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Kære læser
Vi udgiver dette magasin til fag-
personer for at sætte fokus på en 
overset del af befolkningen: De 
vrede, unge mænd, der er sårbare 
og isolerede fra sociale sammen-
hænge og relationer og derfor i 
risiko for at blive tabt af samfun-
det. 

Med udgangspunkt i vores lyst til hele tiden at lære 
mere om unges digitale liv, har vi brugt det sidste 
halve år på at afdække, hvordan mange unge 
mænd finder vej til grove, politisk ukorrekte og, for 
“almindelige mennesker”, grænseoverskridende 
platforme og debatfora, hvor de bliver indlemmet 
i de fællesskaber, de ofte mangler i den fysiske 
verden.

Her bliver mange vrede, unge mænd bekræftet 
i, at det ikke er dem, der er noget galt med, men 
verden omkring dem. De overbeviser sig selv og 
hinanden om, at de er uelskelige og frastødende, 
ikke fortjener respekt og knap nok er værdige til 
at leve. De samles om at være samfundsmæssige 
tabere og styrker og støtter hinanden i overbevis-
ningen om, at de udfordringer, de oplever, alle kan 
tilskrives faktorer uden for deres kontrol. Nogle få 
af dem mener, at den uretfærdighed, de oplever, 
påkalder sig handling, og de opfordrer derfor til 
oprør.

Men så tænker du måske: De sidder jo alligevel 
bare og er vrede bag skærmen, så hvilken ska-
de kan det gøre i den virkelige verden? Men den 
digitale verden er den virkelige verden. For enkelte 

i denne målgruppe er den endda mere virkelig 
end den fysiske verden. Og som du kan læse på 
de næste sider, er der eksempler på, at nogle få af 
disse vrede unge mænd lader deres frustrationer 
gå ud over uskyldige i den fysiske verden.

Målgruppen er interessant, fordi vi som fagperso-
ner ikke har ret godt fat i den. Og de fleste af os 
forstår os ikke ret godt på den. Derfor har det for os 
været vigtigt at skabe opmærksomhed og forstå-
else omkring eksistensen af denne gruppe og ikke 
mindst deres oplevelse af at være ekskluderet fra 
samfundet. Med magasinet her sætter vi kulturen 
på spidsen for at fremhæve dens karakteristika.

Vi bringer derfor en skitsering af målgruppen og de 
online miljøer, de færdes i. Det gør vi for at sparke 
døren ind til større forståelse hos dig om en online 
verden, som ofte er lukket for uindviede. Efterføl-
gende zoomer vi ud og flytter fokus fra individet 
til miljøerne, diskuterer platformenes ansvar, og 
belyser forebyggende foranstaltninger.

Undervejs kommer vi med anbefalinger til dig som 
fagperson, såvel som til forældre, der står med en 
ung, som de er bekymrede for og samtidig ikke 
ved, hvad de skal stille op med.

Vi har beskæftiget os indgående med unges 
adfærd i online fællesskaber gennem de sidste 15 
år, og betragtningerne i dette magasin bygger pri-
mært på egen research og egne observationer fra 
forskellige yderliggående ungemiljøer online. Vi ser 
frem til mere forskningsbaseret viden på området i 
fremtiden.

God fornøjelse!
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"Dette er min sidste video. 
I morgen er gengældelsens 
dag, dagen hvor jeg får min 

hævn mod menneskeheden, 
mod jer alle. Igennem de 

sidste otte år, siden jeg kom 
i puberteten, er jeg blevet 

tvunget til at udholde 
en tilværelse fyldt med 

ensomhed, afvisninger og 
uopfyldte lyster, fordi piger 
aldrig har været tiltrukket 
af mig. Piger gav al deres 

opmærksomhed og sex og 
kærlighed til andre mænd, 

men aldrig til mig.”
Gerningsmand, Isla Vista-angrebet 2014
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Andre massemordere har tiljublet Isla Vista og morde-
ne som INCEL-bevægelsens startskud. I Toronto blev 10 
dræbt og 16 såret i 2018 i et angreb, der var en hyldest til 
Isla Vista-gerningsmanden.

Oprøret er  
begyndt
De seneste år har en ny type af hadprædikanter, mas-
semordere og terrorister med hver deres heppekor set 
dagens lys. Vrede, unge mænd finder sammen i digitale 
fællesskaber og forsikrer hinanden om, at det er ‘de 
andres’ skyld. Kvinderne, jøderne, muslimerne og medi-
erne står for skud, når skylden for samfundets nedbrud 
eller deltagernes ulykke skal findes. Og enkelte mener, 
at ‘problemerne’ skal løses med vold. 

Mord på uskyldige er blevet tiljublet, planlagt og trans-
mitteret via digitale fora, og gerningsmændene er ble-
vet gjort til martyrer og helte i en art mikro-radikalisering 
- som professor Michael Bang Petersen fra Aarhus BSS, 
har kaldt det - på nettet. 

Seks uskyldige blev dræbt og 14 såret af pistolskud og 
påkørsler, da en 22-årig gerningsmand i en blodrus lod 
sin vrede gå ud over lokalmiljøet i Isla Vista, Californien 
i 2014. Hans selfie-video og lange manifest blev delt på 
TV verden over, og til trods for en kollektiv forfærdelse 
over angrebet blev gerningsmanden helgengjort af 
en ny digital subkultur af mænd, som hader kvinder.
INCEL-bevægelsen havde fundet sin galionsfigur.

På samme måde blev Terrorangrebet i Christchurch ind-
ledt med et digitalt manifest og virtuel live-streaming, 

hvor 51 muslimer blev slået ihjel af en 28-årig australsk 
mand. Han dræbte dem ‘for at beskytte samfundet 
mod den stigende islamificering’.

For nyligt har vi set to andre angreb begået af radika-
liserede hvide mænd, der har færdes i disse digitale 
fællesskaber. Gerningsmændene bag Walmart-angre-
bet i El Paso og det forsøgte terrorangreb på en moské 
i Norge var begge vrede, hvide mænd, der så det som 
deres opgave at ’gøre noget ved’ masseindvandring fra 
henholdsvis latinoer i USA og muslimer i Skandinavien.

Vrede unge mænd
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Herhjemme bliver angreb på minoriteter og kvinder 
på digitale fora tiljublet, hvor der samtidig bliver 
opfordret til deltagelse eller lignende aktioner.:

...lyder kommentarsporet til en video på YouTube, 
hvor en dansk politiker forestår en afbrænding af 
en koran af i et udpræget muslimsk boligområde. 
Han er flankeret af 3-4 politiske støtter. Men på 
internettet optræder de i hobetal.

Helt rimeligt kvindehad
Gerningsmændene fra angreb som Isla Vista og 
Christchurch har fundet støtte og motivation i 
digitale grupper for incels og højrebevægelsen Alt-
Right. Det er ofte sårbare eller sårede unge mænd, 
som finder svaret på deres ulykke i en kamp mod 
‘de andre’ - incels mener, at kvinder undertrykker 
og manipulerer mænd. Alt-Right ser multikul-
turalismen og ‘de ‘fremmede’ som et angreb på 
samfundet. Mændene føler sig misforståede af 
deres fysiske miljø og magtesløse i forhold til deres 
situation. De kalder på revolution, hvor de og deres 
digitale fæller kan komme til magten, gerne ved 
hjælp af vold, mord og manipulation.

BOMB HELE LORTET

De tror fandme at de ejer det hele 
man.. hjem med lortet.”

De perkere skal bare damn ud af 
DK...var jeg betjent så havde de 
fået kneppelsuppe dobbelt por-
tion!!!

våben skulle være trukket, og 
første abe der ikke indordnede sig 
skulle være fjernet.

Manifester og forum-fester
Flere af terrorangrebene de senere år er fulgt af 
gerningsmændenes manifester, hvori de udtrykker 
deres holdning om, hvilke minoriteter eller sam-
fundslag, som bærer skylden for, at de nu er ‘nødt 
til’ at slå ihjel. Isla Vista-morderen skrev blandt 
andet følgende om et af de online-fællesskaber, 
han færdedes i:

Det var de andres skyld. Christchurch-terroristen 
spørger i sit manifest “Hvorfor vil ingen gøre no-
get?” (ved den muslimske indvandring/invasion, 
red.) og konkluderer spørgende: “Hvorfor gør jeg 
ikke bare noget?”. 

Massemordet på Utøya i Norge i 2011 blev efter-
fulgt af et manifest om, at man ville “rense Norge 
for kulturmarxismen”, som tillod indvandringen 
af ‘fremmede’.  Volden er ikke et mål, den er en 
nødvendighed. 

Når unge mænd oplever, at de er sat uden for 
deres fysiske fællesskaber i skolen, hjemmet og 
det lokale ungdomsmiljø, søger de tit over i digitale 
fællesskaber. Bevægelser som incel og Alt-Right 
tilbyder de unge en forklaring og undskyldning for 
deres ulykke og skaber fællesskaber, hvor man kan 
bekræfte hinanden i, at sårbarheden ikke er selv-
forskyldt, og at ‘de andre’ har umuliggjort glæde, 
retfærdighed og handlekraft. Man diskuterer, hvor-
dan man beviser, at det er ‘deres’ skyld, og hvordan 
man løser problemet. 

Sårbarheden får et fællesskab, et formål og en 
retning - bekæmp fjenden, med alle midler.

" ...fyldt med mænd, der er seksuelt 
udsultede, præcist som jeg. Man-
ge af dem har deres egne teorier 
om, hvad kvinder er tiltrukket af, 
og mange af dem deler mit had til 
kvinder, selvom de, modsat jeg, 
er for kujonagtige til at handle på 
det. Mange af mine teorier om, 
hvor onde og rådne kvinder egent-
lig er, blev bekræftet, når jeg læste 
opslagene. [Her kunne jeg se] hvor 
dyster og grusom verden er på 
grund af kvinders ondskab.”

Center for Digital Pædagogik
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  Når unge mænd 
oplever, at de er sat  

uden for deres  
fysiske fællesskaber 
i skolen, hjemmet og  
det lokale ungdoms-

miljø, søger de tit  
over i digitale  
fællesskaber. 
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De unge, der mister 
sig selv på nettet

Unge søger andre unge. Som ung har man brug 
for fællesskaber og samvær med andre unge for 
at føle sig accepteret. De fleste unge får dækket 
disse behov gennem venskaber, fritidsaktiviteter 
og sociale hobbyer. Men ikke alle evner at passe 
ind i de klassiske sociale rammer. For nogle er det 
sociale så stor en udfordring, at de ligefrem giver 
køb på værdier og principper i bytte for en plads i 
fællesskabet. Den sociale udfordring kan komme 
af mange forskellige forhold - problemer i hjemmet 
eller skolen, psykisk sårbarhed, sygdom og mange 
andre. Fælles er, at nogle unge lykkes så lidt i at 
finde et socialt rum, at de vil gøre, sige eller mene 
hvad som helst, for at være en del af et.

De fysiske sociale arenaer som skolegården eller 
fritidsklubben kan for enkelte unge opleves uover-
skuelige eller uforståelige. De søger i stedet ind 
i de digitale rum, hvori de sociale spilleregler er 
tydelige, og holdningerne er gennemsigtige.

Radikalisering fysisk og digitalt
Vi er vant til at tænke radikalisering som en proces, 
hvor mørkemænd målrettet hjernevasker eller 
hverver sårbare unge, oftest under dække af en 
fælles interesse for eksempelvis fodbold, motor-
cykler eller tilsvarende lukkede fællesskaber. Der 
skabes et narrativ om, at hvis man vil være med 
i hulen, så skal man også købe ind på gruppens 
verdensanskuelse. De unge, som desperat søger 
en gruppe at høre til, eller et fællesskab at være en 
del af, vil være sårbare for dette pres. Pludselig er 
rollen som fodboldfan og nynazist bundet uløseligt 

sammen, og det, som startede med et behov for 
at finde et sted at høre til, ender med destruktiv 
modkultur.

Digitale miljøer er ofte sværere at afgrænse end 
det fysiske rum, men ligesom fodbold- eller motor-
cykelklubben kan de være med til at forme hold-
ninger og værdier. Grov humor rettet mod minori-
teter, hadtale forklædt som memes eller gentagne 
politiske smædekampagner kan virke som blot en 
del af baggrundsstøjen på nettet, men de er med 
til at forme enkelte unge menneskers hverdag og 
verdensbillede - særligt de, der foretrækker de 
digitale fællesskaber.

Når vi på denne måde udvider idéen om, at kun 
fysisk kontakt skaber en risiko for hvervning eller 
radikalisering, får vi muligheden for at forstå denne 
gruppe af sårbare unge online. De unge, som føler, 
at de ikke lykkes i de klassiske fysiske rum, og som 
søger fællesskaber i nettets mangfoldige spilmiljø-
er, debatfora, vittighedssider og forskellige sociale 
medier.

Modkultur bekræftes bag skærmen
Vi ved fra vores erfaring med online debatkultur 
hvor svært det kan være at afkode sociale situati-
oner på nettet, og vi ser ofte, hvordan digitale de-
batter kan eskalere meget voldsomt og kan ligne 
retoriske skyttegravskrige mere end noget andet. 
Man forsvarer sit digitale bagland ved at angribe 
dets formodede modstandere hårdt og voldsomt 
i et digitalt format, som i sig selv foranlediger en 

Det er ikke nyt, at enkelte unge føler sig udstødt fra almindelige 
sociale rum. Men i dag ser vi en tendens til, at grupper af udstødte 
finder sammen i digitale miljøer, hvor livets store emner diskuteres 

- politik, filosofi og religion. Fremmedgørelsen fra “det almindelige” 
kan lede til en modkultur, og det digitale rum bliver hulen hvori ma-
nipulation, overgreb og vold diskuteres og kommenteres. “De andre” 
får skylden for de sårbare unges ulykke, og man barsler med planer 

om revolution og hævn.

Center for Digital Pædagogik
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I dette magasin bruger vi ordet 
‘radikalisering’ om den proces, hvorved 
udemokratiske midler - herunder vold, 
angreb, manipulation m.v. - anvendes 

eller accepteres for et politisk eller 
samfundsmæssigt mål. 

art mikro-radikalisering. Dette kan være med til at 
skubbe nogle unge væk fra brede sociale medi-
er - som Facebook og Instagram, og isolere sig på 
4Chan eller lukkede Discord-kanaler, hvor man kan 
enes med ligesindede.

Det digitale miljø giver ikke kun den sårbare unge 
et rum at mødes med ligesindede i. Det skaber 
samtidig en arena, hvori man kan diskutere og 
kæmpe med filosofiske modstandere og herigen-
nem skærpe sit fællesskab og tilhørsforhold. 

På den måde vil en potentiel radikaliseringsproces 
kunne foregå uden egentlig fysisk kontakt mellem 
fællesskabets medlemmer, og uden samtidig at 
kunne tale om ”ensomme ulve”, hvor gernings-
manden udfører sin handling helt isoleret fra 
ligesindede. I det digitale rum kan modkulturen 
finde sparring, støtte og bekræftelse. Processerne 
foregår måske ikke ansigt-til-ansigt, men stadig 
menneske-til-menneske.

Fra et fokus på religion til isolation
‘Radikalisering’ er i mange år blevet opfattet som 
en yderpol på et religiøst spektrum: Hvis man bliver 
for opslugt i religiøse doktriner, bliver man radikal. 
I mange år har medierne også fortalt, at radikalise-
ring oftest handler om syrienskrigere eller fanatiske 
muslimer (sjældent kristne), som ved vold og magt 
forsøger at betvinge verden.

Men radikalisering kan også foregå fra politiske 
positioner, kønsorienterede grupper eller som et 
oprør imod det etablerede samfund, såvel som 
befolkningsgrupper heri, af andre årsager. Radika-
lisering er yderpunktet på en oppositionel sam-
funds-agenda - en modkultur.

Målgruppen for projektet her er sårbare unge 
mennesker. Vi ved fra erfaring, at unge i social 
mistrivsel kan isolere sig fra fysiske rum og have 
primær og endog udelukkende social kontakt via 
digitale medier, herunder både spil, diskussions-
fora og chat-miljøer. Her kan humor, alvor, ironi 
og sarkasme være så svært identificerbare, at de 
bløder sammen og er umulige at skelne imellem. 
Det store behov for at finde plads i et fællesskab 
kan derfor føre til, at den ekstreme humor og tone 
misforstås eller overfortolkes, og at den sårbare 
unge tænker den som et værdisæt, man nødven-
digvis må tilpasse sig for at være med. 

Denne gruppe af sårbare unge vil ikke nødven-
digvis søge et fællesskab udenfor det digitale for 
at styrke deres radikalisering eller bekræftes deri. 
Hvis de “klassiske” (offline) rum allerede er dømt til 
at være fyldt med blue-pilled normies (se forkla-
ring på side 34), er det nemmere og mere socialt 
sikkert at blive bag skærmen og diskutere den 
kommende revolution.

Vrede unge mænd
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Hvem er de 
vrede unge 

mænd?
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 Du ser måske ikke de vrede, unge mænd i den 
fysiske verden, men når de går online, åbner 
der sig en helt ny verden. En verden, hvor de 
mødes med andre, der deler deres vrede. En 
verden, hvor samfundet er anderledes ind-
rettet, og hvor goderne er mere retfærdigt 

fordelt. En verden, mange udenforstående vil 
mene er radikal. Men hvem er de mænd, der 

finder derhen?

For de vrede, unge mænd, som har en følelse af 
at være ingen i samfundet, kan de digitale radika-
le fællesskaber, der afspejler deres vrede, være 
et tillokkende ekkokammer. Her er der mulighed 
for at være nogen. Her kan de sige sin mening og 
mærke, hvordan den skaber genklang og møder 
opbakning. For dem er der ikke tale om et radikalt 
fællesskab. For dem er der tale om et fællesskab, 
der kan se verden, som den virkelig er, og som kan 
se, hvad der bør gøres for at fikse den. 

Hvem er de sårbare?
Målgruppen, vi arbejder med, kalder vi de “sårbare 
og vrede unge mænd”. Begrebet ”sårbar” kan dog 
være lidt misvisende at bruge. For hvad vil det 
egentlig sige at være sårbar? Mener vi mentalt 
svækkede? Åbne over for påvirkninger? Ikke robu-
ste over for socialt og økonomisk pres? Unge, der 
ikke er modstandsdygtige over for sociokulturel og 
psykosocial modgang? Eller det hele på én gang?
 
I denne sammenhæng er målgruppen sårbar i 
betydningen kognitivt åben (let modtagelig over 
for påvirkninger inden for det ekkokammer, der op-
søges, eller den gruppe, man tilhører) og samtidigt 
slet ikke sårbar i betydningen ikke-modstandsdyg-
tig (klarer let enhver form for modgang i forhold 
til egne holdninger og aktiviteter fra andre inputs). 
Det vil altså sige, at vi har med unge mænd at gøre, 
der på den ene side er sårbare og modtagelige 
over for påvirkninger i det fællesskab, de søger, 
men som samtidig ikke er modtagelige over for 
modfortællinger eller andre påvirkninger udefra, 
som går imod deres (og fællesskabets) overbevis-
ninger.

Til gruppen af sårbare unge mænd hører også 
dem, som ikke er modstandsdygtige i forbindelse 
med modgang. På nettet finder de et fællesskab 
med andre ligestillede, hvor de samles om at være 
ofre for samfundets uretfærdighed. Denne gruppe 
kalder vi for de sårbare og vrede unge mænd.

Behovet for (digitalt) fællesskab
Den vrede unge mand kan føle sig som en sam-
fundsmæssig taber, der ikke hører til nogen steder. 
Hans mangel på tilhørsforhold kan skabe et behov 
for fællesskab, som han ikke får opfyldt i den fysi-
ske verden på grund følge af hans kejtede facon 
og ofte drastiske, voldsomme udmeldinger. Andre 
ser ham som en person uden positiv social iden-
titet, men ifølge ham selv er det de andre, der er 
forkert på den.

Når den vrede unge mand ikke får opfyldt sit be-
hov for fællesskab i den fysiske verden, bliver den 
naturlige reaktion at søge mod online fællesskaber. 
Det er dog ikke et hvilket som helst fællesskab, der 
kan bruges. Det skal være et fællesskab, der god-
kender den unge, og dennes sociale identitet, som 
et positivt aktiv modsat den ofte negative sociale 
identitet, som den unge har i øvrige sammenhæn-
ge i den fysiske verden. Det skal være et fælles-
skab, hvor man samles om vreden og hylder den 
vrede mand på bekostning af andre. Det skal være 
et fællesskab, hvor man samles om devisen “vi har 
ret, de andre tager fejl, og nu skal vi vise dem.”

Fælles for de vrede, unge mænd er ofte en fru-
stration over samfundets indretning og en følelse 

Vrede unge mænd

11



af at blive diskrimineret i forhold til fordelingen af 
goderne i samfundet. Altså hvem, der for eksem-
pelt er blevet tildelt et smukt, attraktivt ydre og 
hvem, der har “trukket nitten” og er endt med 
uskønne træk og kroppe. Samtidig har de vrede, 
unge mænd ofte en oplevelse af at komme til kort, 
når de vil udtrykke deres holdninger om verdens 
urimelighed.

Holdninger og handlinger
At en ung har ekstreme holdninger, er dog kke 
nødvendigvis det samme som, at han er ekstremist 
eller er radikaliseret. Nogle mennesker besidder 
holdninger, som samfundet ville karakterisere som 
ekstreme eller radikale, men det gør dem ikke 
nødvendigvis til ekstremistiske eller radikaliserede 
mennesker. 

Hvorvidt man er radikaliseret afgøres af, hvad 
man gør med sine holdninger. Handler man på 
dem? Styrer de, hvordan man lever sit liv? Påvirker 
de den måde, man taler på og den måde, man 
henvender sig til andre på? Eller ulmer de under 
overfladen uden for alvor at komme til udtryk i det 
fysiske møde med andre mennesker?

Den vrede unge mand kan i sit digitale ekkokam-
mer give udtryk for voldsomme holdninger og til 
tider også ytre ønske om at handle på disse. Men 
det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 
han gør alvor af sine ytringer. 

Radikalisering eller naturlig nysgerrighed?
Det er helt naturligt, at unge mennesker søger 
grænser og socialiserer i forskellige sammenhæn-
ge som en del af deres identitetsudvikling - også 
selvom resten af samfundet vil bruge betegnelsen 
‘radikaliseret’ om unge, der krydser de grænser. 
Denne naturlige nysgerrighed må for alt i verden 
ikke kriminaliseres. Men samtidig skal der være en 
opmærksomhed på, om den unges adfærd bliver 
afvigende fra en sund og naturlig udvikling. 

Afgørelsen kan i sig selv være svær nok at træffe, 
og tilføjer man elementet “digital kommunikati-
on”, hvori det er nemt at krydre sin holdning med 
lidt ekstra hårde ord, bliver billedet endnu mere 
mudret.

De vrede unge mænd er svære at nå
Målgruppen repræsenterer en gruppe i befolknin-
gen, som vi som fagpersoner endnu ikke har ret 
godt fat i. Der er lavet et væld af indsatser til de 
utilpassede unge, som laver kriminalitet eller på 
anden måde larmer i samfundet. Men de, der lar-
mer online, og som sidder skjult bag deres skærm, 

går under radaren og bliver ikke i samme omfang 
opdaget af myndigheder og indsatser.

Ikke desto mindre udgør denne gruppe en stadigt 
stigende andel af befolkningen, der har svært ved 
at finde sig tilrette i fysiske sociale fællesskaber og 
derfor søger tilflugt online. Det kan for nogle bety-
de, at de bliver nødt til at blive stadigt mere ekstre-
me i deres holdninger og adfærd for at opretholde 
deres plads i fællesskabet. 

Disse unge kan være enormt svære at få øje på. 
Ikke mindst fordi mange, når de går online, giver 
udtryk for holdninger, som de måske reelt ikke 
besidder, men som de blot giver udtryk for, fordi 
de kan - måske for at provokere, måske for at prøve 
grænser af, måske af en helt tredje årsag. Det kan 
gøre det svært som udenforstående fagperson at 
vide hvornår og på hvad, man skal reagere. 

På siden overfor kan du se fire ek-
sempler på vrede unge mænd, der 
blev drevet til (masse)mord på bag-
grund af deres holdninger.

Personaerne er IKKE et diagnose-
værktøj. Personaerne er ment som 
et eksempel på, hvor forskellige 
gerningsmændenes baggrunde og 
motiver kan være ->
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Var frustreret over, at kvinder ikke viste ham opmærk-

somhed // Uploadede en lang video til YouTube om sine 

motiver // Sendte et manifest til sin familie, sine bekendte 

og sin psykolog // Mente, at kvinder brugte sex som 

våben og manipulationsmiddel // Blev beskrevet som en 

enspænder med psykologiske og sociale udfordringer

Blev mobbet i stort set hele sin skoletid // Brugte meget 

tid i kvindehadske fora // Før angrebet udviste han ved 

flere tilfælde aggressiv adfærd over for kvinder // Kom fra 

en velhavende familie.

Var bekymret for islamistisk terror og indvandring // 

Skrev et langt manifest som blev sendt til politikere og 

nyhedsstationer umiddelbart inden angrebet, og delt på 

8Chan og Twitter m.fl. // Beskrev sig selv som etno-na-

tionalist og øko-fascist // Blev beskrevet som ensom 

computernørd af sin familie // Støttede flere europæiske 

højreradikale organisationer økonomisk // Så sig selv 

som velsignet af gerningsmanden fra Utøya // Kom fra 

en middelklassefamilie.

Var bekymret for “masseindvandringen” // Påtog sig 

ansvaret for at starte en racekrig i Norden // Mente at 

angrebet var selvforsvar // Delte planen om sit angreb på 

EndChan // Hyldede angrebene i Christchurch, 2019, El 

Paso, 2019 og Utøya, 2011 // Hyldede på sociale medier 

den klassiske og ”rigtige” mand // Blev beskrevet som 

hyggelig og social // Flere udtrykte bekymring for hans 

tanker // Barn af en velhavende familie, og millionær fra 

investeringer inden angrebet.

Var bekymret for ”Den Store Udskiftning” og ”The Hispanic 

Invasion of Texas ” // Skrev et langt manifest som blev 

delt på 8Chan og andre fora // Hylder og støtter Chri-

stchurch-angrebet // Følte sig begrænset i sin personlige 

frihed af arbejds- og sociale forhold // Brugte efter eget 

udsagn megen tid foran computeren // Blev beskrevet 

som en sær enspænder som blev mobbet i barndom-

men // Blev beskrevet som asocial og tilbagetrukken i 

ungdomsårene.

Angreb bedende i to moskéer

 Hvid mand, 28 

Angreb en moské

 Hvid mand, 21 

Angreb handlende i et indkøbscenter

 Hvid mand, 21 

Andre studerende på et universitet

 Hvid mand, 22 

Angreb studerende på universitet
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Voldsomme  
videoer skubber til 

unges grænser
  

Der er heldigvis langt fra at være 
med i digitale fællesskaber med 
grænseoverskridende, kvinde-
hadsk eller fremmedfjendsk ind-
hold - og så til at billige indholdet 
eller ligefrem selv skabe det. 

Men for nogle kan den gentagne eksponering 
for det voldsomme indhold rykke ved grænsen 
for, hvad man synes, er okay eller selv vil gå med 
til. Jo mere man hører kvinder omtalt som stride 
kællinger eller indvandrere som nasserøve, desto 
mere tilbøjelig vil nogen være til at behandle dem 
derefter. 

For nogle unge mennesker er der et usagt krav om 
‘at følge med’ og være på forkant med de helt store 
nyheder, og de skal helst også have en finger med 
på pulsen i forhold til nye digitale humor-trends, 
memes og vittigheder. Det blev klart, da vi tidligt i 
forløbet med Sårbar, Vred og Digital afholdte fokus-
gruppeinterview med unge mennesker. De fortalte, 
at de og deres venner ofte følte sig nødsaget til at 

se blandt andet videoer fra terrorangrebet i 
Christchurch, udsendelser om massemordere, 
hatespeech-videoer, og meget mere.

Det grænsesøgende og bevidst provokerende bli-
ver opsøgt af de unge for at skabe en næsten-vok-
sen identitet, og det at være langt fremme i skoene 
er vigtigt. Særligt i starten af teenageårene trækkes 
skellet mellem børn og (næsten-)voksne kraftigt op. 

" Jeg så aldrig den video. Jeg prøve-
de at undgå den. For det meste ser 
jeg sådan nogle videoer, fordi jeg 
bliver nødt til det - altså det her 
er virkeligheden. Jeg synes nogle 
gange det er vigtigt, at man viser 
sådan noget, for ellers kan man 
sige, at det er mindre slemt, end 
det er.”

- Ung mand i fokusgruppeinterviewet
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Den provokerende humor har længe været et ken-
detegn for unge-næsten-voksne. Den pubertære 
humor kan være med til at give en ungdommelig 
indgang til voksenlivets forhold som kærlighed, 
sex, smerte, maskulinitet og identitet. Udfordringen 
for nærværende projekt ligger i at finde ud af, hvil-
ken indflydelse det har, når den grænsesøgende 
humor og adfærd får et radikaliseret lag. Når den 
normale udfordrende identitetsdannelse tager fat, 
og den sædvanlige latrinære eller vulgære humor 
ikke længere er nok til at føle sig unik, åbnes mu-
ligheden for at søge provokationen i politisk eller 
menneskefjendsk indhold.

Som en af brugerne på en dansk Alt-Right 
Discord-kanal pointerer, så er langt de fleste delta-
gere “venlige og humoristiske”. Kanalen er altså om 
muligt et politisk eller kontra-politisk samlingssted. 
Men det er også et digitalt frirum, hvor man kan 
finde sympati og imødekommenhed. Man finder 
et fællesskab om at være sammen, men sammen 
imod alle de andre og det etablerede system.

Giver køb på normer og værdier
Fagpersoner og forældres bekymring er oftest, 
at eksponeringen for den voldsomme retorik kan 
være med til at flytte børn og unges grænse for, 
hvad der er okay. Når skældsord og bevidst provo-
kation er okay i det ene rum - hvorfor så ikke det 
næste også? 
Samtidig kan ønsket om at høre til, for i forvejen 
sårbare unge, være så stort, at man giver køb på 
eksisterende normer og værdier til fordel for det 
nye (radikale) fællesskab. Man søger at være sam-
men med nogen også selvom, at sammenholdet 

skal ske på bekostning af et fiktivt fjendebillede. 
Retorikken i mange af de fora, vi beskriver her i ma-
gasinet, handler tydeligt om et ‘os’ og et ‘dem’. ‘De 
andre’ kan dække over kvinder, muslimer, indvan-
drere, ‘eliten’, jøder eller et hvilket som helst andet 
letgenkendeligt fjendebillede, som ikke tæller den 
internetvante unge mand. Vreden og hadet mod 
‘de andre’ synes ofte et sideprodukt fra ønsket om 
et sammenhold. 

Ifølge McCauley & Moskalenko (2017) vil 99% 
af de, som ytrer radikale holdninger ikke udføre 
radikale handlinger, men når man konsekvent og i 
stadigt stigende omfang giver udtryk for ekstreme 
holdninger (også selvom det bare er for at høre til), 
kan det betyde, at man selv begynder at adoptere 
ekstreme holdninger, så de bliver ens egne. Yder-
mere kan de radikale holdninger eller den hadske 
tale fremstå som en flertalsmisforståelse: Når en 
formodning eller forventning gentages ofte nok, 
tolkes den som sand. “Alle” siger det jo. Derigen-
nem kan usande stereotyper, som at muslimer er 
voldelige, sorte er kriminelle eller kvinder er onde, i 
kraft af uimodsagte flertalsmisforståelser i lukke-
de fora som Discord-grupper, 4Chan, 8Chan m.v. 
opfattes som sandheder, både i det lukkede forum 
og udenfor. 

Hvis flertalsmisforståelserne bliver accepteret, 
og den grænsesøgende humor og hadske retorik 
bliver adopteret, kan man risikere, at værdierne 
bag følger med, og at bålet for en regulær radi-
kalisering eller voldsparathed er tættere på. Bålet 
er bygget, og gnisten, hvadenten denne kommer 
fra en hadprædikant, målrettet hvervning eller et 
anonymt call-to-arms, er desto farligere. 

Det betyder ikke, at fora med hadsk tale eller 
tydelige flertalsmisforståelser er farlige i sig selv, 
eller at de skubber deltagende unge ud på en 
radikaliserende glidebane. Men det er stadig nød-
vendigt, at positive voksenroller som forældre eller 
fagpersoner tager emnerne op og vender dem ved 
spisebordet, i skoleklassen eller i træningslokalet. 

Man bliver ikke kvindehadsk eller fremmedfjendsk 
af at høre hverken hooligans eller bandemedlem-
mer råbe højt om vrede eller had, men hvis man 
desperat ønsker at høre til ‘bare et eller andet sted’, 
er der en risiko for, at man accepterer holdningerne 
i bytte for rygmærket. Tilsvarende risikerer at til-
lægge sig ekstreme holdninger, hvis man i forvejen 
er socialt sårbar og er overbevist om ‘at det er de 
andres’ skyld, og man tilbydes en ‘hurtig’ løsning 
hertil. Fællesskabet er ikke farligt, men sårbarhe-
den er. 

" En af mine venner siger nogle 
offensive og fucked up ting. Her 
for nylig sad han bare og så den 
der live-stream fra terrorangrebet 
[i Christchurch, New Zealand, 15. 
marts 2019] uden reaktion. Han 
sad faktisk og grinte af det. Han 
virker helt normal, og langt hen ad 
vejen er det jo bare jokes, men når 
man sidder og ser hele 17 minut-
ter af angrebet uden at reagere, 
så synes jeg altså det er virkelig 
mærkeligt.” 

- Ung mand i fokusgruppeinterviewet
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Incel

Et af de mest markan-
te eksempler på online 
fællesskaber, hvor vrede 
unge mænd finder sam-
men for at hade andre, 
er incel-bevægelsen

Incel står for ‘Involuntary Celibate’ og er navnet på en gruppe 
mænd, der lever i ufrivilligt cølibat, og som tilskriver alverdens 
ondskab til kvinders blotte eksistens. Enkelte af disse mænd 
bliver radikaliserede og ender med at handle på deres miso-
gyni i det fysiske rum, hvor de gør skade på netop kvinder og 
de succesrige mænd, der er alt det, de ikke selv er.
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Sexhungrende 
stakler i  
online-front 
mod de ”onde 
kvinder”
Den 22-årige amerikanske massemorder, hvis 
historie blev beskrevet indledningsvist i magasinet, 
er det måske mest kendte eksempel på en incel, 
der lod sine egne mangler og vrede over sit ufri-
villige cølibat gå ud over både kvinder og mænd 
i den universitetsby, han boede i i 2014. Han var 
aktiv på en række online fora og fællesskaber, hvor 
han blev bekræftet i sit verdenssyn - men hvordan 
ender en person som ham derinde, hvordan taler 
incels sammen, og hvilke af dem kunne ende med 
at begå vold som han gjorde?

Incel-bevægelsen er et online fællesskab, der har 
eksisteret på forskellige hjemmesider, herunder 
som tråde på bl.a. Reddit og 4chan, samt som 
forskellige selvstændige sider. I skrivende stund 
er den mest aktive hjemmeside incels.co, som har 
over 9000 registrerede medlemmer. Incel-fælles-
skabet er orienteret mod den fælles oplevelse af 
at være nægtet adgang til et romantisk og seksuelt 
kærlighedsliv, og at denne mangel er forårsaget af 
fysiske, personlighedsmæssige og/eller psykiske 
mangler i individet. 

Incels ønsker en partner i livet, men har endnu ikke 
været i stand til at finde en. De er af den overbevis-
ning, at seksuelt aktive kvinder udelukkende går 
efter de høje, flotte, seksuelt aktive mænd, hvorfor 
der ikke er nogen kvinder, der vil have en incel. 
Incels ser høj indkomst og den “rigtige” personlig-
hed som de afgørende karakteristika for at være en 
attraktiv partner for det modsatte køn. Nogle incels 
mener, at kvinder udelukkende er til for at give 
mænd sex, hvorfor voldtægt er i orden, da det i 
virkeligheden bare er manden, der tager, hvad han 
har krav på.

Visse incels udgør på denne vis en subkultur, der 
er i meget høj risiko for at blive radikaliseret. Ved 
flere af de massedrab, der har været i nyere tid (fx 
skyderiet ved Virginia Tech i 2007, drabene ved Isla 
Vista i 2014, varevognen i Toronto i 2018 og angre-
bet i Christchurch i 2019), har en selvudnævnt incel 
stået bag. Det er naturligvis ikke alle selvudnævnte 
incels, der kommer til at udføre voldshandlinger, 
men grundet deres ekstreme holdninger er der en 
forøget risiko.
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Mange føler sig ensomme og har svært ved at se, 
hvordan deres situation skal blive anderledes, når 
de, i egen optik, står uden handle- og forbedrings-
muligheder.

Unikt sprog styrker fællesskabet
Incels har et internt sprog, der minder om, men 
afviger meget fra det, der er dominerende på 
4chan fora. Sproget er generelt mindre hadsk, med 
færre racistiske, fremmedhadske og antisemitiske 
skældsord. Disse bliver dog stadigvæk anvendt. 
Meget af den vrede, der kommer til udtryk på 
incels.co er rettet mod kvinder, mænd der har sex 
med kvinder, og feminisme, hvilket også afspejles i 
deres interne sprog. De har således et helt ordfor-
råd med mere eller mindre nedsættende beteg-
nelser, eksempelvis Chad (flot mand), Stacy (flot 
kvinde), Becky (gennemsnitlig kvinde), normie (de 
“normale”), foid (female organism), osv.

Incels har et unikt slang-format, som involverer 
“-cel”-endelsen, der bruges til at skelne mellem 
forskellige underkategorier af incels, eksempelvis 
BadBreathcel, hvor brugeren tilskriver sit mang-
lende kærlighedsliv sin ånde, truecel, som er en 
incel, der aldrig har haft nogen form for relation 
til en kvinde, og mentalcel, som forstår sin mang-

Fælles om fysiske og psykiske mangler
Diskussionerne i flere incel-fora består hoved-
sageligt af tråde, der enten er refleksioner over 
fysiske eller psykiske mangler, idealiserede kvinder 
samt uretfærdigheder, brugerne er blevet udsat 
for. Diskussionerne udspiller sig primært inden for 
konteksten af det heteroseksuelle, romantiske spil, 
hvor incels oplever uretfærdig behandling grundet 
deres fysiske og personlige træk.

Udklip fra en tråd på incels.co, hvor en incel åbent 
spørger de andre, hvorfor det er smertefuldt for 
dem at være incel.

Incels mener, at problemerne er ude af deres 
kontrol, og at de bliver nægtet adgang til bestemte 
goder, fordi de ikke besidder de rette kvaliteter.

Udklip fra tråden “The dickpill broke my soul” 
på sitet incels.co

" Because I was and still am de-
nied the same social luxuries that 
everyone else gets to experience 
all because of not meing ”muh 
NT” enough and not having the 
ooks to compensate for it. Litteraly 
everything I truely desire is se-
emingly forever denied to me (...)”

Udklip fra en tråd på 
incels.co, hvor en incel 
åbent spørger de andre, 
hvorfor det er smertefuldt 
for dem at være incel (se 
https://incels.co/threads/
why-is-inceldom-painful-
for-you.120859/)
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lende seksuelle erfaring som følge af sin psykiske 
tilstand, for blot at nævne nogle få.

Føler sig uretfærdigt behandlede
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun 
er et fåtal af disse mennesker, der bliver radikali-
serede, og som handler på deres radikaliserede 
holdninger. Dog gør det sig gældende for samtlige 
incels, at de føler sig isoleret fra sociale sammen-
hænge og relationer, og derfor er blevet tabt af 
samfundet. De har ikke formået at råbe højt nok 
eller skille sig tilpas meget ud til, at nogen har 
opdaget, at de har følt sig ekskluderede. Når man 
som menneske finder sig selv i en sådan situation, 
vil en naturlig reaktion være at søge efter årsager 
til, at tingenes tilstand er som den er. I mødet med 
udfordringer har vi som mennesker et helt grund-
læggende behov for at kunne finde årsagerne bag. 
Vi har et behov for at kunne sige “jamen det er ikke 
min skyld - det er fordi…”. Og det er nøjagtig hvad 
incels gør - de føler sig uretfærdigt behandlede 
af samfundet, de føler sig overset og tilsidesat i 
sociale sammenhænge og romantiske relationer, 
og de oplever, at det alt sammen skyldes deres 
udseende og deres, i egen optik, manglende eksi-
stensberettigelse.

Skærmklippet øverst er eksempler på forskellige 
incels’ egne syn på, hvorfor det er smertefuldt at 
være incel. Incels føler sig ofte misforståede af 
omverdenen og oplever, at andre kun fokuserer på 
deres krav på sex, og at de føler sig seksuelt depri-
verede.  Men der er meget mere på spil end det. 

Incels oplever en afvisning fra samfundet generelt 
og manglende respekt fra omverdenen, hvor sex 
kun udgør en mindre del af dette.’

Skærmbilledet nederst illustrerer, er der ikke nød-
vendigvis tale om, at incels mener, at man skal ty 
til væbnet udtrykkelse af sin oplevelse af frustra-
tion og uretfærdighed. Men de mener, at der er et 
dybere lag til at forstå, hvordan personer som Isla 
Vista-gerningsmanden kan blive skubbet så langt 
ud, at han angriber og dræber andre end, at han 
blot er seksuelt frustreret.

Med baggrund i deres selvopfattelse, og oplevel-
sen af at blive afvist af det etablerede samfund, får 
incels overbevist sig selv om, at de er uelskelige og 
frastødende, ikke fortjener respekt og knapt nok er 
værdige til at leve. De finder hinanden online, sam-
les om at være samfundsmæssige tabere og styr-
ker og støtter hinanden i overbevisningen om, at 
deres udfordringer kan tilskrives faktorer uden for 
deres kontrol. Og nogle få af disse mener, at den 
uretfærdighed, de oplever, påkalder sig handling 
og opfordrer derfor til oprør - som oftest væbnet.

Man kan selvfølgelig ikke udelukkende skyde 
skylden for massemord Isla Vista i 2014 eller 
terrorhandlinger som Christchurch i 2019 på ger-
ningsmændenes individuelle situationer. Det giver 
et forsimplet billede af, hvad der i virkeligheden 
er på spil. For naturligvis er individuelle faktorer 
ikke sagen uvedkommende, men den mangelful-
de samfundsmæssige omsorg, håndsrækning og 
inklusion af individet har mindst lige så meget at 
skulle have sagt.

Vrede unge mænd

19



Du er enten 
med os, eller 
mod os -  
og dum!

Alt- 
right

Center for Digital Pædagogik

20



Alt-Right er blevet en paraply-titel for den bevæ-
gelse, som i løbet af 2010’erne satte den politiske 
ukorrekthed og opgøret med ‘det pæne’ på dags-
ordenen. Bevægelsen startede som et knopskud 
på den “paleo”-konservative politik i USA - en 
ultra-libertariansk fløj, som forstod konservatisme 
som ikke kun økonomisk og politisk, men også 
traditionsbunden og historisk. Ud med det nye, 
tilbage med det gamle. I 2008-2009 blev udtryk-
ket Alt-Right stadfæstet af blandt andre nynazisten 
Richard Spencer, og bevægelsen udviklede sig fra 
at kigge i historiebøgerne til ud i fremtiden. Den 
skiftede traditioner og historier ud med etnocen-
trisme og en biologisk, politisk og kulturel hvid 
herskerrace: Den hvide nationalisme var (gen)født, 
og drømmen om et tusindårsrige var tilbage på 
dagsordenen. 

I Danmark har det alternative højre, ved blandt 
andre partiet Stram Kurs, haft succes med at gen-
etablere tidligere ultra-konservative eller nynazi-
stiske pointer pakket ind i floskelfyldt dundertale 
og internetvenlige indforståede vittigheder. Her ser 
man både et opgør med det etablerede og (alt for) 

pæne politiske etablissement samt et frirum til sort 
humor og provokerende vittigheder.

Den nye højrefløj på internettet
Udtrykket Alt-Right er en smule forældet og kan 
bedst betragtes som et paraplybegreb over nye 
politiske ideologier yderst på højrefløjen. I dag taler 
man typisk om etnisk nationalisme, ultrakonserva-
tisme, dansk nationalisme eller slet og ret revolu-
tion. For nærværende magasin bruger vi udtrykket 
Alt-Right som fællesbetegnelse for de fragmente-
rede bevægelser og ideologier.

Alt-Right eksisterer i sin reneste form i sine egne 
dedikerede (og lukkede) fora, men grundtanken 
om den hvide mands herskerdømme er også at 
finde på åbne digitale pladser som Facebook, 
Twitter og Instagram. Men i endnu højere grad på 
hjemmesider med en mere teknologisk kvalificeret 
brugerskare, herunder 4Chan, Reddit og forskellige 
Discord-kanaler. Den teknologiske kvalifikation er 
ikke en forudsætning for Alt-Right ideologien, men 
som følge af, at de radikale holdninger i Alt-Right 
bevægelsen stadig er i undertal i Danmark, er det 

Alt- 
right

Når uret bliver ret - bliver modstand en pligt, sagde dig-
teren Carl Scharnberg engang. I dag lyder en lignende 
udgave af ordsproget i de politiske paroler på den al-
ternative højrefløj. Oprøret, kampen mod overmagten 
og revolutionen mod den politiske korrektheds under-
danighed er alle værdier i den nye fremadstormende 
Alt-Right-bevægelse, hvor modstand ikke kun er en 

pligt, men også et adelsmærke.

For at give et livagtigt indblik i Alt-Right taler vi flere 
steder ud fra deres oplevelse af verden.
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Flere kendte begyndte at bruge Pepe som reakti-
onsbillede på Twitter og Instagram for at appellere 
til yngre forbrugere.

’Undervejs i præsidentvalget begyndte Donald 
Trump at bruge Pepe som digital identitet:

Hvad der startede som et kejtet forsøg på at 
være ung-med-de-unge blev startskuddet til en 
gennemført appropriation, da Trumps politiske 
modstandere, både Hillary Clinton og CNN, BBC 
m.fl, angreb brugen af Pepe-memet som slet skjult 
reklamemateriale for en ekstremt højreorienteret, 
næsten fascistisk, ny konservativ gren. Kritikken af 

sjældent overbevisninger, som kan vinde plads 
ved middagsbordet eller i spisefrikvarteret. Derfor 
søger de fleste over i arenaer, hvor man forventer 
at møde ligesindede. Det kan for eksempel være 
på klassiske sociale medier som Facebook, Twitter 
og Instagram, som i nogen grad også afspejler den 
verden, mediernes algoritmer forventer, man helst 
vil møde. Men de søger i højere grad hen på fora, 
hvor værdisættet og normerne er skubbet i den 
ønskede retning på forhånd. 

Under-fora og kanaler på eksempelvis Reddit som 
/r/thedonald, /r/imgoingtohellforthis og /r/crin-
geanarchy [slettet for overtrædelse af Reddits in-
terne regler, foråret 2019] og 4Chans /pol/ og /b/ 
har enten en udtalt eller indforstået politisk retning, 
som serveres med lige dele oprigtig diskussion, 
eller som meme-tegninger der gør grin med ‘de 
andre’, for eksempel kvinderne, muslimerne eller 
politiske partier. Ofte navigerer man i grænselandet 
mellem humoristisk indhold med et politisk twist 
og politisk indhold med et humoristisk krydder, og 
derfor kan det være ekstremt svært at se, hvorvidt 
et indlæg er oprigtigt eller ment som satire.

Den grovkornede humor bruges ofte som et værk-
tøj, der skal servere den politiske retorik, og flere 
lande har fået deres egen maskot for den nationale 
Alt-Right bevægelse. I tilløbet til den amerikanske 
valgkamp i 2016 blev den grønne frø Pepe gali-
onsfigur på krigen mod den politiske korrekthed og 
sociale retfærdighedskamp, som man mente hav-
de fyldt alt for meget alt for længe. Donald Trump 
blev den politiske scenes spydspids, og frøen Pepe 
blev internettets ditto.

Verdens (måske) farligste frø
Pepe stammer oprindeligt fra tegneserien “Boys 
Club” af Matt Furie fra 2005. Han kunne ses i 
forskellige udgaver reagere på indhold på diskus-
sionsfora og hjemmesider - et meme som blev til 
et reaction pic:
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Pepe faldt visse kanaler på 4Chan og Reddit for 
brystet, fordi Pepe oprindeligt var en vittighedsteg-
ning uden politisk agenda. De mente, at kritikken 
af Pepe i sådan en kontekst var en misforståelse 
af både internetkulturen og højrefløjen. Modsvaret 
blev at overdrive den politiske brug af Pepe, oprin-
deligt med en ironisk distance og tydeligt overdrev, 
men senere fortabte det ironiske aspekt sig i et nyt 
populært meme, og overdrevet blev til et stormløb 
mod den kvælende politiske korrekthed.

Pepes digitale identitet blev overtaget af den nye 
højrefløj og brugt til at levere politisk ukorrekte 
kommentarer om politiske modstandere, om ind-
vandrere eller feminister.

I dag er Pepe kasteskyts i en krig om ytringsfrihed 
og indlejrede betydninger. Ikke bare mellem højre- 
og venstrefløjen, men også blandt grupper, som 
bruger frøen apolitisk for at vinde memet tilbage 
fra højrefløjen og blandt dem, som bare synes det 
er sjovt at provokere. 

Pepe er bare ét eksempel på et meme, der er ble-
vet taget som gidsel i krigen om politiske agendaer 
på sociale netværk. I dag bruger Alt-Right bevæ-
gelsen også memes som trash dove, ugandan 
knuckles og happy merchant (se til højre) for enten 
at tage del i en grænsesøgende humor eller for at 
formidle og understrege radikale holdninger.

Foruden de billedlige metaforer eksisterer der 
mange sproglige nik til den politisk-humoristiske 
subkultur. Nogle af dem understreger, at brugeren 
forstår og vedkender sig ideologien, mens andre 
viser pointer og forhold i det omtalte indhold i 
kanaler og på fora.

Tre paranteser rundt om et navn - for eksempel 
således: (((Dronning Margrethe))) - viser, at den 

omtalte person er en del af den jødiske skygge-
regering, som hemmeligt styrer alle industrier og 
politiske forhold i hele verden.

Wrongthink er en ildehørt sandhed, som skyg-
geregeringen eller den socialistiske herskermagt 
prøver at begrænse. Eksempelvis, at indvandrere 
begår flest forbrydelser, at kvinder er biologisk 
programmeret til at underkaste sig osv. Udtrykket 
er lånt fra romanen 1984 af George Orwell, hvor ka-
raktererne kan anholdes for deres (forkerte) tanker.

Dindu (nuffin) er et nedsættende udtryk om sorte 
mennesker og er en nedladende parafrase over, 
hvad de skulle sige når de (ofte) bliver anholdt, at 
“I didn’t do nothing” i lavklasse dialekt lyder som 
“Dindu nuffin”.

Lügenpresse er oprindeligt et udtryk fra den tyske 
propaganda under Første og Anden Verdenskrig, 
hvor udtrykket blev brugt til at miskreditere pres-
sens modstand overfor særligt nazismen i 30’erne. 
Udtrykket er siden brugt af Donald Trumps stab og 
er blevet adopteret af det alternative højre som en 
understregning af, at pressen er venstreorienteret, 
upålidelig og derfor en del af fjenden, som skal 
bekæmpes. 

Humor eller radikalisering?
Det alternative højre er en bevægelse, som lever 
på vippen mellem teenageoprøret mod det etab-
lerede og en politisk bevægelse fra den yderste 
højrefløj. Udfordringen i at skulle forholde sig til 
unges interesse for angrebet på det etablerede 
er, at man skal finde ud af, om brugen af grønne 
frøer eller litterære fraser stammer fra en ekstrem 
politisk bevidsthed eller en provokerende humor 
inspireret af internetkulturen.
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Det alternative højre gør sig bevidst i at skjule poli-
tik og holdninger mellem linjerne iblandt humor og 
sarkasme. Når man betragter sin politiske organi-
sation som en modstandsbevægelse, der kæmper 
mod det etablerede (både jødiske skyggerege-
ringer, venstreorienteret presse og socialistiske 
statsmagter), finder man det ofte nødvendigt at 
hemmeligholde snakken om den forestående 
revolution. Den interne italesættelse iblandt det 
alternative højre som ‘modstandsbevægelse’ er 
også med til, at man iscenesætter sig selv som ‘de 
gode’, der bliver tvunget til at tale i koder - som en 
moderne udgave af hemmelige agenter, friheds-
kæmpere og deslige. 

Alt-Right er ikke en organiseret politisk organisa-
tion med partibogstav og opstillingsberettigelse. 
Alt-Right er en politisk og antiautoritær understrøm, 

som endnu primært lever på internettet, og hvis 
aktører uden for det digitale landskab primært har 
digital eller usynlig opbakning. I Danmark ser man 
blandt andre højrenationale partier og grupperin-
ger have ringe opbakning til valgmøder og demon-
strationer. Men de kan til gengæld samle tusindvis 
af virtuelle og digitale åndsfæller og anspore hem-
melige støttegrupper på Discord, 4Chan og andre 
svært tilgængelige digitale portaler.

Nedenfor ses screenshots fra en privat 
Discord-gruppe, hvor Alt-Right ord som ’løgner-
pressen’ og ’virtue signalling’ bliver brugt om 
medier og personer, brugerne ikke kan lide.
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 Platforme 
 og fora 

 
 

Det kan være svært for forældre, fagpersoner og andre  
udenforstående at finde rundt i junglen af platforme og fora,  
som de vrede, unge mænd benytter sig af. Og I magasinet her  

henviser vi ofte til nogle af de mest populære. 

På de kommende sider følger en kort gennemgang af de største og mest toneangivende  
platforme og fora - hvordan virker de? Hvem er derinde? Hvordan er tonen?  

Og hvordan har de betydning for modkulturelle bevægelser?



de eks

Reddit er en global rundbords-
diskussion af internettets nyhe-
der og trends. Med 542 millioner 
månedlige brugere er platformen 
den utvivlsomt største, og næ-
sten alle nyheder, artikler, video-
er og så videre bliver delt her. 

Reddit er et forsøg på at kondensere hele internet-
tet ned i en overskuelig og letspiselig maggiter-
ning. Når en artikel, et billede eller en diskussion 
bliver delt af en registreret bruger, kan andre enten 
kommentere på opslaget eller give det en upvote 
eller en downvote. På den måde har hvert indlæg 
en mængde ‘point’, og de indlæg, som har flest, 
vises øverst på siden. 

Algoritmen tager højde for hvor mange point, der 
er opnået indenfor et givent tidsinterval, så de 
‘friskeste’ af de populære indlæg prioriteres samt 
de, som diskuteres mest. Samtidig kan brugere 
følge enkelte emner eller interessefelter, som så 
ydermere prioriteres på forsiden.

Stor og stærkt modereret
Reddit adskiller sig fra andre online diskussionsfora 
først og fremmest ved sin størrelse, men også og 
ved at have indhold, der er unikt for siden. Flere 
kendte mennesker deltager i AMA-tråde, Ask Me 
Anything, hvor de stiller op til kæmpestore intervie-
ws, og hvor tusindvis af brugere stiller spørgsmål til 
dem på én gang. 

Reddit udfører en relativt stor grad af selv-justits 
og moderation gennem både håndhævede ret-
ningslinjer og moderation i de fleste sub-reddits. 
Det sker ofte, diskussioner bliver låst eller brugere 
ekskluderet for at overtræde reglerne om per-
sonhetz, ‘god moral’ eller truende, sexistisk eller 
racistisk indhold. 

Særligt har man måttet slette og moderere indlæg 
fra bevægelser rettet mod kvinder og radikale 
politiske netværk rettet mod enkelte grupper eller 
mennesker, eksempelvis. Enkelte gange er fora 
blevet låst og brugere politianmeldt for ulovlig 
billeddeling af f.eks. kendte kvinder eller mindreåri-
ge børn.

Reddit -  
Internettets forside

Forsiden her er mest dæk-
ket af indlæg som Reddit 
forventer brugeren synes 
interessante på baggrund 
af tidligere aktivitet (grøn), 
dernæst af indlæg fra 
sub-reddits som brugeren 
aktivt følger (gul) og enkelte 
reklamer (rød). 
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de eks

Hvis man tilgår Reddit anonymt, for eksempel via 
Incognito-vinduet i Chrome, er forsiden ander-
ledes, da der ikke eksisterer data om brugerens 
præferencer.

Et samtidigt billede af Reddits forside, men 
via Incognito, er anderledes end brugernes 
tilpassede forsider. 

Barack Obama, Bill Gates, Bernie Sanders m.fl. 
har stillet op til AMA-interviews med mere end en 
million følgere hver. Spørgsmålene har drejet sig 
om alt fra politik, til hobbyer, livretter, kæledyr og 
meget mere. 

Modsat de grovere platforme, som 
4Chan og 8Chan, er Reddit ikke ror-
gænger for en ultra-liberal ytringsfrihed, 
men har istedet sin berettigelse på 
internettet som følge af dets størrelse 
og dets designvenlige features. Alle bo-
ards bliver modereret, og da det ikke er 
muligt at dele materiale anonymt, er det 
sjældent direkte ulovligt eller foruroli-
gende materiale, som bliver delt. Reddit 
har flere gange forsvaret, at brugere skal 
have lov at dele materiale, som måske 
nok er usmageligt eller politisk ukorrekt, 
så længe det ikke er person-, gruppe- 
eller race-henvendt.

Reddit er en nørdet tilgang til internettet 
og internetkultur, men vægter ikke den 
mod-kulturelle og anti-etablissement 
tankegang, som bl.a. kendetegner 
4Chan og 8Chan, særlig højt. Reddit er 
primært et diskussionsforum, hvor men-
nesker med særinteresser kan få lov at 
nørde sammen på tværs af landegræn-
ser og aldersskel. En markant stigning i 
særligt yngre brugere over de sidste 5 
år har betydet, at Reddit ikke længere 
er en niche-hjemmeside, men nærmer 
sig et mainstream-niveau, særligt for 
teknologivante unge.    Den anonyme forside  



4Chan er et anonymt og åbent 
forum drevet af billeder, indfor-
stået grov humor og tilblivelsen 
af memes og shitposts. 
 
Siden 2003 har 4Chan været hjemsted for mange 
virale vittighedstegninger- og fraser (memes), op-
lysende samtaler såvel som modkulturelle aktivi-
teter, herunder hacking-angreb, mordvideoer og 
voldsopfordringer.  

4Chan er ikke internettets afkrog, men nærmere 
en sidegade uden lygtepæle. Der foregår rigtig 
mange ting her, og man finder både de menne-
sker, som ikke trives i søgelyset, og de, som har en 
grund til at skjule sig fra det.

Platformen er en åben samling af sub-fora (ka-
naler) med hver deres specifikke emne: Filosofi, 
historie, seksualitet, tegneserier, videospil, japansk 
kultur, og meget andet. På 4Chan er brugerne 
anonyme, og som følge af sidens bevidst ringe 
interface og brugervenlighed er det oftest kun 
teknologisk hardcore og internet-vante unge, der 
bruger siden. Det betyder, at tonen ofte er over-
drevet hård og bevidst politisk ukorrekt - sproget 
tilsigter en grad af forråelse og tilsvining af enten 
sig selv, eller andre. 

På skærmbilledet til højre spørger trådstarteren 
(OP - Original poster) til sit dilemma om, at en pige 
godt kan lide ham - men at hun er mørk i huden 
(shitskin). Kort derefter tilføjer han, at hun derud-
over også er muslim (mudslime). Det oprindelige 

4Chan - Den mørke 
sidegade
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spørgsmål blev slettet, og som svar på 
hvorfor får han at vide, at racisme er 
bandlyst i de kanaler, han oprindeligt 
postede i, og bliver kaldt en faggot. 

De racistiske vendinger - shitskin, mud-
slime - og fjendske tituleringer - faggot 
- må ikke misforstås som en grundlæg-
gende politisk racisme, som man oprig-
tigt og ærligt tilkender sig. Oftest er den 
et udtryk for, at OP og respondenterne 
alle taler flydende 4Chan’sk og derfor 
har gjort sig fortjent til oprigtige svar fra 
forummet. Trangen til at provokere bliver 
på 4Chan ofte en pligtopgave, som 
sikrer, at ‘de andre’ ikke føler sig hjem-
me eller ‘tør’ navigere rundt i de mange 
kanaler. Når faggot bruges i flæng, tager 
det nærmere form af en indforstået 
hilsen som socialisternes ‘kammerat’, 
macho-kulturens ‘bro’, eller gangster- 
og bandemiljøets ‘G’. Det taler til 4Chans 
tydelige provokations-agenda, når man 
ikke vælger en imødekommende titel 
som kammerat eller bro(ther), men deri-
mod et ord, som uden for 4Chans digita-
le vægge er et ekstremt nedsættende 
skældsord om homoseksuelle: “Hvis du 
bliver forarget over det her, så er du ikke 
en af dem, vi gider at tale med.”

4Chan er mange ting, men det er ikke 
farligt. 4Chan er ikke en organisation med 
et samfundsrettet mål, eller en terror- og 
voldsporno-rede. 4Chan er et redskab 
til at indgå i anonyme og umodererede 
samtaler, men det er vigtigt for fagperso-
ner at holde sig for øje, at der kan være 
flere grunde til at søge den anonyme 
eller umodererede samtale. Det er derfor 
ikke tilrådeligt at se på 4Chan som en 
ond helhed. Tværtimod skal en fagper-
son eller forælder hellere prøve at forstå 
de enkelte kanalers interne værdier og 
retningslinjer, før de taler med den unge 
om ‘hvad der sker på 4Chan’.

Følgende er en oversigt over, hvilke niveauer, 
platformen indeholder:

4Chan som helhed

• Har ikke et klart defineret emne, men rummer 
næsten alle

• Har en tydelig frastødende semantik og 
retorik. 

• Har et sæt klart definerede globale regler.
• Er svært tilgængeligt og forholder sig primært 

til det nørdede og de teknologisk hjem-
mevante. 

Kanaler 

• Forholder sig til overordnede emner om f.eks. 
politik, historie, filosofi eller sex.

• Har et klart defineret værdisæt og kodeks 
(f.eks. forsøgt politisk ukorrekthed)

• Kan have lokale regler og retningslinjer (ingen 
links til cams, ingen salgsannoncer) 

Enkeltdiskussioner 

• Behandler specifikke emner om f.eks. politiske 
udfordringer, historiske diskussioner, filosofi-
ske idéer eller seksuelle situationer.

• Er underlagt kanalens kodeks og værdisæt.
• Kan have individuelle ønsker og forbehold 

(kun seriøse svar, kun links, kun svar fra piger)

   Niveauer på 4chan   



 

8Chan er 4Chan’s uregerlige lille-
bror. 8Chan blev åbnet i 2013 som 
modsvar til en ny moderation og 
nye, globale regler på 4Chan og 
er drevet efter et endnu strenge-
re værdisæt om ingen moderati-
on eller regler. 

I daglig tale kaldes sitet InfiniteChan, eller Infinity-
Chan, og symboliseres ved et uendelighedssymbol 
- den uendelige frihed. 

8Chan er design- og indholdsmæssigt tæt på 
4Chan, men finder sin eksistensberettigelse i at 
overdrive den mangel på moderation og regler, 
som (også) er 4Chans kerne.

Hvor 4Chan i sig selv er en modreaktion på pæn-
hed, politisk korrekthed og moderation træder 
8Chan endnu tydeligere ud som et digitalt auto-
nomt frirum: Man kan påberåbe sig ejerskab over 
kanaler, som har været inaktive i en uge, eller frit 
oprette nye kanaler og diskussioner, så længe de 
ikke strider mod gældende amerikansk lovgivning. 
8Chans ultra-frihed kommer blandt andet til udtryk, 
når kanalens skaber og ejer diskuterer grænsen 
mellem at forsvare pædofilt materiale og retten til 
at dele og tale om pædofilt materiale: 

8Chan bliver ofte beskrævet som et ytringsfrit 
4Chan, hvilket med 4Chans minimale moderation 
synes omsonst, men som har betydet, at flere store 
diskussioner og bevægelser er flyttet bevidst fra 
4Chan til 8Chan. GamerGate-bevægelsen blev 
bandlyst fra 4Chan, da den overtrådte nogle af de 
få eksisterende regler, men blev hurtigt adopteret 
af 8Chan, hvor den frit kunne fortsætte.

Villigheden til konstant at lægge server- og spal-
teplads til diskussioner, holdninger og billeder, 
uanset deres indhold og værdier er både 8Chans 
stærkeste identitet og dets sårbareste forhold. 
Når man tillader og opfordrer til en uindskrænket 
ytringsfrihed, risikerer man både indhold som Ga-
mergate, de pseudo-pædofile billedmapper, som 
ofte florerer, og det, der er værre. Terrorangreb, 
voldsvideoer og opfordringer til samme bliver ofte 
delt på kanalen. Moské-angrebet i Christchurch 
blev i timerne efter tragedien genudgivet og delt 
flittigt på forummet. Raceoptøjer og opfordringer til 
selvjustits florerer jævnligt i dets politiske underka-
pitler, alt sammen inden for reglementet.

I august 2019 blev det ekstreme indhold på 8Chan 
dog nok for sitets serverudbyder CloudFare, der 
trak stikket og dermed de facto lukkede siden 
ned. Siden er flere spredte udgaver af sitet åbnet 
forskellige steder på internettet.

Christopher ‘Moot’ Poole på 4Chans 
forside, 19 september 2014

8chan - Den  
grimme(re) lillebror
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Discord - Spilserver 
med slag i

Discord er en af verdens mest po-
pulære gaming-accessories. Det 
er et medie, der giver adgang til 
stemme-kommunikation mellem 
medspillere og holdkammerater, 
og som samtidig har plads til chat 
og diskussioner om de næste 
kampes strategiske og analytiske 
genvordigheder. Det lettilgæn-
gelige format har også dannet 
grobund for en række fora, som 
handler om politik, revolutioner 
og skyggeregeringer.

Discord startede som en spiltjeneste, der både 
havde stemme-kommunikation undervejs i com-
puterspil, og diskussionsfora og fællesskaber om 
spillene. Forum-delen blev dog hurtigt adopteret 
af andre miljøer, der adopterede den veldesignede 
brugerflade som samlingspunkt for andre hobbyer 
og aktiviteter end computerspil.

I efterdønningerne af demonstrationerne i Charlot-
tesville i august 2017, hvor tre mennesker mistede 
livet efter en højreekstremist kørte ind i en modde-
monstration, kom det frem, at rallyet var arrange-
ret og motiveret over Discord-kanaler. Her havde 
man på kanaler som National Socialist Army eller 
Führer’s Gas Chamber opfordret til deltagelse i de-
monstrationerne samt anvendelse af magt, blandt 
andet ved motiverende indspark fra Alt-Right-be-
vægelsens uofficielle ledere, Richard Spencer og 
Andrew Anglin.

Dette fik Discord til at forbyde (højre)politisk trafik og 
kommunikation på dets netværk. Men foruden de 
netværk, som blot udvandrede til 8Chan og lignen-
de umodererede fora, betød det blot, at flere (højre)
politiske netværk skiftede navn eller organisering. 

Flere danske nationalistiske netværk er organiseret 
via Discord eller bruger Discord som mere eller 
mindre seriøs diskussionskanal, hvor politik og 
humor bliver blandet sammen.

Selvom Discord primært er en tjeneste til compu-
terspillere, bliver det velfungerende og adaptive 
design brugt til forsamling i langt de fleste tek-
nologi-orienterede eller nørdede miljøer. Da det 
er nemt at opsætte og organisere en kanal, bliver 
også kanaler med radikalt indhold mulige. De 
kanaler kan være svære at finde, da man ikke kan 
søge på emneord el. lign., men ofte skal inviteres 
til de enkelte kanaler. Discord søger dog aktivt at 
lukke og forbyde grupper med radikalt, politisk 
eller grænseoverskridende indhold.

En diskussionskanal for Dungeons  
& Dragons -rollespil

En dansk Discordkanal diskuterer paritet 
Stram Kurs og ”den ræverøde presse”



Det, vi normalt kalder internettet, 
er i virkeligheden kun toppen af 
et gigantisk isbjerg. Udenom - og 
nedenunder - findes der parallelle 
universer med millioner af bruge-
re, som ikke kan spores eller sø-
ges frem, og indhold, som ikke er 
tilgængeligt for hvem som helst. 

Det internet, vi kan finde via søgemaskiner, sociale 
medier og streamingtjenester, kaldes det indek-
serede internet. Udenfor det eksisterer et stort, ik-
ke-indekseret internet, uden Google-søgemaskiner 
eller sociale medier som samlende netværk. Deep 
Web, det dybe internet, er alt det, vi ikke umiddel-
bart ser - mail- og bank-konti, betalt indhold, låste 
videoer, brugerprofiler beskyttet af passwords og 
biblioteker fyldt med personligt indhold. Deep Web 
er den del af nettet, som findes ‘i skoven’, men hvor 
man skal vide nøjagtig hvor information ligger, og 
hvordan man kommer derhen (via f.eks. passwords 
og koder). Dark Web er ikke en forlængelse af 
hverken Deep Web eller det normale internet, men 
snarere en parallel dertil. Hvor Deep Web er ‘resten 
af isbjerget’ er Dark Web alt det, som bevidst bliver 
skjult fra omverdenen.

Dark Web er sit eget separate netværk, som ikke 
kan tilgås af hverken Google-søgemaskine eller Fi-
refox, Chrome og Edge-browsere. Dark Web er en 
serie af krypterede netværk, som kun kan tilgås af 
dedikerede browsere, som, foruden at give adgang 
til de krypterede og lukkede netværk, ydermere 
også anonymiserer brugerne. På Dark Web ved 
ingen, hvem du er eller hvad, du laver.

Det mørke net sikrer, at du er anonym
Dark Web skal tilgås af en dedikeret og særlig 
krypteret browser, hvor den mest populære er The 
Onion Router (ofte kaldet TOR), men også Freenet 
og i2p bliver ofte brugt. TOR består af en gruppe 
af softwareløsninger, som tilsammen muliggør 

adgangen til Dark Web. Den data, som sendes fra 
brugeren mod det netværk eller den gruppe, man 
ønsker at tilgå, navigeres via en lang serie af ‘noder’ 
(nodes), som kun kan se den forrige afsenders 
adresse. På den måde garanterer tjenesten anony-
mitet for den oprindelige bruger. 

Dark Web-netværk giver, med deres kryptering og 
anonymitet, et fantastisk sted at dele for eksempel 
beskeder mellem journalister og kilder og informa-
tion fra whistleblowers og er et eminent delings-
medie for sårbar information, som f.eks. WikiLeaks. 

Den totale anonymitet giver dog også virtuel plads 
til informationsdeling og handel inden for modkul-
turelle netværk. Narkotika, personlige informationer 
som Dankort- eller register-oplysninger, ulovligt 
billedmateriale (f.eks. børnepornografi) og meget 
andet kan også købes via Dark Web. Betalingen 
foregår i krypteret valuta (f.eks. Bitcoin) og er uhyre 
svær at spore.

Deep & Dark Web - 
Det sande internet?

På Dark Web er pirat-miljøet, med ulovligt kopieret 
og hacket software, en af kernerne. (Screenshots fra 
TheHiddenWiki - en oversigt over de mest besøgte 
Dark Web-netværk)
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Er du nørdet nok til Dark Web?
Det kræver en del forberedelse og teknisk snilde 
at navigere på Dark Web, og det er således langt 
mindre i udbredelse end det indekserede inter-
net, som vi andre bruger til daglig. Dark Web er i 
udgangspunktet ikke en lyssky verden, eller garant 
for ulovlig aktivitet - nogle brugere vælger Dark 
Web til ud fra et ønske om et anonymiseret og 
ikke-overvåget, frit internet. 

Aktivitet på Dark Web kan også være forbundet 
med en ‘nørdet’ selviscenesættelse. I flere sociale 
grupper er evnen til at forstå, og navigere på, det 
svært tilgængelige netværk et adelsmærke, som 
bæres med stolthed. Det er også en indgang til 
et netværk fyldt med ligesindede teknologivante 

brugere, hvor der kan tales frit om ‘alle de andre’. 
Dark Web er dog også et sted, hvor nogle brugere 
bevidst navigerer i lyssky miljøer med ulovlige akti-
viteter, herunder børnepornografi, hacking, handel 
med stoffer eller våben, eller lignende.

Dark Web byder både på almindelig pornografi  
og hard candy (børnepornografisk materiale).

Dark Web er 
både et sted 
hvor der kan kø-
bes lovlige varer 
(som sagtens 
kan være stjålne 
eller hackede), 
eller lovlige va-
rer, som eksem-
pelvis narkotika.



Er du blue-pilled eller red-pilled?  

En introduktion til  
digitale miljøers sprog
Det er svært at gennemskue den 
ofte tommetykke ironi og sar-
kasme på digitale platforme og 
fora og dermed finde ud af hvilke 
holdninger, der er pondus bag. 

Men under overfladen finder man en række for-
hold, idéer og livsanskuelser, som sætter verden i 
et andet lys end hvad de fleste er vant til. Wrongt-
hink, gaslighting og slagord fra korsriddernes tid 
fylder flere og flere digitale fora, og sammenholdt 
med den provokerende humor og sarkasme kan 
det være svært at navigere mellem alvorlig sam-
fundskritik eller grænsesøgende humor.

Størstedelen af de digitale udtryk, som bliver brugt 
og diskuteret i modkulturelle grupperinger på 
nettet, er hentet fra historiske perioder - dengang 
alting var meget bedre - eller fra litterære værker, 
som handler om dystopiske eller kyniske menne-
skesyn. 

Da George Orwell i 1949 skrev romanen 1984 om 
det totalitære og undertrykkende regime, der 
holder befolkningen i et jerngreb, hvor ikke engang 
kritiske tanker er tilladt, fødtes begrebet wrongt-
hink. Det dækker over tanker, som sandsynligvis 
er rigtige eller objektivt samfundsgavnlige, men 
som bliver undertrykt, da de anfægter magtha-
vernes uforbeholdne styre. Begrebet bruges ofte i 
Alt-Right-sammenhænge til at svare på den kritik, 
som provokerende eller typisk stærkt højreorien-

terede idéer og ideologier modtager. Udtrykket 
rummer også en indbygget tanke om, at medierne 
eller en (skygge)regering modererer den offent-
lige debat for at bevare magten. Derfor hedder 
det, at kritikken af Alt-Right idéerne ikke er faglig 
eller konstruktiv. Derimod understreger nærmest 
enhver kritik, hvor rigtige og samfundsomstyrtende 
idéerne er, da man ellers ikke ville have behov for 
at kritisere eller afvise dem.

I krig mod Eliten
De medier eller beslutningstagere, som eventuelt 
afviser Alt Right-gruppernes idéer og teorier, be-
skyldes ofte for at være en del af eliten. Eliten er de 
grupperinger, som både officielt og bag scenetæp-
pet, styrer samfundet og forsøger at fjerne enhver 
oprigtig udfordring mod sig. Eliten arrangerer, ifølge 
flere miljøer, kritik af sig selv i f.eks. politiske situa-
tioner, hvor magten godt kan gå fra det ene parti til 
det andet, men det er stadigvæk eliten, som sidder 
bagved og trækker i trådene. 

For, at eliten ikke afslører sig selv, smeder den 
rænker for at få dens magt til at fremstå demokra-
tisk og retfærdig - og vigtigst - ukritiserbar. Eliten 
etablerer støtte til sig selv ved for eksempel at støt-
te, etablere eller fremhæve udvalgte græsrodsbe-
vægelser, som er elitens fortalere. På den måde 
fremstår støtten oprigtig, og elitens fortsatte magt 
bliver pakket ind som ønsket af flertallet, og til 
samfundets bedste, over for uindviede samfunds-

Screenshot fra en privat Discord-gruppe, hvor 
en af magasinets skribenter får en opsang
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borgere og politiske tilskuere. Processen kaldes 
astroturfing efter det falske græs(rods)tæppe, der 
kan købes på metermål og kun ligner, men altså 
ikke er, rigtigt græs. 

En af måderne, eliten vil underminere de frie 
tænkere er ved konstant at få dem til at fremstå 
skingre, hysteriske eller tossede - man gaslighter 
modstanderne. I en smeltedigel af kommunika-
tionsteorier, markedsføring og propaganda kan 
regeringer og større organisationer etablere for-
hold, som tvinger modstanderne til enten at opgive 
ævred eller fremstå som rabiate tosser. Udtryk-
ket er hentet fra psykologiske overgreb i forhold, 
hvor den ene part nægter fakta, manipulerer eller 
taler om partneren som svag, sårbar eller psykisk 
ustabil, så vedkommende selv fremstår stærk og 
troværdig.

Tager du den blå eller den røde pille?
I politik ses udtrykket blandt andet, når banner-
førere for for eksempel Alt-Right konstant bliver 
omtalt som små-tossede, udelukkes fra debatter, 
censureres eller når der fabrikeres forhold, som un-
derminerer deres troværdighed (typisk fængsels-
domme eller prekære privatlivsforhold). Gaslighting 
er elitens brug af dens medier og oparbejdede 
troværdighed (blandt de blå-pillede masser) til at 
underminere troværdigheden af dens kritikere.

Pille-analogierne er inspireret af Matrix-filmene, 
hvor figuren Morpheus introducerer helten Neo 
for den virkelige verden og viser ham, at det, han 
troede var den virkelige verden, var en illusion. 
Hvis Neo ønsker at blive i den virkelige verden skal 
han spise den røde pille, hvorimod den blå pille 
vil lade ham vågne op i den falske illusionsverden 
igen. Udtrykket at være red-pilled betyder, at man 
har set lyset om, at eliten sidder på magten og 
modstandsbevægelsen bekæmpes og gaslightes, 
osv. Tilsvarende betyder Blue-pilled, at man endnu 
ikke har forstået sandheden, eller ikke vil se den. 
Enkelte bevægelser, særligt Incels, har ydermere 
adopteret begrebet om den sorte pille - et nihili-
stisk udtryk for, at verden intet er værd, og at man 
ligeså godt kunne stoppe med at eksistere, da alt 
dybest set er ligegyldigt.

De, som endnu ikke har bekendt sig til en given 
bevægelse, kaldes ofte for normies - fårene som 
bare følger hyrdens føring og gør, som der bliver 
sagt. Mænd, som er normies og endnu ikke har 
favnet deres ansvar for at omstyrte samfundet og 
bekæmpe eliten, kaldes beta-males, eller be-
ta-hanner. Soyboy dækker over samme anti-ma-
skuline mand, da man mener, at soja nedsætter 
produktionen af mandlige kønshormoner.

Det kan virke som om, at disse mange udtryk 
brugt i online-miljøerne kan bruges som en handy 

ordbog, der kan identificere radikaliserede brugere. 
Det er dog vigtigt at forstå, at udtrykkene i høj grad 
er udtryk for en kritik af samfundet, som kan bunde 
i en følelse af ikke at have (nok) magt. Følelsen af 
ikke at have handlekraft i sit eget liv bliver til kritik 
af samfundsstrukturerne, og man ser spøgelser og 
skyggeregeringer alle vegne. Mange af udtrykkene 
fokuserer på, at en unavngiven elite gemmer mag-
ten og indflydelsen fra de, som burde have den, 
og dækker således over et ønske om dybest set at 
forbedre samfundet. 

Sprog viser utilstrækkeligheden
Når man ikke kan udøve den indflydelse, man me-
ner ville være på sin plads, kan det være en svær 
pille at sluge at skulle forholde sig til - og måske 
ændre - sine egne tanker. Så kan det være psyko-
logisk nemmere at skyde skylden på en mystisk 
elite. Det er ikke farligt eller nødvendigvis radi-
kaliseret at forholde sig til denne elite eller dens 
gaslighting og astroturfing. I stedet kan det også 
forstås som et ønske om at ændre og forbedre 
samfundet eller et udtryk for at føle sig politisk 
eller menneskeligt utilstrækkelig.

Screenshot fra Stram Kurs’ Facebook-side 
01/06/2019. Her bruger partilederen Rasmus 
Paludan sprog og termer, der også findes i 
onlinemiljøer som 4chan og 8chan (se ’Platforme 
og fora’)
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Hvem har ansvaret for 
had på nettet?

Fordi hadefulde ytringer og eks-
treme holdninger findes på nettet, 
virker det oplagt, at staten griber 
ind og censurerer platformene for 
at komme problemet til livs. Men så 
ligetil er løsningen desværre ikke. 
Statslig indgriben kan nemlig skub-
be hadet og de ekstreme så langt 
væk, at de bliver umulige at finde 
igen. 

Hård tone og groft sprog findes alle steder på net-
tet - både i mere lukkede fora som Reddit, 4chan og 
Discord, men også i de åbne som Facebook, dr.dk og 
Ekstra Bladets Nationen. Her lader mange brugere til 
at være af den overbevisning, at de kan sige og gøre 
hvad de vil, når de går online, fordi “der er alligevel 
ikke nogen, der kan gøre mig noget”. Det er for så vidt 
også rigtigt nok, og i Danmark har man lov til at ytre sig 
mere eller mindre, som man vil inden for visse lov-
mæssige grænser.

Hvis personer ytrer sig eksempelvis racistisk i det 
fysisk offentlige rum, kan de blive straffet inden for ra-
cismeparagraffen. Det samme lader dog ikke til at gøre 
sig gældende for ytringer i det digitalt offentlige rum. 
Og hvis ansvar er det så at sørge for, at der bliver holdt 
en god tone på de sociale medier - den enkeltes, me-

dierne selv, politiets eller de øvrige brugeres?

Foreninger: Retsforfølg platformene
Foreningen Digitalt Ansvar og Institut for Menneske-
rettigheder har foreslået, at man stiller de digitale 
platforme til ansvar for at give plads til hate speech 
og ekstreme og radikale udmeldinger. De ønsker dem 
retsforfulgt og ser gerne, at politiet fører sag imod 
dem. Mange danskere ser de sociale medier som en 
gevinst for ytringsfriheden og føler, at de anvender 
deres ytringsfrihed i langt højere grad end de gjorde 
før. Men ifølge Institut for Menneskerettigheder har 
medaljen også en bagside; Mange, især kvinder og 
unge, afholder sig fra at deltage i offentlige, digitale 
debatter, fordi de oplever en meget hård tone præ-
get af diskrimination, chikane og had. Det kan være 
en trussel mod demokratiet, idet det giver en ulige 
magtfordeling i den offentlige debat, hvor det er dem, 
der råber højest, og som bruger det grimmeste sprog, 
der får mest taletid.

Diskussionen om indgreb fra statens side er dog ikke 
så ligetil endda. I øjeblikket er de fleste sociale medier 
underlagt en eller anden form for censur, men ofte 
udelukkende med udgangspunkt i det enkelte medies 
egne regler for, hvad der er og ikke er tilladt på lige 
netop det forum. Sat på spidsen kan det betyde, at 
en ytring bliver underlagt moderation og censur på 
eksempelvis dr.dk, mens samme ytring får lov at blive 
stående på eb.dk. Det er således op til de enkelte 
platforme at vurdere, hvordan tonen skal være på lige 
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netop deres site.

Hvordan er reglerne nu?
Ifølge Grundlovens §77 om ytringsfrihed, har den 
enkelte ret til at ytre sig og offentliggøre sine tanker 
på tryk, i skrift og i tale, men skal samtidig stå til 
ansvar for sine ytringer over for domstolene. Det vil 
sige, at den enkelte kan retsforfølges i det omfang, 
at vedkommendes ytringer er i strid med loven. 
Det samme bør gøre sig gældende for de sociale 
medier, da de lægger plads til det indhold, som 
den enkelte udtrykker. Men dette er endnu ikke 
tilfældet.

Som reglerne er nu, har medierne ret til at sam-
menstykke deres egne retningslinjer for, hvad der 
er tilladt og ikke tilladt indholdsmæssigt, og det er 
op til de enkelte sites at sørge for moderation. Dog 
kan man argumentere for, at de enkelte medier har 
et ansvar for, at gældende lovgivning overholdes på 
deres site - også selvom, at noget af indholdet ikke 
kommer direkte fra dem, men derimod fra brugerne.

Sociale medier, der tilbyder mulighed for offentlig 
debat, bærer således et stort ansvar for, at den 
demokratiske dialog og den gode tone overholdes. 
Melder man sig ind i et lukket forum, vil deltagelse 
naturligvis være på det givne forums præmisser. 
Men deltager man i en debat på Facebook-siden 
for et nyhedsmedie, eller i kommentarsporet på 
en YouTube-video, bør man kunne være sikker på, 
at dette er uden risiko for tilsvininger, hadefulde 
bemærkninger og chikane.

Retslig indgriben kan have store konsekvenser
Idéen om, at sociale medier skal være underlagt 
samme lovgivning som den enkelte bruger, giver 
rigtig god mening. Dog kan det have store konse-
kvenser for platforme som eksempelvis Reddit og 
4chan, der netop er bygget op omkring et særligt 
regelsæt og et særligt sprog, som er unikt for lige 
netop de platforme, og som kun gør sig gældende 
der. Hvis fora som Reddit og 4chan skal være un-
derlagt samme lovgivning som eksempelvis dr.dk, 
facebook og Ekstra Bladets Nationen, så vil alt det, 
sådanne fora er og kan, blive undermineret. Reddit 

er netop Reddit, fordi der gælder andre regler end 
i den offentlige debat. 4chan er netop 4chan, fordi 
der gælder andre regler end i den offentlige debat. 
Og sådan er det over hele linjen. 

Jo mere anonymt og hemmeligt et forum er, des 
mere gælder forummets egne spilleregler. Men 
er det i orden? Eller skal alle fora være underlagt 
samme regler uanset anonymitetsgrad?

Ser man på det juridisk, bør svaret være “ja”. Men 
ser man på det med øje for, hvad de forskellige 
platforme er og kan, er svaret måske ikke så enty-
digt endda. I den offentlige debat, som er tilgæn-
gelig for alle med adgang til internettet, og som 
ikke kræver nogle særlige tekniske forudsætninger 
eller nogen særlig forståelse for et bestemt miljø 
eller en bestemt online kultur, virker det menings-
fuldt at nedsætte klare regler og love for hvilke 
slags indhold, der må og ikke må slås op. 

Men der skal også være plads til, at folk kan kom-
me af med deres frustrationer og give deres ærlige 
meninger til kende. Så længe de formår at gøre det 
i en ordentlig tone, hvor der værnes om demokra-
tiet og den demokratiske dialog, kan den offentlige 
debat fortsætte uden yderligere indgriben. Men 
for dem, der har svært ved at indordne sig under 
disse forhold, kan det være af væsentlig betydning, 
at de har et andet sted at udtrykke deres vrede og 
frustration.

De unge kan forsvinde fra radaren
Ved at indføre censur på platforme som Reddit 
og 4chan løser man ikke problemet med den 
demokratiske dialog. Derimod tvinger man bare 
brugerne til at rykke endnu dybere ned i de mørke 
lag af internettet. Samtidig kan det også være 
svært at lave love og regler, der gælder på tværs 
af landegrænser. Det kan være nemt nok at lave 
regler, som gælder for danske sider på Facebook 
og YouTube, men så snart man begynder at tale 
om platforme som Reddit og 4chan, hvor sproget 
er engelsk, men brugerne kommer fra hele verden, 
bliver det langt sværere at sætte love op.

Så hvis der er et skel ift. hvem, at eventuelle love 
og regler skal gælde for, hvor går det så? Ved det 
talte sprog? Ved den nationale oprindelse for det 
pågældende site? Ved graden af anonymitet? Et 
fjerde sted?

Debatten vil automatisk også blive en diskussion af 
hvorvidt man ønsker, at de vredeste unge mænd 
stadig skal være nogenlunde synlige online eller, 
om love og regler bliver vigtigere med risiko for at 
skubbe dem så dybt ned, at man ikke længere kan 
se og følge dem online.

Screenshot fra en privat Discord-gruppe 

Enhver er berettiget til på tryk, i 
skrift og tale at offentliggøre sine 
tanker, dog under ansvar for dom-
stolene. Censur og andre forebyg-
gende forholdsregler kan ingensin-
de påny indføres.

Grundlovens paragraf 77
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Kan vi  
bekæmpe de 
hadfyldte 
fællesskaber ?
En af de største udfordringer ved 
ekstreme holdninger på nettet er, at 
de er svære at bekæmpe. Mulighe-
den for at være anonym på nettet og 
det svære ved at skelne mellem sjov 
og alvor besværliggør arbejdet mod 
ekstremt indhold. Så hvilke redska-
ber har fagpersoner og myndigheder 
egentlig til rådighed?

De digitale spor efterladt af incel-massemorderen fra 
Isla Vista viser en klar sammenhæng mellem deltagelse 
i digitale miljøer og udførelse af radikale handlinger, i 
hvert fald i den specifikke sag. De holdninger, han gav 
udtryk for i de forskellige miljøer, henviser alle til erfa-
ringer, han havde gjort sig i dagligdagen, og man bør 
derfor ikke isolere processen, der ledte op til angrebet, 
til at være enten digital eller analog. 

Med hans egne ord hang de to ting sammen; Gernings-
manden beskrev eksplicit en hændelse til en fest i 

2013 som en udløser for hans beslutning om at udføre 
angrebet i 2014. Samtidig oplevede han på forum-
met PUAhate.com et online holdningsfællesskab, der 
bekræftede hans personlige overbevisninger. Han var 
endvidere under indflydelse af racistiske forståelser af 
menneskers værdi og sexistiske forståelser af kønne-
nes egenskaber fra højredrejede politiske strømninger.

I bagklogskabens lys leverede Isla Vista-gerningsman-
den mange radikale og voldsomme ytringer online. 
Men tager man de op i et større perspektiv, er hans 
kommentarer og ytringer på mange måder blot enkelt 
radikale og voldsomme posts blandt mange. Derfor 
ville de ikke nødvendigvis være blevet genkendt som 
faresignaler selv, hvis de rette myndigheder havde haft 
blikket rettet mod dem. På grund af de digitale miljøers 
format er det besværligt at adskille de seriøse opslag 
fra de jokende, sarkastiske og useriøse. Isla Vista-ger-
ningsmanden er en ud af mange individer, der er aktive 
i de digitale miljøer, og han repræsenterer således ikke 
flertallet af brugerne. 

Gerningsmanden udviste forskellige faresignaler i såvel 
det fysiske som det digitale rum. Derfor kan man fristes 
til at konkludere, at det er de to faktorer, der skal til for 
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at afgøre, hvorvidt en person er voldsparat. Men drager 
man den konklusion, vil den være forhastet - der findes 
nemlig flere eksempler på, at unge (mænd) har udført 
radikale handlinger uden at have vist tegn på det fysisk 
eller digitalt.

Modværge mod digitalt had
Der findes ikke nogen lette online løsninger, man kan 
bruge til at indfange de voldsparate, ekstreme brugere. 
Det skyldes bl.a. den tone og den kultur i de digitale 
miljøer, som umuliggør en definitiv skelnen mellem de 
voldsparate, dem som blot er i debatten “for the lulz,” 
og dem, som har ekstreme holdninger uden at kunne 
drømme om at handle på dem.

Eksperter og praktikere er generelt enige om, at fore-
byggelse af radikalisering blandt unge skal ske gennem 
langsigtede tiltag, der rammer bredt. I langt de fleste 
tilfælde er der nemlig tale om en brist fra samfundets 
side og dets evne til at samle den enkelte op mere, end 
det er den enkelte, som er skyld i egen situation. 

Man kan diskutere, om denne forståelse er overførbar 
til det online område. I kampen mod ekstremt indhold 
på nettet anvender man oftest to forskellige tilgange: 
Hhv. den hårde tilgang, hvor der arbejdes med censur 
af indhold eller lukning af hadfyldte fora eller den blø-
de tilgang, hvor der arbejdes med modnarrativer til de 
ideologiske fortællinger. Den bløde tilgang peger på 
den måde mod en langsigtet løsning, hvor det enkelte 
individ bliver hjulpet til en anden forståelse af sin tilvæ-
relse, hvor den hårde tilgang fordriver og kriminaliserer 
individet gennem censur.

Den hårde tilgang

Den hårde tilgang består af direkte indgreb i form af 
teknikker til censurering på internettet. Eksempler på det 
er lukning af brugerprofiler og hjemmesider, filtrering og 
manipulation af sider og andet digitalt indhold, overvåg-
ning og monitorering, datanudging og algoritmecensur. 
Teknikkerne har de seneste år udviklet sig i retning af at 
blive mere manipulerende og usynlige for brugere.

Det positive ved den hårde tilgang er, at de nævnte 
teknikker giver mulighed for at reagere hurtigt, hvis 
der bliver postet upassende indhold. Men der er også 
udfordringer. 

Anonymitet online
I takt med, at moderation, overvågning og regulering af 
visse platforme stiger, opstår der løbende en efter-
spørgsel blandt nogle brugere for at kunne gemme sig 
i krypterede eller lukkede fora eller gennem anonym 
browsing.

Figuren øverst på næste side illustrerer forskellige 
online platforme og fora i forhold til deres tilgængelig-
hed og synlighed. I toppen findes de fora, hvor bruge-

ren er mindst anonym og mest synlig - eksempelvis 
ekstrabladet.dk eller Facebook, hvor brugeren som 
oftest er identificeret med både navn, billede og til 
tider også relationer. Jo længere ned man bevæger sig, 
des mindre tilgængelige fora og des større anonymitet. 
Som oftest vil der være en klar sammenhæng mellem 
mængden og typen af radikalt indhold og graden af 
anonymitet. 

Så selv, hvis man ser bort fra, at det ofte vil være 
ganske svært at få lukket danske fora – især hvis 
hjemmesiden, der huser disse, ikke har base i landet - 
er problematikken omkring forskubbelse af brugerne 
fortsat til stede. En blokering af adgang eller lukning af 
et forum vil sandsynligvis blot have den effekt, at ind-
hold og brugere flytter et andet sted hen, hvorfor man 
skubber problemet frem for at løse det.

Flagging
Et aspekt af den hårde tilgang, som bør fremhæves, er 
flagging. Flagging er censur på sociale medier baseret 
på andre brugeres indrapportering. Der er flere fordele 
ved flagging, blandt andet, at når andre brugere bliver 
ansvarliggjort for indrapportering sker censureringen 
gennem en norm- og brugervilkårsbaseret sortering. 
Flagging kan derfor betyde, at grænseoverskridende 
indhold censureres hurtigere og mere fleksibelt end 
en myndighedsbaseret censur. Derudover kan flagging 

Ekstrabladet.dk

Reddit.com

4chan.org

Dark web

Voldsomt indhold på ’tilgængelige’ sider 
som eb.dk og Reddit er kun toppen 
af isbjerget. Jo mere moderation, en 
hadefuld bruger møder, jo længere ned 
i ’mørket’ vil han bevæge sig.

Center for Digital Pædagogik

40



kussionen fortsætter og glider over i en snak om, 
hvilken slags hævn man kan tage for at sikre sig, at 
ens budskab trænger igennem og at man står til-
bage som vinder. Der henvises både til Isla Vista og 
Toronto-gerningsmændene som gode eksempler 
på, hvordan man kan tage hævn.

Modnarrativer
I kontrast til de hadfyldte narrativer står modnar-
rativerne, som handler om fremhævelse af (andre) 
fællesskaber og mulige identiteter, der passer ind 
i samfundets normer i stedet for at gå imod dem. 
Ligesom de radikale narrativer indeholder modnar-
rativerne dele, der kan trække og skubbe individet 
i en bestemt retning, og bygger altså langt hen ad 
vejen på de samme grundlæggende principper. 
Modnarrativerne virker ved at at udfordre den 
ideologi og tankegang, der gør sig gældende i 
de radikale narrativer. Det gøres ved, ud fra fakta 
og tilbuddet om positive alternativer, at opfordre 
og uddanne til kritisk tænkning for derigennem 
at opbygge modstandskraft over for ekstreme 
narrativer. 

For at sikre en effektiv forebyggelse er man nødt 
til at tænke langsigtet og beskæftige sig med et 
samfundsmæssigt, frem for et individorienteret, 
perspektiv. Det kan derfor være nødvendigt at sæt-
te ind allerede på grundskoleniveau med et stadigt 
øget fokus på demokratiske værdier og dannelse 
- såvel online som offline. 

give brugerne medbestemmelse over hvilken tone 
og hvilken kultur, der skal være på et givent forum. 
Men også denne tilgang har oplevet kritik, da den 
indebærer en risiko for, at nogle brugere får en 
dominerende stemme i afgørelsen af hvilken type 
indhold, og hvilken tone, der bliver den gældende i 
det givne forum.

Den bløde tilgang

Narrativer
I de hadfyldte miljøer, online såvel som offline, 
findes ofte et bærende narrativ og en bærende 
ideologi, der indeholder både en forklaring af og 
en løsning på den ulykkelige situation, den sårba-
re, vrede unge mand befinder sig i. Narrativet tager 
afsæt i eksistentielle eller politiske problematikker, 
som medlemmerne er ofre for. Det indeholder ofte 
en form for helteskikkelse, som eksempelvis Isla 
Vista-gerningsmanden, der gik under navnet “The 
Supreme Gentleman” og fremsætter samtidig en 
potentiel løsning på konflikten. Løsningsforslaget 
vil som oftest motivere den enkelte til at skride til 
handling.

Eksemplet herunder viser et udklip fra en tråd på 
incels.co, hvor en incel fortæller om en ydmygende 
og ubehagelig oplevelse med en pige, som blot 
bekræfter hans billede af piger og kvinder som 
nederdrægtige og følelseskolde væsner.

Tråden er lang og er spækket med opfordringer 
til hævn. De øvrige brugere bekræfter endvidere 
brugeren i hans kvindesyn og hans forståelse og 
opfattelse af personer af det modsatte køn. Dis-

Udklip fra tråd på incels.co omhandlende, hvordan 
alle piger og kvinder er ondskabsfulde og behand-
ler incels, som de ser som inferiøre væsner, som 
skidt.

Ekstrabladet.dk

4chan.org
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Anbefaling:  
Tal med de 

unge
Radikaliserede unge, massemord 
og terrorhandlinger. Der er ikke 
noget at sige til, hvis man som 
forælder eller fagperson kan 
blive nervøs for unges færden 
på digitale fællesskaber. Her får 
du nogle gode råd til at tale med 
den unge om emnet.

Når man hører om de digitale arenaer, den grove 
tone og det hårde sprog, kan man få indtrykket af, 
at alle, der færdes i bestemte fora, er radikalise-
rede eller godt på vej til at blive det. Heldigvis er 
dette langt fra tilfældet. 

Det er kun et fåtal af de unge, der ytrer sig groft 
online, som udfører radikale handlinger i det fysi-
ske rum. Langt de fleste bruger i stedet de digitale 
fora som pusterum. På den måde kan det grove 
sprog og den hårde tone ses som et positivt, sundt 
og, langt hen ad vejen, harmløst afløb for den un-
ges frustrationer snarere end et udtryk for dennes 
ønske om at handle voldeligt.

Langt de fleste unge, der færdes i digitale miljø-
er, finder et fællesskab her, som de ikke oplever i 
den fysiske verden. De finder et fællesskab med 
andre, som deler deres syn på verden, og som 
deler deres oplevelse af uretfærdighed. Største-
delen har, ligesom dem selv, ingen intentioner om 
at handle på deres oplevelser og verdenssyn. Hvis 
man tog deres ord for pålydende og tolkede dem 
som faktiske ønsker om at ty til handling, ville man 
kriminalisere en hel ungdomsårgang, som i virke-
ligheden bare har fundet et sikkert sted, hvor de 
kan give udtryk for deres inderste tanker. Hvis man 

kriminaliserer, hvad der langt hen ad vejen blot er 
naturlig, ungdommelig nysgerrighed og grænseaf-
prøvning, risikerer man at skubbe de unge endnu 
længere væk fra de fysiske og samfundsmæssige 
fællesskaber, end de er i forvejen. Man risikerer, at 
de både af sig selv og andre ville blive set på som 
forkerte, og at de derved ville føle sig yderligere 
stigmatiserede og marginaliserede. Med andre 
ord risikerer man altså at skabe en selvopfyldende 
profeti, der resulterer i radikaliserede unge.

Hvis man derimod ser det hårde sprog og den 
grove tone for det, det er, giver det en helt anden 
fortælling omkring de unge i målgruppen. Så går 
de fra at være utilpassede, voldsparate unge til 
at være stakler, som savner fællesskab, omsorg 
og kærlighed. Hvis man ser på de unge i det lys, 
åbner der sig helt andre muligheder for at forstå og 
hjælpe dem.

Anbefalinger

Når man som fagperson eller forælder skal forsøge 
at forstå og hjælpe en ung, vil den unges aktuelle 
situation være afgørende for, hvilken retning man 
skal gå og hvilken indsats, man kan gøre brug af. 
Herunder foreslår vi forskellige tilgange i mødet 
med den unge - Den tidlige forebyggelse til den 
unge, som endnu ikke er radikaliseret, men som 
man er bekymret for, og Når skaden er sket, som 
er rettet mod unge, der udviser tegn på at være 
blevet radikaliseret.

Tidlig forebyggelse
I den tidlige forebyggelse er der visse opmærk-
somhedspunkter, som det kan være væsentligt at 
holde sig for øje i mødet med den unge.

For det første er det vigtigt at være opmærksom 
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“Brugen af det digi-
tale vil ofte kræve et 

særligt sæt af kompe-
tencer, som de unge 

har opbygget over 
tid. Men disse kom-

petencer er heldigvis 
ikke nødvendige for at 
spørge ind til de unges 

digitale liv.”

på, om der sker nogle drastiske ændringer i den 
unges adfærd. Adfærdsændringer kan tage mange 
forskellige former og er langt hen ad vejen en 
naturlig del af det at være ung. Men i det omfang, 
at adfærden ændrer sig i en negativ retning, og 
man som forælder får fornemmelsen af, at det ikke 
er en ændring, der er naturlig eller går i sig selv 
igen, er det vigtigt at reagere. Dog skal man være 
opmærksom på, at adfærdsændringer kan have 
mange forskellige årsager. Det er derfor vigtigt, at 

man tager sig god tid til at spørge ind til, hvad der 
foregår i den unges liv her og nu - både online og 
offline.

Et andet opmærksomhedspunkt er ændringer i 
talemåde. Nogle unge vil, på grund af de miljøer de 
færdes i på nettet, udvikle et meget hårdt sprog. 
Ofte holder det hårde sprog sig til de digitale fora, 
de er på, men for nogle kan der opstå en spillo-
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ver-effekt, hvor den unge begynder at tale hårdt i 
hverdagen. Hårdt sprog er i sig selv ikke nødven-
digvis et tegn på, at den unge er på vej ud i noget 
skidt. Men hårdt sprog kan være udtryk for, at den 
unge er i nogle miljøer, som måske påvirker i nega-
tiv retning.

Et tredje punkt, der er væsentligt at være opmærk-
som på, er, om der sker negative ændringer i den 
unges fysiske, sociale arenaer - for eksempel i 
skolen eller blandt vennerne. Det kan både være 
ændringer, hvor omgivelserne begynder at påvirke 
den unge i en negativ retning, men kan også 
være, at den unge trækker sig mere fra de fysiske, 
sociale fællesskaber og/eller begynder at klare 
sig dårligere i skolen. Igen kan disse faktorer have 
andre årsager, men ikke desto mindre er de vigtige 
at reagere på.

Når skaden er sket
Men hvad så, når den unge allerede har bevæget 
sig ud på et sidespor? Som fagperson og praktiker 
møder man ofte unge, der allerede er kommet ud 
over kanten. Og hvad stiller man så op? Hvad spør-
ger man ind til, og hvordan hjælper man den unge 
tilbage på det rette spor?

Som fagperson dybt forankret i den fysiske praksis 
kan den digitale sfære føles som lukket land, hvis 
port er svær, eller måske ligefrem umulig, at åbne. 
Man kan føle sig helt på bar bund og have en 
oplevelse af, at her er en verden, som man slet ikke 
kender til, og som kun er tilgængelig for særligt 
indviede.

Brugen af det digitale vil ofte kræve et særligt sæt 
af kompetencer, som de unge har opbygget over 
tid. Men disse kompetencer er heldigvis ikke nød-
vendige for at spørge ind til de unges digitale liv.

Langt hen ad vejen vil det være de samme spørgs-
mål man skal stille, som hvis den unge udviste 
tegn på at færdes i uhensigtsmæssige miljøer i den 
fysiske verden. Det handler om at få spurgt ind til 
hvilken type miljø, de unge færdes i, hvilken type 
indhold vedkommende møder og hvilken type fæl-
lesskab, den unge oplever der. Det vil altså være 
spørgsmål som: dem på næste side.

Hvis den unge taler om en platform eller et forum, 
som du ikke kender, så vær ikke bange for at 

spørge ind. Husk på, at for de unge er de digitale 
arenaer en lige så naturlig del af deres liv som de 
fysiske. Og derfor vil det også være lige så natur-
ligt, at der bliver spurgt ind til dem.

Rolig nu
Der er ikke nogen entydig og lige vej fra uhensigts-
mæssig online adfærd til radikale handlinger i det 
fysiske rum. Men ved at anvende den naturlige 
nysgerrighed, som langt de fleste fagpersoner, der 
arbejder med unge mennesker besidder, er det 
muligt at blive klogere på hvilken online adfærd, 
koblet med en potentielt afvigende fysisk adfærd, 
der kan indikere, at en ung er på vej ud på et uhen-
sigtsmæssigt sidespor.

Der er stadig mange ubekendte faktorer, og man-
ge hvis’er og måske’er, men hvis vi som forældre 
og fagpersoner tør være nysgerrige og tør træde 
ud, hvor vi ikke kan bunde, kan vi nå langt i vores 
forståelse af de unge og de mere mørke sider af 
deres digitale liv.
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Sådan kan du tale om on-
line fællesskaber med 

unge:
Hvilke fora færdes du i?

Hvordan er tonen der?

Hvad taler I om?

Hvad er det, der er tiltalende ved det miljø?

Hvordan oplever du, at det påvirker dig  
at færdes i det miljø?

Oplever du, at det har ændret dit syn på 
 verden/samfundet/kvinder/etc.?

Oplever du eventuelle ændringer og  
påvirkninger som positive eller negative?

Oplever du en form for fællesskab  
når du går online?

Oplever du miljøet og fællesskabet  
som problematisk?

Har nogle af de ytringer og holdninger,  
du har mødt online, givet dig lyst til at handle 

på bestemte måder i det fysiske rum?

Hvad kan de digitale platforme tilbyde dig, 
som dit fysiske nærmiljø ikke kan?
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Center for Digital Pædagogik er en af Danmarks 
førende organisationer inden for online rådgivning 
og digital trivsel for unge. I over femten år har vi ar-
bejdet for at øge børn og unges trivsel i en verden 
præget af digitale og sociale medier.

Vi driver flere store online rådgivninger, holder 
foredrag for tusindvis af elever, fagpersoner og 

forældre hvert år, og så indgår vi i en lang række nati-
onale såvel som internationale partnerskaber.

I CfDP foretrækker vi at lægge øret til jorden fremfor 
alene at basere vores viden på rapporter. Centret er 
dybt rodfæstet i den pædagogiske praksis, og det 
betyder, at vi stræber mod at varetage interesserne 
for de tusindvis af børn og unge, som vi hvert år un-
derviser og rådgiver.

Center for Digital Pædagogik er en selvejende institution.  
Formålet er socialøkonomisk og dermed almennyttigt/velgørende, 

og alt overskud tilfalder udsatte børn og unge via geninvestering  
i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

Kontakt os

Læs mere på cfdp.dk
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