kan betyda olika i olika kontexter — begreppet används nämligen ofta för att beskylla 

just en viss typ av språkbruk som belackaren menar är ohederligt eller oärligt (Fairclough 

2003:18). I synnerhet är den som beskriver någon som politiskt korrekt ofta av uppfattningen att 

den politiskt korrekta personen endast ger en läpparnas bekännelse till en viss åsikt utan att 

genuint omfamna den. Annorlunda uttryckt: “people's desire to appear politically correct may 

lead them to present a front to others that is less than sincere” (van Boven 2000:267). 

Det är i det här avseendet som en seriös problematisering av begreppet kan formuleras, det vill 

säga i den mån som politisk korrekthet motsvaras av ett verkligt socialt fenomen och inte bara är 

ett verbalt tillhygge i en smutskastningskampanj. För om individer i ett demokratiskt samhälle 

upplever att de inte kan uttrycka sina åsikter så är detta givetvis ett problem, allt annat lika. Även 

om det inte förekommer formella barriärer mot uttrycksfrihet kan miljöer med hög social 

konformitet öka individers självcensur vilket gör att debatten riskerar att utarmas: “Some areas 

of social science inquiry are so closely linked in the public mind to sensitive issues of policy that 

an objective, scholarly discussion of them is now impossible. Instead of open debate /…/ 

competing camps fire volleys of data and tendentious analyses back and forth at each other. /…/ 

Issues of race, gender, and sexual preference are particularly susceptible to this process of 

politicization” (Loury 1994:452). 

Studien som citatet ovan är hämtat ur visar i ett exempel hur universitets-rektorer i USA sålde av 

aktier i företag som handlade med Sydafrika under Apartheid av rädsla för studentprotester, trots 

en personlig övertygelse om att ekonomisk bojkott skulle göra mer skada än nytta för den svarta 

befolkningen i Sydafrika. De gjorde valet att sälja aktierna av rädsla för hur ett annorlunda 

ställningstagande skulle tas emot av studenterna eftersom ett motstånd till ekonomisk bojkott inte 

tolkades som ett inlägg i debatten på den progressiva sidan utan per automatik tolkades som stöd 

för eller likgiltighet inför Apartheid-regimen (Loury 1994: 442). En annan studie visar hur 
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studenter i USA överskattade graden av sina studiekamraters stöd för Affirmative Action samt 

att många felaktigt trodde att de var ensamma om sina åsikter i ämnet eftersom de inte upplevde 

att de kunde ventilera dem med varandra utan sociala repressalier (van Boven 2000).  

Att yttrandefriheten är grundlagsstadgad utesluter inte förekomsten av olika typer av hot mot 

den. Det betyder inte heller att den inte riskerar att undermineras i vissa politiska sakområden. 

Det ska även påminnas om att det är skillnad på yttrandefrihet och upplyst förståelse, något som 

bara kan uppnås genom en genuint fri och livlig debatt (vilket förutsätter yttrandefrihet) och som 

den politiske filosofen Robert A Dahl anger som kriterium för att en politisk sammanslutning ska 

kunna kategoriseras som demokratisk (Dahl 1989).  

Forskare inom deliberativ demokratiteori talar om vikten av en förbehållslös debatt för att det 

bästa argumentet till slut ska vinna, för tänk om det argumentet av något skäl hindrats från att 

dryftas? Enligt en deliberativ demokratiteoretiker kan en begränsad debatt inte bara leda till 

sämre beslut, utan till och med till mindre demokratisk legitimitet. 

Det går också att se på fenomenet från en mer optimistisk synvinkel. Den amerikanske 

presidenten Woodrow Wilson sa en gång att “Offentligheten är ett av politikens renande 

element” (citerad i Naurin, i Gilljam och Hermansson (reds) 2003:231). I offentligheten tvättar 

politiska aktörer bort själviskhet och anstränger sig istället för att hitta beröringspunkter mellan 

sina intressen och allmänintresset. I demokratirådets rapport från 1995, som inspirerades av 

deliberativ demokratiteori, står det bland annat att “Den offentliga diskussionen innebär [ett] 

tryck att rättfärdiga förslag utifrån någon allmän princip /…/ vilket givetvis påverkar de 

offentliga beslutens innehåll och karaktär” (ibid.:231).  

Från ekonomiskt håll kommer dock fler skäl till att politisk korrekthet kan vara skadligt. I en 

ekonomisk välfärdsanalys påvisas den sociala kostnaden av fenomenet: ”[Since] certain 

statements will lead listeners to make adverse inferences about the type of the speaker, speakers 

have an incentive to alter what they say to avoid that inference [which leads] to the loss of real 

information [that] may be socially valuable; that is, all parties may lose from the suppression of 

information due to political correctness” (Morris 2001:233). I en annan ekonomisk modell där 

individer bryr sig om sin egen status som i sin tur beror på hur de uppfattas av andra individer 

visas att de flesta väljer att agera likformigt trots heterogena preferenser. Detta är ett exempel på 
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rationellt, strategiskt beteende då individerna misstänker att avvikelser från normen kommer att 

minska deras status i gruppen (Bernheim 1994:841).  

Just status så som det relaterar till andra människors uppfattning om ens egna uppfattningar är av 

stor betydelse i sammanhanget. När någon har en avvikande åsikt i ett ämne där det förväntas att 

alla har samma uppfattning finns det en naturlig ad-hominen-impuls, och därför kan vi förvänta 

oss att strategiska individer håller sig till det som förväntas av dem (Loury 1994:436). Dessutom 

kan vi förvänta oss att ju närmare en individ genuint bekänner sig till normen, desto mer 

sannolikt är det att den individen kommer vilja undvika att uppfattas som en avvikare. De som 

däremot har en uppfattning som markant skiljer sig från normen och inte i övrigt är en del av en 

specifik konsensus-kultur kan förväntas vara mindre rädda för risken att uteslutas och uttrycka 

sig mer fritt och avvikande (ibid.:437).  

I ett samhälle som det svenska, som ofta betraktas som ett konsensussamhälle, kan vi därför 

gissa att politisk korrekthet har större inverkan än i samhällen där det är vanligare och mer 

acceptabelt att sticka ut. Ett illustrerande exempel är hur opinionsundersökningar inför det 

senaste valet grovt underskattade det folkliga stödet för Sverigedemokraterna, vars politiska 

ståndpunkter inom exempelvis invandring och mångfald skiljer sig från de som brukar benämnas 

politiskt korrekta, eftersom många av partiets sympatisörer valde att inte uppge sina sympatier då 

de blev uppringda. 

För att ta reda på hur stor inverkan av politisk korrekthet är genomförs ett experiment inom 

ramen för studien. Ett sådant experiment kan utöver samband påvisa orsaksriktningar, något som 

tycks vara av särskilt intresse i frågor som rör invandring och mångfald eftersom “doubts [about 

causality] cannot be put to rest until someone conducts a true experiment /…/ (To the best of my 

knowledge, no one has yet succeeded in employing [experimental] techniques for immigration 

attitudes)” (Fetzer, i (red) Rosenblum och Tichenor 2012:304). 

3. Definition och hypotes 

Att definiera ett så laddat begrepp som politisk korrekthet är inte helt okontroversiellt, särskilt 

eftersom det oftast används av “those who are attacking it, not those who are doing it” (Fox-

Genovese 1995:8). En definition i uppslagsverket Encyclopedia of Political Communication 
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lyder: “Political correctness, politically correct, and PC are terms used to refer to language that 

seems intended to give the least amount of offense, especially when describing groups identified 

by external markers such as race, gender, culture, or sexual orientation” (Roper, i Kaid och 

Holtz-Bacha (reds) 2008:575). 

Den definitionen syftar dock inte på politisk korrekthet i den bemärkelsen som den här studien 

undersöker. En definition som bättre fångar innebörden av det sociala fenomen med självständig 

kausalitet som studien syftar till att kvantifiera och som även undviker att ta sida i den konflikt 

som råder i hur begreppet bör användas hämtas från Lourys artikel från 1994 som 

problematiserar självcensur i politiskt känsliga frågor och som bland annat studerade fallet med 

de amerikanska universitetsrektorerna. Den lyder: “an implicit social convention of restraint on 

public expression, operating within a given community” (Loury 1994:430). 

Med den definitionen går det att placera studien i en bredare litteratur inom Social Desirability 

Bias, som i vanliga fall betraktas som ett problemområde inom surveyforskning eftersom det 

skapar skevhet i resultaten, såväl som i ekonomisk välfärdsanalys och debatten om deliberativ 

demokrati.  

Hypotesen är att politisk korrekthet, förstått som “an implicit social convention of restraint on 

public expression”, inverkar på respondenters ställningstaganden i frågor som rör invandring och 

mångfald. 

4. Metod 

4.1. Revealed Attitude Discrepancy Method 

Hypotesen testades under en serie experiment med ordinarie seminariegrupper på 

statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet där jag undersökte graden av 

attitydförändringar mellan anonyma och icke-anonyma svar på två strukturerade enkäter. 

Jag genomförde experimenten och kontrollerna på plats i av institutionen disponerade 

undervisningsrum i direkt anslutning till seminarier på kurserna Statskunskap A och B samt 

Utvecklingsstudier A och B. Att notera är att studenter på Statskunskap B och Utvecklingsstudier 

B är sammanslagna vilket leder till stora men få seminariegrupper på B-nivå. Detta är 

anledningen till att jag valde kurs-nivå som stratifieringsvariabel för den i övrigt slumpmässiga 
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fördelningen av behandlingen. Samtliga genomföranden ägde rum under rasten eller på slutet av 

ett seminarium från och med 2015-04-15 till och med 2015-04-24. 

Den ena enkäten rörde teman som invandring, flyktingpolitik, integration och mångfald och 

benämns hädanefter experimentenkäten eller behandlingen. Den andra enkäten rörde traditionell 

vänster-höger-politik och benämns hädanefter kontrollenkäten eller kontrollen. Genom att 

jämföra anonyma med icke-anonyma svar mätte jag respondenternas eventuella tendens att 

avvika från sina anonyma attityder på grund av inverkan från den sociala kontexten. Jag kallar 

metoden, som beskrivs nedan, Revealed Attitude Discrepancy Method (RADM). 

Vanliga och aktuella vänster-höger-frågor valdes som temat för kontrollen under hypotesen att 

politisk korrekthet i termer av attitydförändringar där skulle vara obefintlig eller åtminstone lägre 

än i experimentet. Med tanke på urvalet var det dock inte orimligt att förvänta sig viss rörelse åt 

vänster eftersom de årliga studentundersökningarna på institutionen visar att merparten av de 

statsvetenskapliga studenterna i Uppsala placerar sig just till vänster i politiken. Skillnaden i 

förändringar mellan kontroll- och experimentgrupp kan fortfarande tillskrivas den högre 

mottaglighet för politisk korrekthet som respondenterna eventuellt har i frågor som rör mångfald 

och invandring jämfört med vänster-höger-politik. Även om vänster-höger-frågor i strikt 

bemärkelse inte fyller alla kraven för en kontroll, eftersom jag hade skäl att misstänka att viss 

effekt skulle uppstå även där, så utgör de åtminstone en referenspunkt. 

Behandlingen fördelades i ett stratifierat slumpmässigt urval bland de deltagande 

seminariegrupperna. Målet var att genomföra en totalundersökning men av olika skäl förekom 

bortfall. Urvalet på 18 grupper hämtades från en population bestående av totalt 23 

seminariegrupper. På grund av det sätt som datan inhämtades på är det de 18 grupperna som är 

analysenheter. De 178 medverkande respondenterna kan inte fylla den funktionen eftersom 

anonymitetskravet innebar en begränsning av informationsrikedomen. I synnerhet går det inte att 

koppla samman enskilda respondenters anonyma och icke-anonyma svar. Istället analyseras 

datan på gruppnivå alternativt på kön inom varje grupp. 

De två enkäterna benämns även som flerindikatorsmått, där varje indikator utgörs av ett 

påstående. Båda enkäterna ställde respondenterna inför 6 påståenden. Skälet till att använda ett 

batteri av indikatorer är att det ofta är svårt att få sanningsenliga och tillförlitliga svar på känsliga 
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eller komplexa frågor om endast en indikator används. Påståendena inom varje enkät valdes med 

avsikt för att mäta en och samma underliggande attityd. Respondenterna ombads att ringa in ett 

svarsalternativ för varje påstående samt sitt kön. Enkäterna skilde sig med avseende på 

påståendena som redovisas i Tabell 1 (se avsnittet Bilagor för enkäternas exakta utformning). 

Tabell 1. Kontroll- och experimentenkäter 

 Kontrollenkät Experimentenkät 

1. Minska den offentliga sektorn Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och 

invandrare att anpassa sig till svensk kultur och 

tradition 

2. Förbjud vinstutdelning inom 

skattefinansierad vård, skola och omsorg  

Ta emot fler flyktingar i Sverige 

 

3. Sänk skatterna I enstaka fall ska mildare inskränkningar av 

invandrares religionsutövning kunna tillåtas 

4. Inför 6 timmars arbetsdag Arbetskraftsinvandringen till Sverige bör öka 

5. Bedriv mer av sjukvården i privat regi Återkalla svenskt medborgarskap från 

utlandsfödda som strider för Islamiska Staten 

och liknande organisationer 

6. Höj arbetslöshetsersättningen Låt invandrares traditioner och kulturer få 

större genomslag i samhället och politiken 

 

Påståendena kunde besvaras med fasta svarsalternativ på den fyra-gradiga skalan: Mycket 

Positiv, Ganska Positiv, Ganska Negativ, Mycket Negativ. Sådana skalor kallas även Likert-

skalor och mäter intensiteten på attityder. Jag valde en skala med fyra svarsalternativ för att 

förhindra respondenterna från att uppge ett neutralt mittenalternativ samt för att många fler 

skalsteg skulle bli svåra för respondenterna att hålla reda på samt att uttrycka i ord (inte 

uppenbart vilket adverb som kan beskriva attityden mellan Mycket och Ganska Positiv/Negativ). 

Det var viktigt att respondenterna använde sig av just beskrivande ord och inte av siffror för att 

uppge sin attityd i det icke-anonyma momentet eftersom jag ville undersöka effekten av 

behandlingen på politiska attityder samt eftersom dessa sällan eller aldrig uttrycks som siffror 

eller bokstäver. 
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Jag började varje experiment och kontroll med att introducera mig själv med namn och som 

studerande på kursen Statskunskap C samt med att berätta att jag genomförde ett experiment som 

en del av min C-uppsats. Därefter frågade jag vilka som skulle vara intresserade av att delta i ett 

experiment som handlade om “politik” och som skulle ta 5-10 minuter att genomföra. Detta var 

respondenternas första chans att avvika, vilket skedde till och från på grund av tidsbrist. Inga 

data fördes över bortfallet men en uppskattning är att ungefär en potentiell respondent avvek 

vartannat genomförande. Jag säger potentiell respondent eftersom betydligt fler icke-

svenskspråkiga studenter avvek från genomföranden med studenter på kursen Utvecklingsstudier 

A som bedrevs på engelska. Jag gav dem ytterligare en chans att avvika efter att jag förklarat att 

de kanske skulle föredra att göra så om de var obekväma med att diskutera sina politiska åsikter i 

grupp. En person valde att avvika vid det tillfället. 

Därefter förklarade jag att experimentet bestod av två moment och att jag skulle förklara dem 

allteftersom de blev aktuella. I det första momentet bad jag respondenterna att fylla i en anonym 

enkät. Då jag samlat in och blandat dem förklarade jag att jag under det andra momentet skulle 

ställa dem inför 6 påståenden och att de individuellt och muntligen skulle få bemöta dessa med 

samma svarskategorier som i enkäten. Alla skulle få chans att svara på varje påstående men 

slumpmässigt utvalda individer skulle få börja varje runda varpå de andra skulle få svara efter 

klockans varv. Efter att jag läst upp det första påståendet blev det oftast uppenbart att jag skulle 

ställa dem inför samma påståenden som de precis besvarat i enkäten — detta var ögonblicket då 

de förstod vad experimentet gick ut på. Ibland var jag tvungen att förtydliga att de fick svara 

precis som de ville. Jag använde mig av ett formulär för att bocka av varje enskilt svar utefter 

svarskategori och kön. Efter varje genomförande tackade jag alla för deras medverkan och bad 

dem att inte diskutera experimentet efter att de lämnat rummet. 

4.2. Operationaliseringar och mått 

Med Lourys definition i åtanke operationaliseras politisk korrekthet som utsträckningen i vilken 

respondenter uttrycker åsikter som ligger i linje med normen istället för sina personliga åsikter i 

icke-anonyma sammanhang omedelbart efter att deras personliga åsikt mätts i en anonym enkät. 

Normen för varje enkät operationaliseras som den attityd som varje enkäts genomsnittliga poäng 

speglar. Normen placeras på en endimensionell skala som i kontrollgruppens fall är en vänster-
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höger-skala och i experimentgruppens fall en improviserad endimensionell skala som löper från 

exkluderande till inkluderade (mer om den indelningen i ett senare avsnitt). 

Utsträckningen som respondenter uttrycker åsikter som ligger i linje med normen istället för sina 

personliga åsikter i det icke-anonyma sammanhanget mäts i ett Revealed Attitude Discrepancy 

Index, RADI, vilket är den andel av ett skalsteg som respondenter i genomsnitt ändrar sig per 

indikator i olika genomföranden. I och med att RADI beräknas genom att addera poängen för 

varje indikator och respondent inom varje enskild grupp varpå det divideras med antalet 

indikatorer och respondenter i den gruppen kan det bestå av i praktiken oändligt många 

decimaler. Detta underlättar antagandet om intervallskalenivå, vilket är kutym inom 

attitydforskning och möjliggör exempelvis signifikanstest. 

RADI utgör i olika indikatorkonstellationer också den beroende variabeln i testerna och mäter 

utsträckningen av “[a] restraint on public expression” som föranleds av “an implicit social 

convention /…/ operating within a given community”. 

Då grupperna hade olika storlek återges alla förändringar som genomsnitt. Poängen för varje 

moment beräknas enligt en fyra-gradig skala. Eftersom påståendena ställdes på sådant sätt att 

varannat påstående i kontrollen var vänster-orienterat (och vice-versa) och vartannat påstående i 

experimentet kan anses spegla en inkluderande attityd (vice-versa) kodades svaren så att poängen 

betydde samma sak i politisk bemärkelse. 4 poäng gavs till svar som var Mycket Positiva till 

påståenden som var vänster-orienterade/inkluderande och vice-versa. 

4.3. Utmaningar, svårigheter & felkällor 

4.3.1. Designbrister 

Studien lider av flera designbrister som hade kunnat lösas inom ramen för tidsram och 

ambitionsnivå. De två mest framträdande bristerna är frånvaron av fyrgruppsdesign samt urvalet.  

Urvalet hade kunnat vara större om kommunikationsbrister undvikits med seminarieledare 

(vilket orsakade bortfall av två grupper), större ansträngning gjorts för att medverka på ett 

seminarium som sammanföll med ett annat samt om en pilotstudie hade genomförts innan det 

första genomförandet. Det senare hade kunnat avhjälpa de stora brister i datainhämtning som 

förekom under det allra första genomförandet vilket ledde att det ströks helt från analysen. Det 

positiva med det var att det första genomförandet kan betraktas som en pilotstudie i sig som 
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medförde viss revidering av experimentenkäten. Totalt rör det sig därmed om ytterligare fyra 

seminariegrupper som hade kunnat medverka. En femte och sista grupp genomförde seminarier 

vid en tidpunkt då jag av personliga skäl inte kunde närvara, varpå urvalet blev 18 av 23 möjliga. 

Utöver det bristande urvalet hade studien kunnat göras mer sofistikerad genom tillämpning av 

fyrgruppsdesign (Esaiasson et al. 2012:333). Med en sådan design hade experiment- och 

kontrollgrupperna slumpmässigt delats in i ytterligare två undergrupper vardera där två av 

undergrupperna hade fått genomföra det icke-anonyma momentet innan det anonyma. Detta hade 

möjliggjort kontroll för möjligheten att skillnader mellan momenten utöver den sociala 

komponenten inverkar på svaren. I synnerhet kan det vara så att det första momentet sätter i gång 

en tankeprocess som påverkar attityder i olika riktningar på ett systematiskt sätt beroende på 

vilken enkät som besvaras. Ett sådant Omitted Variable Bias kan mycket väl förekomma i 

resultaten, men jag har ingen teori om i vilken riktning det skulle verka. Samtidigt är det möjligt 

att en fyrgruppsdesign hade gett upphov till för små undergrupper för att säkerställa någon som 

helst signifikans i resultaten på grund av stora standardfel. En mer omfattande studie hade 

däremot otvivelaktigt tjänat på en sådan design. 

4.3.2. Metod- och inhämtningsproblem 

Därutöver kan det göras invändningar mot härledningen av eventuella attitydförändringar till just 

politisk korrekthet eftersom det kan finnas metod-relaterade skäl till att data från enkäter och 

intervjuer skiljer sig åt trots att den inhämtas från samma respondent.  

Ett exempel är intervjuarens uttryckssätt och ton (Harris och Brown 2010:11). Dessa skulle på ett 

ofrivilligt sätt kunna sätta ett påstående i ett nytt perspektiv. Andra faktorer såsom miljö och 

kontext, ordval och missförstånd bör ha neutraliserats i och med att det muntliga momentet 

följde omedelbart på det skriftliga i samma rum, följde samma ordning och formulerades med 

samma ordval.  

I regel uppstår mer konsistens mellan intervjuer och enkäter ju mer strukturerad intervjun är och 

ju större likheter den uppbär med enkäten (ibid.:4). Däremot uppstår mindre konsistens om 

fokusgrupper används eftersom dialogen mellan respondenter påverkar svaren (ibid.:11). Just att 

ha flera personer i en intervju brukar betraktas som störning och felkälla (Bryman 2011:207). 

Dock är det just den störningen som undersökningen är ute efter, vilket är skälet till att det 
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muntliga, eller icke-anonyma, momentet utfördes i grupp och inte enskilt. Även uppfattningar 

om vad som ska betraktas som socialt önskvärt bland respondenterna brukar betraktas som en 

felkälla (ibid.:224) men som påtalat tidigare så betraktas för studiens syften politisk korrekthet 

som just en form av Social Desirability Bias, vilket är skälet till att invändningen inte låter sig 

göras. 

Det har dock visat sig att Social Desirability Bias även förekommer i enkätundersökningar, något 

som lett till sofistikerade tekniker för att kontrollera detta (van de Mortel 2008). Dessa har inte 

anammats i den här studien. Dels för att enkäter förekommer i både kontrollen och experimentet, 

varpå den skevhet som eventuellt uppstår i enkäterna åtminstone i någon mån bör försvinna då 

differenserna jämförs (det vill säga då skillnaden mellan RADI i kontroll- och 

experimentgruppen beräknas). Dels för att de ligger utanför studiens ambitionsnivå och tekniska 

resurser. 

Ytterligare en felkälla som ska ha neutraliserats är den allmänna tendensen bland respondenter 

att svara mer jakande/positivt än nekande/negativt. Denna skevhet uteblir eftersom påståendena 

alternerade i den typ av attityd de gav uttryck för — ömsom höger/exkluderande, ömsom 

vänster/inkluderande. Detta har implikationer för kodningen som redan förklarats. 

En felkälla som är mer relevant är de egenskaper jag som intervjuare uppvisar i egenskap av 

infödd och vit man. Det finns ingen konsensus på hur sådana faktorer kan påverka svar generellt 

(Bryman 2011), men det bör antas att i det här fallet så är risken för själv-censur gällande 

negativa attityder till invandring, flyktingpolitik och multikulturalism lägre eftersom jag som 

intervjuare inte personligen förolämpas av exkluderande attityder. I kombination med mitt 

generella intryck att andelen etniska minoriteter och personer med utländsk härkomst var 

betydligt lägre i de deltagande seminariegrupperna än rikssnittet samt att flera grupper helt 

saknade sådana individer talar detta för att attitydförändringar som kan härledas till rena 

hövlighetsskäl bör ha varit i stort sett frånvarande, något som talar för att uppmätta skillnader 

verkligen han härledas till politisk korrekthet. 

4.3.3. Val av fall 

Vidare måste möjligheten till att generalisera från studien problematiseras. Statsvetenskapliga 

studenter vid Uppsala universitet utgör visserligen ett bekvämlighetsurval, men de är även 
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intressanta i den bemärkelsen att de är unga, politiskt engagerade och i någon mån kan sägas 

utgöra en (begynnande) elit, eller varför inte en “PK-elit”. Bortsett från sin ålder speglar de på 

flera sätt sammansättningen bland högt uppsatta tjänstemän, politiker och den övriga 

intellektuella eliten (som de efter avlagd examen kommer att upptas i). De är givetvis inte 

representativa för befolkningen i övrigt utan är betydligt yngre, har högre utbildning och är 

politiskt sett mer vänster-orienterade. Gruppen är intressant då den till skillnad från grupper som 

undersökts tidigare (se Hagren 2014) utmärker sig som just progressiv och anti-rasistisk — det är 

gissningsvis mer troligt att en statsvetare i Uppsala beskylls för att vara politiskt korrekt i den 

negativa meningen än en slumpmässigt vald medborgare.  

Därmed vet vi dock inte om gruppen skiljer sig från befolkningen i övrigt med avseende på de 

attitydförändringar som kan tänkas bli uppdagade genom RADM. I Metodpraktikan läser vi att 

“[Statsvetarstudenter] kan antas vara mer informerade om och intresserade av politik och ha mer 

välgrundade åsikter i sakfrågor än andra grupper” (Esaiasson et al 2012:342). Vi bör därför 

rimligen kunna härleda att populationen om något kommer att stå på sig i sina attityder och att 

behandlingen kommer att ha lägre effekt än på ett urval som representerar rikssnittet. Längre ner 

på samma sida läser vi dock att “Förmågan att genomskåda avsikten med ett experiment och 

tendenserna att lämna socialt önskvärda svar är ironiskt nog förmodligen störst bland unga, högt 

utbildade studenter som lärt sig att tänka kritiskt och självständigt” (ibid.).  

På dessa grunder kan vi alltså inte dra några slutsatser kring generalisering eller kring vilket fall 

populationen kan tänkas vara. Detta skulle generellt betraktas som en svaghet, men till dess att 

det finns mer teori och forskning på vars basis vi kan ställa upp förväntningar om att vissa 

grupper är mer politiskt korrekta i bemärkelsen att de anpassar sig mer efter normen än andra bör 

det inte lyftas som en invändning mot studien, utan snarare mot bristen på tidigare forskning. 

4.3.4. Tolkningssvårigheter 

Ett betydande tolkningsproblem uppstår då svaren på Likert-skalorna kategoriseras. Till skillnad 

från påståendena och svarsalternativen i kontrollenkäten som relativt enkelt kan placeras på en 

höger-vänster-skala (möjligen med undantag för påståendet om 6 timmars arbetsdag) så finns det 

ingen etablerad, endimensionell skala att placera påståenden som rör invandring, flyktingpolitik, 

mångfald och Islamiska Staten.  
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För det första skulle det därför kunna invändas att jag borde ställt frågor som enbart rörde 

invandring eller flyktingpolitik eller mångfald eller Islamiska Staten. Arbetskraftsinvandring och 

asylinvandring är exempelvis två olika fenomen, och även om attityderna till dessa båda 

fenomen kan antas korrelera så kan vi inte betrakta indikatorer som mäter dessa attityder som att 

de mäter riktigt samma sak. Målet med undersökningen är dock inte att mäta attityderna till dessa 

frågor som sådana utan att mäta den eventuella skillnaden som uppstår då en social komponent i 

form av icke-anonymitet kilas in mellan två enkäter som består av påståenden som trots allt 

relaterar till varandra. Hypotesen är att politisk korrekthet har inverkan i den kategori av 

generellt känsliga ämnen som omfattar invandring, flyktingpolitik, mångfald och eventuellt även 

Islamiska Staten. För att undersöka den hypotesen är det därför inte strikt nödvändigt att 

påståendena i experimentenkäten överensstämmer på det sätt som man vanligen kräver i ett 

flerindikatorsmått. 

För det andra kan det invändas att jag tar mig tolkningsfrihet som bestämmer att vissa 

påståenden ska betraktas som inkluderande och andra som exkluderande. Just användandet av en 

endimensionell skala är viktigt för kodning och jämförelser av attityder. Valet att benämna 

motpolerna som inkluderande och exkluderande är däremot godtyckligt och obetydligt. Det 

viktiga i det här sammanhanget är att positiva attityder korrelerar på varannan indikator och tvärt 

om, vilket nästa avsnitt visar är fallet. Återigen är det inte attityderna som sådana som är av 

intresse utöver det att de definierar vad normen inom varje enkät är, utan den skillnad som 

uppstår som svar på den normen och de förväntningar som respondenterna har på varandras 

åsikter som normen ger upphov till. Det är i praktiken upp till respondenterna själva att avgöra 

vad normen är vid varje genomförande, samt hur de ska agera i förhållande till den normen. 

Givetvis finns det en risk för att respondenterna uppfattar normen olika, om en tydlig norm ens 

uppträder. Studiens resultat får visa om det trots allt finns en generell tendens hos dem att 

anpassa sitt agerande efter normen, vad den normen än kan vara. 

5. Resultat 

5.1. Kontroll av mått 

För att säkerställa den interna följdriktigheten av enkäternas mätning av attityder görs ett 

reliabilitetstest. Vid användning av flerindikatorsmått är det standard att göra ett sådant med 
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hjälp av Cronbachs alfa. Ett alfa som överstiger 0,8 anses allmänt indikera hög reliabilitet, det 

vill säga en generellt sett hög korrelation mellan indikatorerna och en hög följdriktighet i måttet. 

Tabell 2 visar att reliabiliteten är högre i kontrollenkäten än i experimentenkäten. Detta är att 

vänta med tanke på att påståendena i kontrollenkäten går att placera på en vedertagen 

endimensionell skala, nämligen vänster-höger-skalan, medan detsamma inte låter sig göras lika 

lätt för påståendena i experimentenkäten. Ytterligare tester visar att det effektivaste sättet att 

uppnå ett Cronbach-alfa som överstiger 0,8 för experimentenkäten är att utesluta indikatorer 1 

och 5 vilket medför att koefficienten uppgår till 0,805. 

Att just indikator 1 bör uteslutas har misstänkts sedan experimenten genomfördes då jag 

uppmärksammade att respondenterna i flera fall tycktes missförstå den attityd som indikatorn var 

avsedd att spegla. Många som i övrigt fick höga poäng fick låga poäng på just det påståendet. 

Eftersom påståendet, som hämtats från SOM-undersökningen 2011 men därefter inte synts till i 

en SOM-undersökning igen (kanske på samma grunder som jag väljer att utesluta den), lyder 

“Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och 

tradition” är det sannolikt att många inte identifierade den underliggande attityden, vilken är att 

invandrare inte ska få behålla sina kulturer och traditioner. Många tycks ha lagt emfas på “bör 

hjälpa flyktingar och invandrare” och inte på “anpassa sig till svensk kultur och tradition” i sin 

tolkning av påståendet. Vi påminns om att aldrig utgå från att intervjuare och respondent delar 

meningssystem eller har samma förståelse av alla begrepp. 

Vad gäller uteslutningen av indikator 5 så beror det dels på att det med stora marginaler har näst 

lägst genomsnittspoäng efter indikator 1, dels på att behandlingen där ger upphov till en mycket 

starkare effekt än på någon annan indikator. Jag misstänker därför att indikator 5 mäter en delvis 

annan latent faktor än de övriga indikatorerna. Mer om det i senare avsnitt. Det viktigaste skälet 

är dock att indikator 5 tillsammans med indikator 1 har lägst korrelation med övriga indikatorer. 

Tabell 3 ger en översikt över korrelationerna. Det framgår tydligt att indikatorer 1 och 5 är de 

med flest negativa korrelationer samt att övriga indikatorer enbart korrelerar negativt med dem. 

Vid analysen som följer kommer därför indikatorerna 1 och 5 ha uteslutits från 

experimentenkäten om inget annat sägs. 
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Tabell 2. Reliabilitetstest 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Kontroll .915 6 

Experiment .730 6 

Experiment* .805 4 

*Justerat för indikatorsammansättning 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris för experimentenkätens indikatorer, anonyma genomsnittspoäng 

 

5.2. Beskrivande statistik 

I Tabell 4 presenteras de poänggenomsnitt som respondenterna fick i de identifierbara och 

anonyma momenten fördelat på kontroll- och experimentgenomföranden. Genomsnittspoängen 

är i samtliga fall större än 2,5, vilket är mittpunkten i skalstegen (som löper från 1 till 4). Jag 

konstaterar därför, medveten om indikatorernas begränsade möjlighet att ge en heltäckande bild, 

att respondenterna i genomsnitt ligger mer till vänster än till höger samt mer åt det som betraktas 

som det politiskt korrekta hållet än åt det motsatta. I strikt bemärkelse går det inte att jämföra 

 1 2 3 4 5 6 

1 - -.352 .052 -.589 .752 -.573 

2 -.352 - .505 .733 .148 .734 

3 .052 .505 - .502 .160 .384 

4 -.589 .733 .502 - -.247 .834 

5 .752 .148 .160 -.247 - -.107 

6 -.573 .734 .384 .834 -.107 - 
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genomsnitten på de två enkäterna eftersom de mäter attityder inom helt olika sakområden — ett 

svar som “Mycket Positiv” kan reflektera helt olika intensitet i de olika enkäterna, på samma sätt 

som svar inom en enkät också, men gissningsvis i lägre utsträckning, kan reflektera olika 

intensitet. Tacksamt nog befinner sig poänggenomsnitten på ungefär samma nivå: ungefär 3 i 

kontrollgruppen och 3,3 i experimentgruppen. Trots att fenomenet av intresse inte är attityderna 

själva utan hur politisk korrekthet eventuellt inverkar på dem så ökar, om något, den relativa 

pariteten i genomsnittspoäng trovärdigheten i kommande jämförelser mellan de två enkäterna.  

I samma tabell ser vi att poänggenomsnitten är högre i de identifierbara momenten än i de 

anonyma för både kontroll- och experimentgruppen. Det betyder att den genomsnittlige 

respondenten ändrar attityd aningen åt vänster eller i inkluderande riktning. RADI, eller den 

genomsnittliga förändringen per respondent och indikator, är 0,0586 i experimentgruppen och 

0,0027 i kontrollgruppen. Det betyder att den genomsnittlige respondenten “ändrar sig” 0,35 

skalsteg (det vill säga en tredjedel av avståndet mellan två svarsalternativ) per enkät i 

experimentenkäten. Annorlunda uttryckt så ändrar sig i genomsnitt var tredje person i 

experimentgruppen med ett skalsteg åt det inkluderande hållet. Notera att eftersom jag bara 

beräknar data för grupper, då data på individnivå saknas, vet jag inte om fler förändringar äger 

rum åt båda hållen eftersom dessa då tar ut varandra i genomsnitt. 

Omräknat i andelar på en skala från 0 till 1, om en placering vid 1 anger helt vänster-orienterad 

alternativt helt inkluderande och 0 anger helt höger-orienterad alternativt helt exkluderande, går 

kontrollgruppen från att placera sig vid 0,6542 i det anonyma momentet till 0,6554 i det icke-

anonyma momentet. Experimentgruppen går på motsvarande sätt från 0,8309 till 0,8455. 

Skillnaden i kontrollgruppen motsvarar därmed en förändring på 0,0018 eller 0,18 procent av 

den ursprungliga anonyma poängen. Skillnaden i experimentgruppen motsvarar en förändring på 

0,0173, eller 1,7 procent av den ursprungliga anonyma poängen. 
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Tabell 4. Jämförelse av poänggenomsnitt (i procent) per indikator 

 Icke-anonym % Anonym % 

Kontroll Mean 2.9661 .6554 2.9625 .6542 

 N 8 8 8 8 

 S.d. .34269 .11423 .34499 .11500 

Experiment Mean 3.3820 .8455 3.3234 .8309 

 N 10 10 10 10 

 S.d. .30048 .07512 .28069 .07017 

 

5.3. Signifikanstest 

Förutsatt att den slumpvisa indelningen av seminariegrupper i kontroll- och experimentgrupper 

gått rätt till så tycks därför hypotesen funnit stöd: behandlingen har haft den effekten som 

hypotesen ställde upp. Den genomsnittliga förändringen i attityder mellan momenten är större i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen eftersom RADI skiljer sig med en faktor av 22. På 

grund av det begränsade urvalet (betydligt mindre än vad som anses pålitligt vid experiment) 

måste resultaten testas för signifikans. 

Vanligtvis används t-test för att avgöra om två fördelningar skiljer sig signifikant, men ett sådant 

test förutsätter att de underliggande variablerna är normalt fördelade. Variablerna i det här fallet 

är de 8 respektive 10 genomsnittliga förändringarna som uppstått i de 8 kontroll- och 10 

experimentgrupperna. Vanligtvis är attityder normalt fördelade, och en summa eller differens av 

två normalt fördelade variabler så som här är fallet (“poängen i det anonyma momentet” minus 

“poängen i det icke-anonyma momentet”) är också normalt fördelad, förutsatt att de båda 

underliggande variablerna är oberoende av varandra. Eftersom hur en respondent svarar i det 

identifierbara momentet högst sannolikt påverkas av hur samma respondent svarat i det anonyma 

momentet tillfredsställs därför inte det kravet.  

Ett signifikans-test som däremot kan berätta om två variabler signifikant skiljer sig med 

avseende på en slumpmässig dikotom variabel, såsom indelningen i kontroll- och 

experimentgruppen, oavsett om de är normalt fördelade eller inte är det icke-parametriska Mann-

Whitney-U-testet. Ett sådant test ger dock stöd till noll-hypotesen om att förändringarna som 



22 

 

uppstår i kontroll- och experimentgruppen inte är signifikant olika. Det betyder att effekten som 

nyss konstaterades inte går att säkerställa vid en säkerhetsnivå på 95 procent. P-värdet 

rapporteras som 0,315 vilket betyder att det finns 31,5 procent sannolikhet att skillnaden mellan 

kontroll- och experimentgruppen (det vill säga skillnaden mellan de 0,18 procent som 

respondenten ändrar sig i genomsnitt per indikator i kontrollgruppen och de 1,7 procent som 

respondenten ändrar sig i genomsnitt i experimentenkäten) beror på det slumpmässiga urvalet 

och inte på behandlingen. 

Vidare Mann-Whitney-U-tester på skillnaden mellan förändringarna för varje enskild indikator i 

experimentenkäten och de genomsnittliga förändringarna för kontrollenkäten ger att fördelningen 

för indikator 5 skiljer sig signifikant. Det nämndes ovan att den höga genomsnittliga effekten av 

behandlingen stack ut på indikator 5 och att det var ett av skälen till dess uteslutning — den 

genomsnittliga förändringen på den indikatorn är 0,2402 skalsteg jämfört med övriga 

indikatorers 0,0586. Nu kan vi bekräfta att effekten av behandlingen även är signifikant på just 

indikator 5. 

5.4. Regressionsanalys 

Vid en regressionsanalys kontrolleras för spuriösa samband. Detta lämpar sig i tvärsnittsstudier 

där urvals-skevhet uppstår eftersom de oberoende variablerna inte är slumpmässigt fördelade. 

Sådan skevhet bör inte uppstå i en studie med experimentell design och slumpmässigt urval. 

Likväl riskerar detta uppstå då urvalet är litet och slumpmässig fördelning eventuellt inte lyckas 

neutralisera skillnader i urvalsgrupperna med avseende på variabler som kan ha en inverkan på 

den beroende variabeln.   

I Tabell 5 presenteras därför ett par olika regressionsmodeller där kontrollvariablerna är nivå på 

kurs (A eller B, 1=B), gruppernas storlek (antal deltagare) samt könskvot (andel kvinnor) utöver 

den oberoende variabeln som är fördelning av behandling (kontroll- eller experimentenkät, 

1=experimentenkät). Anledningarna till att dessa kontrollvariabler har valts är dels deras 

mätbarhet, dels att det finns skäl att tro att de eventuellt kan ha en inverkan. De som läser en B-

kurs har i genomsnitt läst längre på universitetet vilket betyder att de spenderat längre tid i den 

miljö som experimentet äger rum i. Det kan betyda att de har fått mer ”skinn på näsan” och är 

villiga att stå på sig mer. Det kan också innebära att de blivit mer influerade av normer över 

tiden. En något högre mognadsgrad kan betyda att de är mer självständiga, men det kan också 
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innebära att de blivit mer sofistikerade och strategiska i valet av de åsikter de uttrycker och i 

högre utsträckning är medvetna om den sociala kostnad som en avvikande åsikt kan medföra. 

Samtidigt som jag inte är beredd att förvänta mig en viss riktning på effekten så förväntar jag 

mig nog en överlag mycket liten effekt — skillnaden på studenter på A- och B-nivå är rimligen 

ganska liten. Storlek på grupp kan antas ha en negativ effekt eftersom respondenter i större 

grupper åtnjuter en större anonymitet. Kön skulle kunna inverka i den mån som kvinnor och män 

är villiga att sticka ut med sina åsikter i olika utsträckning eller är olika mottagliga för normer. 

Den beroende variabeln är fortsatt RADI, det vill säga den genomsnittliga skillnad som uppstår 

mellan det anonyma och det icke-anonyma momentet i varje genomförande mätt som 

genomsnittlig förändring i poäng per respondent och enkät. 

Något som överraskande nog framgår av regressionen är att kontrollvariabeln könskvot, här mätt 

som andelen kvinnor, har signifikant effekt medan behandlingen inte har det. I två separata 

regressioner (inte redovisade) är koefficienten på andel kvinnor 0,449 (std.error. 0,127, 

signifikant vid 99 procents säkerhetsnivå) i experimentgruppen och 0,049 (std.error. 0,089) i 

kontrollgruppen. I regressionsanalysen i Tabell 5 är koefficienten på andel kvinnor 0,275 i 

Modell 4 och 0,255 i Modell 5 och 6. Andelen kvinnor har alltså i särklass det starkaste 

sambandet med förändringar i attityder mellan moment, oberoende av gruppindelning, men 

sambandet är starkast i experimentgruppen.  

En koefficient på 0,255 ska utläsas som att förändringen per respondent och enkät i genomsnitt 

är 0,255 skalsteg större om gruppen består enbart av kvinnor jämfört med om den består enbart 

av män. Detta kan även tolkas som att de av respondenterna som var kvinnor i genomsnitt 

ändrade sig 0,255 skalsteg mer per enkät än de som var män. I regressionen där kontrollgruppen 

utesluts är skillnaden större: eftersom koefficienten där är 0,449 (ej redovisad) betyder det att de 

av respondenterna som var kvinnor ändrade sig i genomsnitt nästan 0,45 skalsteg mer än män per 

enkät i en inkluderande riktning.  

Effekten av behandlingen är mycket lägre än effekten av könskvot i samtliga modeller och 

dessutom inte signifikant. Då effekten av behandlingen kontrolleras för andel kvinnor försvinner 

nästan tre fjärdedelar av effekten. Det visar att en övervägande del av den effekt som 

behandlingen trots allt uppmättes ha var spuriös och berodde på att kvinnor var 
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överrepresenterade i experimentgruppen. En jämförelse av genomsnitten visar mycket riktigt att 

den genomsnittliga andelen kvinnor var 68 procent i experimentgruppen och 53 procent i 

kontrollgruppen. 

Tabell 5. Regressionstabell 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Behandling 

0,056 

(0,037)    

0,018 

(0,034) 

0,018 

(0,038) 

Kursnivå  

-0,027 

(0,041)    

-0,018 

(0,058) 

Gruppstorlek   

-0,001 

(0,006)   

-0,001 

(0,008) 

Andel 

kvinnor    

0,275*** 

(0,083) 

0,255** 

(0,093) 

0,255** 

(0,099) 

Intercept 

0,003 

(0,027) 

0,043* 

(0,024) 

0,043 

(0,062) 

-0,135** 

(0,053) 

-0,133** 

(0,055) 

-0,119 

(0,082) 

N 18 18 18 18 18 18 

R2 0,125 0,027 0,001 0,406 0,417 0,435 

R2(justerat) 0,071 -0,034 -0,061 0,369 0,34 0,262 

 Beroende variabel: genomsnittlig förändring i skalsteg. Standardfel inom parentes. ***p<0,01, 

**p<0,05, *p<0,10  

 

5.5. Ytterligare signifikanstest 

När vi nu har resultat som pekar på att kvinnor anpassar eller ändrar sina åsikter i högre 

utsträckning än män oavsett gruppindelningen bör vi dela upp tidigare analyser på kön. De 

förändringar i genomsnittliga poäng per indikator som uppstår mellan momenten fördelat på män 
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och kvinnor samt experiment- och kontrollgruppen redovisas i Tabell 6. I experimentgruppen ser 

vi att det sker en förändring i inkluderande riktning bland både män och kvinnor men att 

förändringen är större för kvinnor. I genomsnitt ändrade sig kvinnor i experimentgruppen 0,0629 

skalsteg per indikator, eller 0,3774 poäng per enkät med 6 frågor. För männen är motsvarande 

siffror 0,0562 skalsteg, eller 0,3372 poäng per enkät. I procent räknat motsvarar förändringen 2,1 

procent av de anonyma poängen för kvinnorna och 1,9 procent för männen. I kontrollgruppen är 

förändringarna obetydliga, men det kan vara värt att notera att männen rör sig något åt höger 

medan kvinnorna rör sig något åt vänster.  

Tabell 6. Genomsnittlig förändring per respondent och indikator i skalsteg fördelat på kön 

 Kvinnor Kvinnor i % Män Män i % 

Kontroll Mean .0138 .0046 -.0063 -.0021 

 N 8 8 8 8 

 S.d. .07090 .02363 .05754 .01918 

Experiment Mean .0630 .0157 .0562 .0141 

 N 10 10 9 9 

 S.d. .08443 .02111 .15120 .03780 

Total Mean .0411 .0108 .0268 .0065 

 N 18 18 17 17 

 S.d. .08047 .02232 .11795 .03073 

 

Graferna nedan illustrerar hur andel kvinnor relaterar till den genomsnittliga förändringen som 

uppstår per indikator i kontroll- respektive experimentgenomföranden. Den första grafen, Figur 

1, illustrerar den genomsnittliga förändringen för hela kontrollenkäten för de åtta 

kontrollgrupperna samt den genomsnittliga förändringen för indikatorer 2, 3, 4 och 6 för de tio 

experimentgrupperna. Den andra grafen, Figur 2, illustrerar istället samma data från 

kontrollgrupperna men enbart den genomsnittliga förändringen för indikator 5 för de tio 

experimentgrupperna. Den andra grafen är intressant eftersom den relaterar studiens två 

signifikanta resultat till varandra. Att notera är att de blå cirklarna som representerar 

kontrollgrupperna visar samma information i båda graferna och därmed beskrivs av samma 

regressionsekvation. De förefaller att flytta på sig på grund av att skalan på y-axeln ändras: i 
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synnerhet anpassas y-axeln till de högre värdena på förändringarna på indikator 5 i den andra 

grafen. 

 

Figur 1. Andel kvinnor och förändring (2, 3, 4, 6) 

 

 

Figur 2. Andel kvinnor och förändring (5) 
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6. Diskussion och slutsatser 

Resultaten visar att det fanns en tendens hos respondenterna att uttrycka åsikter som ligger något 

närmare normen i icke-anonyma moment jämfört med anonyma moment i en enkät som rörde 

mångfald och invandring. Skillnaden i tendens mellan experiment- och kontrollgrupp, varav de 

senare besvarade en enkät som rörde traditionell vänster-höger-politik, kan dock inte säkerställas 

i ett icke-parametriskt test som jämför fördelningarna. Endast en indikator uppnådde signifikans i 

ett sådant test, vilket kommer att diskuteras nedan. En möjlig förklaring till att resterande resultat 

inte uppnår signifikans kan vara att urvalet enbart bestod av 18 analysenheter. 

Istället framgick det att kvinnor har en säkerställd tendens att besvara enkäter utefter vad som är 

normen i gruppen i högre utsträckning än män. Skillnaden i attityddiskrepans mellan könen visar 

sig vara signifikant i en linjär regressionsanalys oberoende av indelning på kontroll- och 

experimentgrupp. 

Hur ska de här resultaten skattas? Även om resultaten hade kunnat säkerställas är resultaten, 

både i termer av diskrepansmåttet i den jämförande analysen och också koefficienten på 

behandlingen i regressionsanalysen, inte substantiella. De relativa skillnaderna i 

attityddiskrepans är i flera fall betydande, såsom 11 procent mellan könen inom 

experimentgruppen och en faktor på 22 mellan kontroll- och experimentgruppen. Att de relativa 

skillnaderna är så höga i procent mätt beror dock på att referensnivån är så låg. I exempelvis den 

senare jämförelsen ligger kontrollgruppen och skvalpar kring 0. När de absoluta skillnaderna i 

poäng mellan momenten sätts i relation till de totala poängen på enkäterna visar det sig att 

politisk korrekthet bara kan tillskrivas ungefär 1,7 procent av den totala poängen, något som ökar 

till 2,1 procent för kvinnor i experimentenkäten. 

Uttalanden om höga och låga nivåer är därför subjektiva då de är avhängiga ett val av 

referenspunkt som i många fall är godtyckligt. Om referenspunkten baseras på en hypotes om att 

skillnaderna skulle vara noll så kan skillnaderna som faktiskt mätts anses vara stora. Hypotesen, 

som var rimlig sett till teori och tidigare forskning, var dock att det skulle uppstå en skillnad. 

Den hypotesen har inte fått vare sig substantiellt eller signifikant stöd. 

Undantaget är en enda indikator som rör huruvida respondenterna tyckte att utlandsfödda som 

strider för “Islamiska Staten och liknande organisationer” bör fråntas sitt svenska 
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medborgarskap. Huruvida den signifikanta skillnaden ska tillmätas politisk korrekthet är svårt att 

säga eftersom det finns en möjlighet att attityddiskrepansen uppstod till följd av en tankeprocess 

som startade i det anonyma momentet och som kom till någon form av resultat i en mer 

inkluderande riktning innan det icke-anonyma momentet utan att politiskt korrekthet inverkade. 

Detta är särskilt troligt för just den här indikatorn eftersom respondenterna i många fall troligen 

inte exponerats för den frågeställning som indikatorn inbjuder till reflektion kring i lika hög grad 

som de exponerats för frågeställningarna som berörs i de övriga indikatorerna. Alternativt ägde 

de både effekterna rum parallellt, vilket inte går att kontrollera för med de data som inhämtats. 

Just indikatorn om Islamiska Staten inkluderades i studien som ett “wild card” på uppkommen 

anledning
2
 och uteslöts från större delen av analysen eftersom den med hög sannolikhet mäter en 

annan latent faktor än övriga indikatorer i experimentenkäten. 

Det andra signifikanta resultatet är som nämnt att graden av anpassning efter normen är högre i 

grupper där andelen kvinnor är högre. Från de övriga resultaten kan vi härleda att det är kvinnor 

som står för den tendensen och att det inte är män som anpassar sig i högre grad i närvaron av 

fler kvinnor. Det kan upplevas som provocerande att göra en uppdelning av fenomenets inverkan 

på män och kvinnor. Samtidigt har en återkommande kritik inom feministisk forskning och 

kvinnoforskning varit att kön allt för sällan används som analytisk kategori inom andra 

forskningsområden (McCall 2005:1775). Resultatet är återigen inte särskilt substantiellt men det 

faktum att det kunde säkerställas med en säkerhetsnivå på 99 procent i en regressionsmodell och 

95 procent i de övriga måste anses vara anmärkningsvärt sett till urvalsstorleken. 

De av respondenterna som var kvinnor uttryckte sig mer inkluderande i frågor som rör 

invandring och mångfald såväl som (om än mycket marginellt) mer vänster-orienterat i 

traditionella vänster-höger-frågor än männen i de identifierbara momenten, trots att det anonyma 

momentet visade att deras ursprungliga attityder var något mer höger-orienterade och 

exkluderande än männens. En anledning till detta kan vara att kvinnor delar en viktig erfarenhet 

med de vars intressen de vänster-orienterade och inkluderande påståendena kan anses ge uttryck 

för, det vill säga invandrare och arbetarklassen, i en intersektionell bemärkelse. Denna erfarenhet 

kan benämnas som diskriminering. Intersektionalitet avser det samband som olika dimensioner 

av ojämlikhet och sociala hierarkier ofta har. Exempelvis har inte vita heterosexuella män från 

medelklassen högre social status än icke-vita homosexuella kvinnor från arbetarklassen enbart i 
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egenskap av sitt kön, utan även i egenskap av sin hudfärg, sin sexuella läggning och sin 

klasstillhörighet. Denna delade erfarenhet skulle eventuellt kunna leda till att kvinnor i högre 

utsträckning än män anpassar de åsikter de uttrycker i ämnen som rör invandring och mångfald 

såväl som traditionella vänster-höger-frågor (och, kan vi gissa, HBTQ-frågor) i en solidarisk 

riktning. Denna teori relaterar till den förklaring som Adman anger för skillnaden i politiskt 

deltagande mellan män och kvinnor i Sverige, nämligen ojämlikt fördelade politiska resurser, 

förstått som en kombination av humankapital, socialt kapital och fysiskt kapital (Adman 2011), 

eller ojämlikhet, kort och gott. 

En alternativ förklaring är att den traditionella kvinnorollen associeras med ett ansvar för att 

hedra och försvara normer. Även kvinnor som växt upp i en tid med svagare könsroller 

uppfostras till att ta större hänsyn till andra än vad män gör (Adman 2009:323). Denna könsrolls 

historiska betingning har givetvis att göra med ojämlikhet samtidigt som könsroller som sådana 

hör till en analytiskt separat förklaringsmodell. 

Betyder detta att kvinnor utgör ett hot mot Dahls upplysta förståelse? Eller att de skapar mindre 

gynnsamma förhållanden för deliberativ demokrati? Dessa frågor kan upplevas komiska vid en 

första anblick. Likväl finns det ett intresse av att ta dem på allvar. Skälet till att vi om något bör 

svara “Nej” på dem är att “effekten” av andel kvinnor på graden av politisk korrekthet är så låg 

att den närmast kan negligeras. Ett skäl till att vi även kan svara “Tvärtom” är att resultatet kan 

tolkas som att en högre andel kvinnor bidrar till att öka en grupps grad av solidaritet gentemot 

utsatta grupper. Det förefaller som att det “renande element” som Woodrow Wilson påstod att 

offentligheten utgör på argumentation och debatt har en något större inverkan på kvinnor än på 

män. Det skulle innebära att kvinnor i högre utsträckning än män tar allmänintresset i beaktande i 

politisk argumentation och väl därför snarast kan sägas vara bättre lämpade att också föra sådan 

argumentation, exempelvis i en församling av folkvalda. 

7. Rekommendationer 

Framtida kvantitativa studier i ämnet skulle tjäna på ett större urval från en mer representativ 

population, fler indikatorer som kan ligga till grund för en faktorsanalys av olika dimensioner 

inom ett flerindikatorsmått som rymmer påståenden från fler ämnesområden samt mer 

sofistikerad data. I synnerhet skulle mer sofistikerad data kunna innehålla information på 
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individnivå som forskaren kan använda för att koppla samman enskilda respondenters anonyma 

och icke-anonyma attityder. Detta måste dock ske på sådant sätt att anonymiteten bibehålls samt, 

om möjligt, utan respondenternas förkunskap om att eventuella diskrepanser kommer att kunna 

kopplas till dem eftersom det riskerar att påverka utfallet. Sådana data skulle kunna testa 

hypotesen som nämndes i ett föregående avsnitt att individer som identifierar sig starkare med en 

norm också är de som uppvisar störst diskrepans i de fall som deras åsikter i enskilda sakfrågor 

skiljer sig från det som normen fordrar. I den här studien kan det nämligen varit så att en hög 

grad av homogenitet i attityder som dessutom var koncentrerad på en viss sida av det politiska 

spektrumet inverkade på behandlingen. I ett sammanhang med mer och fler avvikande attityder 

och med mer representativa attityder skulle effekten kunna bli en annan. Kvalitativa studier 

skulle i detalj kunna undersöka de bevekelsegrunder individer har för att anpassa sig efter 

normen i specifika politiska frågor. 

Kanske allra mest intressant vore att undersöka varför ett påstående om Islamiska Staten medför 

så substantiella såväl som signifikanta rörelser åt det som benämns som det inkluderande hållet, 

särskilt med tanke på att det kan finnas behov av att inom en snar framtid fatta politiskt känsliga 

beslut rörande just återvändare från kriget i Syrien och Irak. Kommer debatten att vara 

förbehållslös och fri från självcensur, eller kommer journalister och politiker att anpassa sina 

ställningstaganden efter vad de upplever som mer politiskt korrekt? 

Forskningen inom normpåverkan, social önskvärdhet och politisk korrekthet är ett område med 

flera viktiga frågor som återstår att besvara. Olika typer av forskningsdesign såväl som olika 

metodval kan bidra med viktiga resultat. Tillsammans kan dessa resultat öka vår förståelse för 

hur de åsikter och attityder som individer ansluter sig till påverkas av olika 

gruppsammansättningar och i förlängningen även för de politiska beslut som dessa grupper 

fattar. 

  



31 

 

Litteraturförteckning 

Adman, P., 2009: “The Puzzle of Gender-equal Political Participation in Sweden: The 

Importance of Norms and Mobilization”, Scandinavian Political Studies, 32:3, 315-336. 

Adman, P., 2011: “Investigating Political Equality: The Example of Gender and Political 

Participation in Sweden”, Acta Politica, 46:4, 380-399. 

Backman, P. H. & Lindberg, H., “PK tillhör oss - inte rasisterna!”, Dagens ETC, 2015-04-27. 

Bernheim, B. D, 1994: “A Theory of Conformity”, Journal of Political Economy, 102, 841–77. 

Boven (van), L., 2000: “Pluralistic Ignorance and Political Correctness: The Case of Affirmative 

Action”, Political Psychology, 21:2, 267-276.  

Brickell, C., 2004: “Traveling Orthodoxies? Sexuality and Political Correctness in New 

Zealand”, Journal of Communication Inquiry, 28:2, 104-121. 

Bryman, A., 2011: Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö. 

Dahl, R. A., 1989: Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven, CT.  

Dahlberg, A., “Politik har blivit en tävling i godhet”, Expressen, 2015-04-04. 

Diaz, J. A., 1995: “”Flyktingvännerna" — altruism, attitydkonsistens och sociala profil / Friends 

of refugees”, Sociologisk Forskning, 32:1, 56-73. 

Elensky, T., “Beauvoir ordinerar en dos existentialism”, Svenska Dagbladet, 2015-03-30. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., 2012: Metodpraktikan, Norstedts 

juridik, Stockholm. 

Fairclough, N., 2003: “‘Political correctness’: the politics of culture and language”, Discourse 

Society, 14:1, 17-28.  

Feldstein, R., 1997: Political Correctness: A Response from the Cultural Left, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, MN.  



32 

 

Fetzer, J. S., 2012: “Public Opinion and Populism”, i Rosenblum, M. R. & Tichenor, D. J. (reds.) 

The Oxford handbook of the politics of international migration, Oxford University Press, New 

York, NY.  

Fisher, R. J., 1993: “Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning”, Journal 

of Consumer Research, 20:2, 303-315.  

Fox-Genovese, E., 1995: ”Two Views: Debating Political Correctness”, Academe, 81:3, 8-15.  

Giobbe, D., 1994: “Political correctness”, Editor & Publisher, 127:43, 13. 

Hagren, I. K., 2014: “Politiskt korrekt" och normalisering av rasism : En diskursanalys av 

positioneringar och underliggande perspektiv i ett kommentarsfält”, Språk & Stil, 24, 101-132.  

Hakelius, J., “De rättrogna är djupt humorlösa”, Affärsvärlden, 2015-01-28. 

Harris, L. R. & Brown, Brown, G. T. L., 2010: “Mixing Interview and Questionnaire Methods: 

Practical Problems in Aligning Data”, Practical Assessment, Research & Evaluation, 15:1, 1-19. 

Howard, J., 2005: “The use of exclusionary language to manipulate opinion”, Journal of 

Language and Politics,4:2, 173–196. 

Jonsson, S., 2011: Pk, eller Konsten att dominera utan att argumentera: Essä till Forum för 

levande historia. Fanns den 15 maj 2015 tillgänglig via länken: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:459156/FULLTEXT01.pdf.  

Lewis, J. A., 1996: “Political Correctness”, The Family Journal, 4:1, 44-45. 

Loury, G. C., 1994: “Self-Censorship in Public Discourse: A Theory of ‘Political Correctness’ 

and Related Phenomena”, Rationality and Society, 6, 428–61. 

McCall, L., 2005: “The Complexity of Intersectionality”, Signs: Journal of Women in Culture 

and Society, 30:3, 1771-1800. 

Morris, S., 2001: “Political Correctness”, Journal of Political Economy, 109:2, 231-265. 



33 

 

Mortel (van de), T. F., 2008: “Faking It: Social Desirability Response Bias in Self-Report 

Research”, Australian Journal of Advanced Nursing, 25:4, 40-48. 

Naurin, D., 2003: “Offentligheten - renar , försenar och väcker känslor”, i Gilljam, M. & 

Hermansson, J. (reds), Demokratins mekanismer, Liber, Malmö. 

Roper, C., 2008: “Political correctness”, 575-576, i Kaid, L. & Holtz-Bacha, C. (reds.), 

Encyclopedia of political communication, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA. Fanns den 

19 maj 2015 tillgänglig via länken 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781412953993.n503 

Suhr, S. & Johnson, S., 2003: “Re-visiting ‘PC’: Introduction to Special Issue on ‘Political 

Correctness’”, Discourse Society, 14:1, 5-16. 

Trenton, T. N, 1997: “Generation X and Political Correctness: Ideological and Religious 

Transformation among Students”, The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de 

sociologie, 22:4, 417-436. 

Virtanen, F., “En anonym pöbel får inte tysta vanligt hyggligt folk”, Aftonbladet, 2015-02-14. 



34 

 

Fotnoter 

1 
http://pk-detfinastevihar.se 

2 
“Svängrummet för olikheter är rätt litet i Sverige. Det gäller inte bara för immigranter, utan 

även för infödda som på olika sätt är fel, tycker fel, tänker fel. Sverige är ett konsensussamhälle, 

och det är på ett sätt bra: vi strävar efter att komma fram till minsta gemensamma nämnare och 

efter att lösa problem på ett praktiskt och hanterbart sätt. Felet med detta är att man ofta anser att 

de som inte instämmer i denna gemensamt frambringade konsensus inte behöver bemötas med 

argument och sakliga invändningar, utan istället tenderar att tiga ihjäl eller mobba ut dem. /…/ 

Det finns i dag ett antal frågor som det är väldigt svårt att samtala om på ett konstruktivt sätt. Det 

gäller till exempel den militanta islamismen, hur IS rekryterar i Sverige och om det finns något 

terroristhot här.” 

(Elensky, Svenska Dagbladet, 2015-03-03)(egen kursivering) 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Experimentenkät 

Hur ställer du dig till följande påståenden/förslag?  Ringa in ett svarsalternativ per fråga. 

 

Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och 

tradition 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Ta emot fler flyktingar i Sverige 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

I enstaka fall ska mildare inskränkningar av invandrares religionsutövning kunna tillåtas 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Arbetskraftsinvandringen till Sverige bör öka 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Återkalla svenskt medborgarskap från utlandsfödda som strider för Islamiska Staten och 

liknande organisationer 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Låt invandrares traditioner och kulturer få större genomslag i samhället och politiken 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Jag identifierar mig som 

Kvinna  Man 
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Bilaga 2 

 

Kontrollenkät 

Hur ställer du dig till följande påståenden/förslag? Ringa in ett svarsalternativ per fråga. 

 

Minska den offentliga sektorn 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Förbjud vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg  

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Sänk skatterna 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Inför 6 timmars arbetsdag 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Bedriv mer av sjukvården i privat regi 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Höj arbetslöshetsersättningen 

Mycket positiv          Ganska positiv         Ganska negativ          Mycket negativ 

 

Jag identifierar mig som 

Kvinna  Man 

 


