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Abstract  

This paper examines the possibility of radicalization online, exemplified in two different cases of 

forums online. The study illuminates different causes for radicalisation, this including the term 

Lone Wolf Terrorism. Through Normann Faircloughs Critical discourse analysis, we investigate 

how the terminology and discourse encourage to radical behaviour, specifically: acts of violence. 

Furthermore, we use the Root Cause model to analyse, how the social context influence the individ-

ual in a radicalisation process. Here we inspect what triggers an individual to turn to acts of vio-

lence, from two different aspects, both the macrolevel: global societal changes, and microlevel: 

personal experiences, in an attempt to find a general tendency. Moreover, a discussion of potential 

ways to elude radicalisation online and future possible attacks, will emerge. Finally, the study con-

cludes that it is possible to detect radicalisation on these forums, in terms of radical terminology and 

ideologies, however we cannot be certain that any of these radicalised individuals will exercise ter-

rorism and/or acts of violence. 
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1 Indledning og problemfelt 
	
Efter mange år med globalisering, som kulturel og økonomisk princip, ser vi en tendens på den glo-

bale politiske scene, hvor højrefløjens vælgertilslutning vokser, og de nationalistiske partier får sti-

gende magt i de vestlige lande. Donald Trump blev i 2016 valgt som USA’s præsident, briterne 

valgte at stemme for Brexit og institutionen EU er i opløsning (Mammone, 2019). Den politiske 

polarisering skaber debatter, hvor retorikken er hadefuld og modpolerne, til tider, ekstreme. 
 

Verden er i de sidste to årtier gået online. Alle mennesker med internetadgang, kan i alle døgnets 

timer få adgang til nyheder og opdateringer, og de sociale medier er blevet den primære kilde til 

kommunikation og interaktion. På de forskellige sociale medier kan der debatteres om alt mellem 

himmel og jord, og hvert sekund opstår nye debattråde, hvor holdninger og synspunkter kan deles, 

råt for usødet. Populære medier, som Facebook, benytter sig af filtre, der fjerner anstødeligt ind-

hold, hadefuld retorik og voldelig grafisk indhold, og ifølge Facebooks eget fælleskabsreglement 

mener de, at ”folk er mere ansvarlige, når de deler denne type indhold med brug af deres rigtige 

identitet.” (Facebook, 2019). Men hvad sker der når indhold bliver delt, uden ansvaret for egen 

identitet? Når navne anonymiseres og den enkelte person derfor ikke står til ansvar for, hvad der 

deles. 
 

Professor i kommunikation fra universitetet i Haifa, Gabriel Weimann, skriver i en rapport: “The 

real threat now comes from the single individual, the “lone wolf ”, living next door, radicalized on 

the internet, and plotting strikes in the dark” (Weimann, 2012). Han mener, at onlineradikalisering 

er en direkte trussel mod det moderne demokrati. Paradokset i Weimanns problemstilling er hvor-

dan internettet, som demokratisk instans, med formålet om decentralisering og et frit forum for yt-

ringsfriheden, pludselig er blevet en trussel mod demokratiet. Ufiltrerede og anonymiserede debat-

fora på internettet, som 8chan og PUAHate, har skabt opmærksomhed i løbet af de sidste år, på 

grund af udbredelsen af hadefuld retorik og voldeligt grafisk indhold. Gerningsmændene til masse-

skyderierne, i henholdsvis Christchurch og Isla Vista, har været brugere af netop disse to sider, og 

har inden skyderierne delt deres radikale holdninger på siderne, via oplæg og personlige manifester. 

Sådanne voldelige handlinger er ligeledes, i flere tilfælde, blevet streamet, så andre brugere kunne 

følge med mens det skete (Frydenlund Larsen, S., et al., 2019). Disse eksempler underbygger Wei-

manns idé om nutidens trussel, da internettet har skabt en platform, hvor massemordernes radikale 

holdninger kan deles med et bredt publikum og eksponeres globalt.  
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På nationalt plan, ses samme bekymringer, for radikalisering på internettet, da man i Danmark også 

kan finde brugere af de ufiltrerede og anonyme internetfora. I november 2019, udtalte specialkonsu-

lent hos Center for Digital Pædagogik, Christian Mogensen: “Vi kan se, at der er antifeminister, der 

taler om, at "revolutionen burde komme" og "nogen burde gøre noget". Så vi har det retoriske tilløb. 

Vi mangler bare det ene angreb” (Lyders Tarpgaard, 2019). Denne udtalelse underbygger projekt-

gruppens motivation for undersøgelse, og projektet vil derfor belyse det “retoriske tilløb” og påvise 

en eventuel radikalisering på udvalgte internetfora.  
 

Projektet vil tage udgangspunkt i to cases i form af empiri indsamlet på Incels.co samt 8chan /pol/. 

Incels.co er et internetfora, hvor misogynistiske holdninger udtrykkes, og derfor kan defineres som 

en pendant til forummet PUAHate. Baggrunden for valget af to fora, er ønsket om at sige noget 

generelt om radikalisering på internetfora, på tværs af debatemner.Det retoriske tilløb undersøges 

ved brug af Normann Faircloughs kritiske diskursanalyse, samt Tinka Veldhuis og Jørgen Stauns 

Root Cause model. 

2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående indledning og problemfelt, har projektgruppen formuleret følgende 

problemformulering:  
 

Hvordan kan radikalisering påvises på anonyme internetfora, eksemplificeret ved 8chan /pol/ og 

Incels.co?  

3 Semesterbinding 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Projektet vil forankres i dimensionen, ved humanvidenskabeligt teori- og metodevalg i form af kri-

tisk diskursanalyse og Root Cause modellen. Det kritiske diskursanalyseværktøj vil blive brugt til at 

påvise radikalisering i subjektets sprogbrug samt teknologiens, udvalgte internetforas, diskurs. Der-

efter vil projektgruppen, ved brug af Root Cause modellen, undersøge hvordan teknologien kan 

bruges til at samle radikale mindretalsgrupper. Afsluttende diskuteres resultaterne af analysens sam-

fundsmæssige problemstillinger og mulige tiltag.  
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Teknologiske Systemer og Artefakter 

Projektet vil fokusere på Tor-browseren og VPN, som teknologier og herunder darkweb, som ek-

sempel til benyttelse af teknologierne. I rapporten vil der være en afdækning af, hvad disses funkti-

oner er. Samtidig vil der være en redegørelse for, hvordan det teknologiske system i Tor-browseren 

er konstrueret og fungerer. Der vil især være fokus på brugerens opnåelse af anonymitet gennem 

kryptering af  IP-adresser. 

4 Begrebsafklaring  
	
Clearnet og clearweb 

Clearweb, er de hjemmesider som kan tilgås via clearnet, altså selve netværket.  

Det bliver også betegnet som det ‘normale’ kommercielle internettet som den almene bruger, an-

vender til at gå på Facebook, Google, og andre kommercielle hjemmesider. De tilgås som oftest 

gennem de normale internet-browsere, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Internet Ex-

plorer. Rent teknologisk er det de hjemmesider som ofte ikke er krypterede, og derfor ofte fører en 

transaktionslog over hvad brugerne gør. Dette gøres ved at brugerne tilkendegiver deres IP-adresse 

til hjemmesiderne, ved tilgangen til hjemmesiden. Hjemmesider på clearweb kan ofte også kendes 

ved at de slutter på .com, .org, .net eller andre variationer alt efter i hvilket land hjemmesidens ser-

vere ligger. Selvom clearnet er det internet som bliver brugt af de fleste, er det stadig kun, ifølge en 

rapport fra WhoIsHostingThis, omkring 4% af det samlede internet som kan tilgås her igennem 

(Chaudhary, 2017). 

	
Darknet og darkweb: 

Darknet skal forstås som det netværk der adskiller sig fra det kommercielle clearnet. Darkweb er 

derfor de hjemmesider, som kun kan tilgås via darknet. Det bygges på en samling af anonyme 

hjemmesider, som kun kan tilgås via specialudviklede browsere, såsom Tor, I2P og Freenet (Moore 

& Rid, 2016). Tor-browseren er her den mest anvendte, og dennes funktioner uddybes nærmere i 

den teknologiske redegørelse. På darkweb findes mange hjemmesider, som kun kan tilgås via denne 

browser. Mange af brugerne anvender dog kun browseren til at tilgå de mere kommercielle hjem-

mesider, hvor URL-adressen ender på .com eller .co. Hjemmesider som er unikke for darkweb, til-

gået via Tor-browseren, ender på .onion. Grundet den totale anonymisering, der kan opnås via 

darkweb, er dette det mest udbredte sted for kriminelle aktiviteter på internettet (Guccione, 2019). 

Darkweb er ofte langsommere, grundet krypteringen, samt mere avanceret at bevæge sig rundt i, da 
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næsten ingen hjemmesider har en normal URL-adresse som på clearweb. Et eksempel kan ses ved 

hjemmesiden Dream Market, en populær handelshjemmeside, hvis Tor URL-adresse er: 

eajwlvm3z2lcca76.onion (Guccione, 2019). Mange hjemmesider skifter også URL-adresse jævn-

ligt, for at undgå at skaberne bag hjemmesiden bliver sporet. Dette ses især gjort på hjemmesider 

der er sat op til at udnytte brugerne, men også på andre hjemmesider som eksempelvis 8kun, som er 

en nyere pendant til 8chan (Moore & Rid, 2016).  

5 Cases 
	
Projektet tager som tidligere nævnt, udgangspunkt i to internetfora. Disse fora er henholdsvis 8chan 

/pol/, indsamlet på darkweb og Incels.co, indsamlet på clearweb. I følgende afsnit, bliver de to in-

ternetfora præsenteret, og ligeledes redegøres der for valget af den konkrete empiri.  

5.1 Incels.co 
Incel er et begreb som oftes bruges online, og er en forkortelse af involuntary celibacy, på dansk, 

ufrivillig cølibat. Ifølge Cambridge Dictionary beskrives incels som en gruppe mennesker, der lever 

i ufrivilligt cølibat, og på baggrund af dette hader kvinder og bebrejder dem deres mangel på socialt 

liv (Cambridge Dictionary, U. Å). Incels.co er en hjemmeside på clearweb, hvor det som incel, eller 

tilhænger af incels, er muligt at oprette en bruger. Det er kun mænd der har denne mulighed, da en 

af reglerne på forummet er, at kvinder ikke er velkomne (SergaentIncel, 2017). I oprettelsen af en 

bruger skal der angives køn, og et af punkterne, der skal udfyldes lyder som følger; “Describe your 

situation to us. You may tell us your story here. Please be as detailed as possible; You will be re-

jected if you're not thorough in your application.” (ibid.). Dette antyder, at forummet ikke ønsker 

uvedkommende indblanding, såsom brugere der stiller sig kritisk over for deres overbevisning. Inde 

på siden findes et reglement for, hvordan man må opføre sig i foraene, herunder at kriminelle hand-

linger ikke tolereres (ibid.). Dog vil vi i vores projekt undersøge, hvordan, og om, sproget alligevel 

kan opfordre til voldelige handlinger.  
 

Incels.co er bygget op således, at der er fire fora, hvori der ligger undertråde. Forummet, hvor pro-

jektets empri er fundet hedder inceldom discussion, og er et debatforum ,om det at være incel. Tit-

lerne på de valgte undertråde er listet op nedenfor:  
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1. [It’s over] The modern westeren world exclusively produces whores. There is no such thing 

as a wife material girl. They are all just cumrags. (7/11/19) 

2. [Blackpill] Survival Guide for the #METOO era (Source: Marc Lepine) 

3. How am i not totally justified in hating women 

4. [SuicideFuel] Foid rates guys. Absolutely brutal… 

5. At what age did you realise you were incel? 

6. [Serious] Tsutomu Miyazaki (the forgotten deformed incel hero) 

5.2 8chan /pol/ 
På 8chans forside står der “Welcome to 8chan, the Darkest Reaches of the Internet” (Frydenlund 

Larsen, S, et al.). 8chan er et debatforum, der blev oprettet tilbage i 2013, som en afløser til debatfo-

rummet 4chan, der kom i offentlighedens søgelys, og derefter blev censureret. Tidligere brugere af 

4chan brød sig ikke om censureringen, og ønskede et forum, hvor ytringsfriheden kunne få lov at 

leve uden begrænsninger - deraf blev 8chan skabt (Ibid.). På 8chan er det ikke et krav, at oprette en 

brugerkonto for at deltage i debatten. Alle der tilgår hjemmesiden har mulighed for at deltage ano-

nymt i debatterne på de forskellige tråde. Debatten bærer ofte præg af en, hård, hadsk og højreorien-

teret diskurs (Ibid.). Dette muliggøres da ytringsfriheden har frit spil, og at der kun er én regel der 

skal overholdes -  nemlig at “Det er ulovligt at poste noget, der er ulovligt i USA.” (Ibid.). Der er 

dog kun én eksplicit beskrivelse af amerikansk lovgivning på forummet, nemlig deling af børnepor-

no er forbudt (ibid.).  
 

Tidligere kunne 8chan /pol/ også tilgås på clearweb, men efter terrorangrebet i byen El Paso, Texas, 

blev 8chan lukket ned på baggrund af, at tjenesten Cloudflare, havde trukket sig (Frydenlund Lar-

sen, S, et al., 2019). Cloudflare var leverandør af et form for beskyttende lag til hjemmesiden, for at 

sikre dens lette tilgængelighed samt beskyttelse mod hackerangreb (Ibid.).  

Ved lukningen af 8chan blev screenshots af hjemmesiden arkiveret på darkweb, og projektets empi-

ri er derfor indsamlet her, og er kun dateret fra før august 2019.  
 

8chan består af mange forskellige kategorier, hvor man kan klikke ind og deltage i diskussionerne. 

Projektets empiri er fundet under kategorien politically incorrect, da det er i disse tråde, at manife-

ster fra terrorangreb førhen er blevet delt. Titlerne på de udvalgte undertråde lyder som følger: 
 

7. Hawaii shows you what happens when Whites become a minority 
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8. I get physically sick watching tv shows or films with a heavy mixed-race cast 

9. Brenton Tarrant donated big sum to Austrian Identitarian Movement in 2018 and now they 

get banned 

10. American Psychological Association now defines traditional masculinity as harmful 

11. Unavngivet  
 

Alle empiriens tråde er tilfældigt valgt af projektgruppen, da en forhåndsforståelse af indhold ville 

være skyld i bias. Det eneste krav til trådene, var at første opslag skulle have sammenhængende 

tekst, så analysen kunne udformes via substantielle afsnit.  

6 Teori 
I følgende afsnit redegøres for relevante begreber inden for Lone Wolf Terrorisme og radikalisering 

med udgangspunkt i Root Cause modellen. Desuden præsenteres projektets udvalgte teori, herunder 

Tinka Veldhuis og Jørgen Stauns Root Cause model samt Normann Faircloughs kritisk diskursana-

lyse. Afsluttede redegøres der for projektet videnskabsteoretiske position.  

	

6.1 Radikaliserings teori  
Når der i medier tales om radikalisering, terror og ekstremisme, kan det være svært at skelne mel-

lem de tre begreber. Dette afsnit vil belyse de forskellige radikaliseringsprocesser, ved først at se på 

individuel radikalisering. Herefter redegøres der for radikalisering i gruppesammenhænge, idet et 

internetforum, som 8chan eller Incels.co, kan anskues som fællesskaber, hvor brugerne hverken er 

fysisk til stede eller fremgår med rigtigt navn, men hvor gruppedynamikker stadig er præsente.  

	

6.1.1 Lone Wolf Terrorism  

En del af forskningen inden for radikalisering beskæftiger sig i særdeleshed med individets radikali-

sering (Germmerli, 2014). Hvor det førhen var større netværk, der udførte terrorhandlinger, bliver 

det i højere grad udbredt, at enkelte, radikaliserede individer begår terror. (Weimann, 2012). I Onli-

ne-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen, en DIIS-rapport fra 2014, beskrives dette 

som soloterrorisme eller Lone Wolf terrorism. 
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I en artikel for tidsskriftet Journal of Terrorism Research, beskriver Gabriel Weimann fænomenet 

således: 

” (…) lone-wolf terrorists are not really alone. They are recruited, radicalized, taught, trained and 

directed by others. Analysis of all recent cases, reports and studies of these individual attackers re-

veals the importance to lone wolves of online platforms, ranging from websites to new social me-

dia” (Weimann, 2012) 

Lone Wolf terrorister er stærkt repræsenterede på internetfora. Disse fora og platforme spiller, iføl-

ge Weimann, en stor rolle i individernes radikalisering (Ibid.). Det er netop derfor, vi i dette projekt 

har valgt at undersøge selvsamme platforme nærmere, for at belyse omfanget af radikalisering på 

disse anonyme internetfora.  

6.1.2 Introduktion til radikalisering, ekstremisme og terror 

Radikalisering defineres således af Politiets Efterretningstjeneste, eller PET:   

”En proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af udemokratiske eller voldelige 

midler i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller ideologisk mål” (Petersen et. Al., 2016: 13). 

PET definerer altså radikalisering som en proces, hvor et individ langsomt fralægger sig demokrati-

ske og moralske værdier, til fordel for at styrke sin ideologiske sag. En person, som er undervejs i 

en radikaliseringsproces, vil altså i stigende grad tilslutte sig den gamle talemåde ’målet helliger 

midlet’. Hvis radikalisering er selve processen, er det, at en person er radikal eller ekstremist, pro-

cessens endepunkt. Men det, at være radikal eller ekstrem, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, 

at personen er terrorist. I en rapport for Det Internationale Center for Terrorisme i Haag, beskriver 

Tinka Veldhuis og Jørgen Staun forholdet mellem begreberne som følger: 

“Terrorism is one of the worst possible, but nevertheless avoidable, outcomes of violent radicalisa-

tion. In other words, although every terrorist is a radical, not every radical is a terrorist.” (Veldhuis 

et al., 2009: 11). Kort fortalt, kan man ifølge Veldhuis og Staun, godt være radikal eller ekstremist, 

uden at være terrorist.  

Der skelnes normalt mellem tre former for terrorisme – statsterrorisme, religiøs terrorisme og poli-

tisk terrorisme (Petersen et al., 2016). Hovedparten af forskning omhandlende radikalisering, eks-
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tremisme og terrorisme, er foretaget med udgangspunkt i religiøs terrorisme. Dette skyldes hoved-

sageligt den vestlige verdens fokus på denne slags terrorisme, i årene efter 9/11 (Veldhuis et al., 

2009). Det betyder dog ikke, at forskningen på området ikke kan benyttes til at forklare andre typer 

radikalisering, ekstremisme og terrorisme. Veldhuis og Staun skriver tværtimod: ”(…) we expect 

that the causal factors that contribute to different types and directions of radicalisation are to a large 

extent the same and that whether an individual comes to adhere to left-wing, right-wing, or reli-

gious-political ideologies is individual and context-specific.” (Veldhuis et al., 2009). 

På baggrund af dette mener projektgruppen, at der findes et substantielt grundlag, for at kunne be-

nytte Veldhuis og Stauns såkaldte Root Cause Model. Modellen benyttes til at skabe en forståelse 

for de forskellige elementer af en radikaliseringsproces – også selvom vores undersøgelse afviger 

fra modellens oprindelige ophav.  

	

6.1.3 Root Cause Model 

Root Cause modellen er bygget op omkring to niveauer: Mikro og makro. På hvert niveau differen-

tieres der mellem root causes og katalysatorer. Root causes er de faktorer, som konditionerer det 

potentielt radikaliserede individ gennem længere tid, såsom politiske og socioøkonomiske forhold. 

Katalysatorer defineres derimod, som de episoder eller handlingsforløb, der er med til at skubbe 

individet i retning mod radikalisme og terror. Sagt på en anden måde: katalysatorer er ’dråben, der 

får bægeret til at flyde over’ (Veldhuis et al, 2009). Alle modellens niveauer og underpunkter, skal 

anskues i relation til hinanden. En root cause kan dermed ikke alene være forklaringen på et indi-

vids radikalisering (Ibid.). Nedenfor ses en illustration af Root Cause modellen: 
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(Ibid.). 

I. Makroniveau: 

På modellens makroniveau finder vi fire Root Causes: Dårlig integration, Internationale forhold, 

Fattigdom, og Globalisering.  

Dårlig integration er en root cause, som er særskilt møntet på islamistisk terror, da modellen som 

bekendt har denne gruppe af terrorister som fokus. Derfor beskæftiger projektet sig ikke yderligere 

med denne root cause, da projektets cases ikke drejer sig om islamister.  

Internationale forhold   

I et studie af Li (2007) blev 119 lande undersøgt på parametre som ytringsfrihed, valgsystem og 

stemmeprocent. Undersøgelsen viste, at en høj andel af demokratisk deltagelse i landene, kraftigt 

reducerede tilfælde af terrorisme. Landes demokratiske organisering kan dermed spille en rolle i at 

begrænse terrorisme og omvendt (Fra: Veldhuis et al., 2009).  
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Landenes relationer imellem kan også være medvirkende til at skabe et negativt narrativ mod andre 

befolkningsgrupper. Dette gælder særligt ved krige, der kan være motiveret af politiske såvel som 

religiøse konflikter. Derudover gælder også politiske narrativer, som eksempelvis “Krigen mod 

terror” eller “Krigen mod ISIS”, der kan fejlfortolkes til at være en krig mod muslimer. I 2003 viste 

en meningsmåling, foretaget af BBC, at størstedelen af britiske muslimer, følte at narrativet om-

kring “Krigen mod terror”, var blevet flyttet til en krig mod muslimer (Veldhuis et al, 2009). 

Fattigdom 

Forskere er generelt uenige om fattigdoms indflydelse på radikalisering. Blomberg, Hess og 

Weerapana, fandt i 2004 frem til, at risikoen for terrorisme stiger i tider med økonomisk krise. Der-

for mener de, at terrorisme, i krisetider, kan ende med at blive et adfærdsmæssigt alternativt - og 

endda et rationelt et af slagsen - for de mest marginaliserede socioøkonomiske befolkningsgrupper 

(Fra: Veldhuis et al, 2009).  

På samme tid, i 2003, studerede Krueger og Malečková, hvilke samfundsgrupper i Palæstina, som 

støttede militante angreb mod civile israelere. Deres anerkendte artikel kom frem til, at det faktisk 

var personerne i de højeste socioøkonomiske lag, der støttede vold mod civile israelere mest. Der-

udover fandt de også ud af, at uddannelsesniveauet, i terrororganisationen Hizbollah, lå over middel 

(Fra: Veldhuis et al., 2009).  

Der kan dermed ikke udledes en direkte sammenhæng mellem fattigdom og radikalisering. Sidst-

nævnte har ganske vist bedre omstændigheder for at finde sted, hvis individet er i økonomisk krise - 

men velstillede, højtuddannede personer kan lige så vel radikaliseres.  

Globalisering 

I arbejdet med begrebet onlineradikalisering spiller globalisering en stor rolle. Globaliseringen fik 

for alvor ben at gå på med udbredelsen af internettet - og internettet er det, der knytter personer fra 

hele verden sammen via blandt andet anonyme fora.  

“(...) globalisation is that it facilitates the emergence of transnational ideological movements that 

can easily reach large communities to spread their messages, recruit new followers, and organise 

collective activities. (...) Or, as Reuven Paz (2002) puts it: ‘These means of globalisation encour-

ages the ´brotherhood of the oppressed’.” (Veldhuis et al., 2009: 40). 

I ovenstående citat beskrives det, hvordan globalisering har forøget mulighederne for radikale til at 

sprede propaganda, rekruttere og organisere større netværk af radikaliserede.  
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Albert Cohen formulerede i 1950’erne en teori omhandlende subkulturer. Den forsøgte, at forklare, 

hvordan subkulturer - i dette tilfælde radikaliserede subkulturer - opstår. Cohen mente, at det, at 

opnå accept og social status i et samfund, er alfa og omega for individet, vigtigere end eksempelvis 

økonomisk succes. En manglende evne til at opnå denne sociale status og tilhørsforhold, kan med-

føre stor frustration i særligt unge mennesker, hvorfor de kan vælge at forme en subkultur som reak-

tion på denne følelse af udelukkelse fra samfundet (Fra: Veldhuis et al., 2009).  

Vi har været vant til at identificere subkulturer ud fra udseende, som det har været tilfældet med 

punkere, skinheads og lignende. På grund af globaliseringen findes der nu nye subkulturer på inter-

nettet. Subkulturer, som samles bag en skærm, anonymt og fra hele verden. Fællesskaber bestående 

af individer, som i forvejen føler sig udenfor samfundet, og er sårbare, som resultat deraf. Individer, 

som er modtagelige over for den radikale propaganda, vi ved florerer på internettet. 

Katalysatorer 

Trigger events  

Makroniveauets katalysatorer er særlige episoder, altså trigger events, som får den radikaliserede til 

at opleve et behov for handling. Dette behov kan indfries ved det, vi anskuer som terror. På model-

lens makroniveau, vil disse episoder finde sted på en samfundsmæssig, kulturel eller global skala. 

På makroniveauet er katalysatorer ofte episoder, som spredes gennem medierne. Eksempler på så-

danne episoder, kan være Muhammed tegningerne, der for alvor gjorde Danmark til et terrormål 

tilbage i 2006, eller afsløringen af amerikanske soldaters mishandling og tortur af irakiske fanger i 

Abu Ghraib-fængslet i 2004 (Veldhuis et. Al., 2009).  

II. Mikroniveau:  

Root Cause modellens mikroniveau består af to dele: sociale og personlige root causes. De relaterer 

sig begge direkte til den enkelte radikaliseredes liv, hvorfor de befinder sig i kategorien mikroni-

veau. Hvor de sociale root causes primært omhandler individets sociale position og relationer, er de 

personlige root causes oftest et udtryk for direkte, personlige oplevelser og livserfaringer. De er 

altså to elementer af det radikaliserede individs liv, men er adskilt for forståelsens skyld. 
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Mikroniveau: Sociale root causes: 

Social identitet: 

Mennesker er sociale væsener. De mennesker vi omgiver os med, både fysisk og digitalt, har stor 

indflydelse på vores verdenssyn. De fora, som vi undersøger i denne rapport, er sociale fællesska-

ber, hvorfor det er vigtigt at kigge på de sociale mønstre og processer, der er til stede for de radika-

liserede individer.  

For mennesket er den sociale identitet særligt betydningsfuld. Individets selvopfattelse afhænger 

kraftigt af, et tilhørsforhold til fællesskabet. Ens sociale identitet formes gennem relationer til andre 

i et fællesskab, frem for egne karakteristika. Sagt med andre ord, er egne interesser mere værd, hvis 

de anerkendes i et fællesskab (Veldhuis et al., 2009). 

Det fællesskab den radikaliserede tilhører, defineres som In-group, og det er her, at den radikalise-

redes loyalitet ligger. Opleves det at fællesskabet er truet, vil man automatisk få modvilje mod alle 

øvrige fællesskaber, også kaldet Out-group. Denne modvilje kan vokse sig stor og lede til et direkte 

had mod særlige fællesskaber eksempelvis etniske, seksuelle eller religiøse minoriteter (Ibid.). Sker 

der noget mod nogen i ens In-group opleves det, som var det sket for personen selv. Fællesskabet i 

In-group’en kan sammenlignes med det bånd, mange har med deres familie eller nære venner 

(Ibid.). 

Grupper: 

De sociale fællesskaber er homogene i deres sammensætning. Med dette menes, at de er interesse-

fællesskaber, som er dannet på baggrund af ligheder imellem personerne, blandt andet når det gæl-

der sociale, demografiske eller religiøse forhold (Veldhuis et al., 2009).  

Mennesket tilpasser sig ofte de holdninger, som fællesskabets majoritet har. Nye medlemmers ad-

færd vil hurtigt reguleres af fællesskabets øvrige medlemmer, gennem opmuntring og straf. Denne 

proces gentages indtil de tilpasses den “rette” adfærd, og bliver en del af normen (Veldhuis et al., 

2009). Som tidligere beskrevet, i afsnittet om Root Cause modellens makroniveau, har internettet 

skabt et unikt mødested for interessefællesskaber, uafhængig af geografi. Dette gør det til et ideelt 

sted, for at skabe nye homogene netværk. Netværk som disse kan have mange positive effekter ek-

sempelvis sorggrupper, grupper for LGBT+personer, eller andre minoriteter, som kan finde styrke 

og moralsk støtte i et online fællesskab. Det kan ikke destro mindre også være et ideelt sted at blive 

radikaliseret, fordi man, som bekendt, konformerer til fællesskabets normer. Det er lettere for radi-
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kale individer at rekruttere nye medlemmer via internettet, fordi internettet først og fremmest tilby-

der en grad af anonymitet, samtidig med den førnævnte mulighed for at nå ud til et bredt publikum 

(Ibid.). 

Afsavn:  

I et fællesskabs normer, kan der være krav og rettigheder som fællesskaber ikke føler bliver mødt. 

Disse krav og rettigheder kan være individets egen referenceramme, et ideal, eller standarder for-

muleret af en lederskikkelse. Når individer på denne måde lider afsavn, kan det fremprovokere fø-

lelser af afmagt og frustration, som i sidste ende manifesterer sig ved kollektiv vold. Altså medfører 

en diskrepans et afsavn mellem folks opfattede rettigheder og krav, og virkeligheden (Veldhuis et 

al., 2019). 

Katalysatorer:  

Rekruttering og Trigger events: 

Mikroniveauets sociale root causes byder på katalysatorer i form af rekruttering og trigger events. 

Rekruttering kan både foregå udefra, men der ses en stigende grad af folk, som rekrutterer sig selv 

ved at melde sig ind i disse fællesskaber. Dette skyldes hovedsageligt et behov for individet om at 

finde en social identitet. De radikale fællesskaber er især attraktive, da der i disse hersker en enorm 

loyalitet og solidaritet (Veldhuis et al., 2009). Der kan argumenteres for, at de fleste som radikalise-

res på internettet, er selvrekrutterede idet de individuelt opsøger fællesskaberne fra deres computer.  

Trigger events på dette niveau af modellen er hovedsageligt provokerende episoder, der over tid kan 

medføre en generel følelse af utilfredshed, og i sidste ende, kan udmønte sig i vold. Disse provoke-

rende episoder, kan eksempelvis være, når et medlem af gruppen gentagne gange bliver arresteret, 

eller bliver afvist af potentielle partnere (Veldhuis et al., 2009). Gruppeaktiviteter, som eksempelvis 

at se voldelige videoer, billeder eller memes, kan medvirke til at retfærdiggøre voldelige handlinger 

og dermed radikalisere nye medlemmer (Ibid.). 

Mikroniveau: Personlige root causes: 

Personlighedskarakteristika: 

Mikroniveauets personlige dimension har til formål at tydeliggøre, hvilke psykologiske årsager, der 

ligger til grund for individets radikalisering - altså hvorfor nogle har større sandsynlighed for at 

blive radikaliseret end andre. Ingen forskere har hidtil været i stand til at formulere en demografisk 
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eller sociologisk årsagssammenhæng, i forhold til radikalisering. Det er heller ikke lykkedes at på-

vise, at radikaliserede er anderledes psykologisk sammensat, end den gennemsnitlige person 

(Veldhuis et al., 2009).  

Personlige oplevelser og erfaringer: 

På trods af manglende overordnet karakteristik af en radikaliseret, mener flere forskere dog, at der 

kan være en sammenhæng, mellem terrorisme og eksklusion og/eller barndomstraumer (Veldhuis et 

al., 2009). De førnævnte traumer og følelser resulterer i en søgen efter betydning, ved sin eksistens. 

Denne søgen kan indfries ved at få en social status i et fællesskab. En stor motivation bag terror-

handlinger, vil for disse individer være terrorhandlingens potentiale til at øge deres status i fælles-

skabet, og tilføre en mening til deres eksistens. Ved selvmordsterror bringer den radikaliserede 

gruppen det ultimative offer, der vil sikre deres martyr status og et værdigt eftermæle (Ibid.) 

Følelser:  

Den radikaliseredes følelsesliv har vist sig at have stor indflydelse på viljen til at begå terror. Dette 

er i særlig grad gældende, hvis individet føler sig ydmyget af en Out-group. Følelser af skyld og 

skam “forårsaget” - i en radikaliseres øjne - af en Out-group, leder ofte til tanker om hævn som den 

radikaliserede, er villig til at sætte sit liv på spil for. I nogle tilfælde er døden bedre end et liv i skam 

og ydmygelse (Veldhuis et al., 2009).  

Katalysatorer  

Trigger events 

Mikroniveauets katalysatorer og trigger events, er personlige kriser. Det kan eksempelvis være et 

dødsfald, en fyring eller diskrimination. Livskriser kan dermed være med til at “skubbe” indvidet 

ind i en radikaliseringsproces (Veldhuis et al., 2009). Begivenheder der foregår på makroniveau, 

eksempelvis politiske ytringer, journalistik eller ny forskning, kan forstås af den radikaliserede på 

mikroniveau. Med det menes der, at individet provokeres på det personlige plan, og ser objektivt set 

neutrale hændelser som personlige angreb (Ibid.). Fælles for ovenstående hændelser er dog, at det 

ikke kan forudsiges hvilke episoder - hvis nogen overhovedet - kan få et individ i en radikalise-

ringsproces til at begå vold og terror (Ibid.).   
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6.2 Normann Faircloughs kritiske diskursteori  
Følgende afsnit er en gennemgang af den kritiske diskursanalyses teoretiske baggrund. Afsnittet 

tager udgangspunkt i Norman Faircloughs, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of 

Language, og Marianne Jørgensen og Louise Phillips bog, Diskursanalyse som teori og metode, 

med særligt fokus på Faircloughs definition af kritisk diskursanalyse. Selvom der er flere diskurs-

analytiske tilgange, har alle fælles træk, og kritisk diskursanalyse kan derfor betegnes som en sær-

skilt retning, der adskiller sig fra eksempelvis den klassiske diskursanalyse. Faircloughs kritiske 

diskursteori og metodiske tilgang til dette, er den mest udviklede indenfor forskning af kommunika-

tion, kultur og samfund, og er derfor, den tilgang vi har valgt at bruge i projektet (Jørgensen & Phil-

lips, 1999). 

  

Klassisk diskursanalyse bygger på en poststrukturalistisk tankegang, hvor diskursen skaber sociale 

forhold og praksisser. Diskursive praksisser skaber ligeledes den sociale verden, herunder identite-

ter og relationer, og er derfor væsentlige, for at forstå den. Det er altså mennesket italesættelse og 

erkendelse af objekter og fænomener, der skaber virkeligheden. Diskursive praksisser kan betegnes 

som skabelsen af tekst eller sprog og den efterfølgende fortolkning. (Jørgensen & Phillips, 1999).  

Faircloughs kritiske diskursanalyse adskiller sig fra klassisk diskursanalyse, da han ikke mener, at 

en diskurs- eller tekstanalyse kan stå alene, men derimod at der er brug for en ikke-diskursiv socio-

logisk analyse. Fairclough adskiller sig derfor fra den poststrukturalistiske tankegang. Fairclough 

skriver: “Discourse is not simply an entity we can define independently: we can only arrive at an 

understanding of it by analyzing sets of relations.” (Fairclough, 2010: 3). 

Ifølge Fairclough, kan diskurs ikke defineres som sprog eller tekst alene, men defineres ud fra rela-

tionerne, der sker imellem de diskursive praksisser. Dette skyldes, at diskurs både er konstituerende 

og konstitueret (Ibid.). Diskursive praksisser påvirkes af samfundsmæssige kræfter og sociale for-

hold, hvilket adskiller den kritiske diskursanalyse fra poststrukturalisme og klassisk diskursanalyse, 

som mener diskursen skaber virkeligheden. “Simply defining ´discourse´ as a separate ´object´ is 

not possible.” (Ibid.: 3). Her uddybes det faktum, at sproget ikke blot er et redskab til kommunika-

tion, men derimod en konstituerende praksis, der skaber handling, relation og tænkning. Ifølge 

Fairclough dannes virkeligheden ikke kun ud fra diskursen, da det ville være det samme som ”at 

den sociale virkelighed blot kommer fra folks hoveder” (Jørgensen & Phillips, 1999). Diskurs er 

dermed tæt forbundet med historiske og sociale processer, der foregår rundt om diskursen. Folks 
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hoveder bliver påvirket udefra, for at de kan sige eller skrive, hvad de mener, hvilket understreger 

diskursen som konstitueret og konstituerende.  

  

Formålet med kritisk diskursanalyse er at kaste lys på den lingvistik-diskursive dimension af sociale 

og kulturelle fænomener og forandringsprocesser i senmoderniteten (Jørgensen & Phillips, 1999). 

Lingvistisk tekstanalyse handler om, hvad der bliver sagt, og ikke hvordan det bliver sagt. Hvordan 

det bliver sagt, er ligegyldigt, så længe man har in mente hvor og hvornår, det bliver sagt, altså 

f.eks. i hvilken social sammenhæng og historisk kontekst, det bliver sagt. Det vil sige, hvordan 

sprog og tekst er med til, at producere samfundets forandringer, samtidig med at forandringen også 

påvirkes af andre sociale praksisser og strukturer (Ibid.).  

  

Faircloughs kritiske diskursanalyse bygger på tanken om, at diskursive praksisser bidrager til at 

skabe og reproducere ulige magtforhold mellem sociale grupper, og at diskurs dermed har ideologi-

ske effekter. Han mener, at det kapitalistiske samfund opretholder et klasseskel og dermed klasse-

kampen (Fairclough, 2010). Diskurser spiller en rolle i, at fremme bestemte sociale gruppers inte-

resser, og har derfor en ideologisk karakter. Kritisk diskursanalyse er derfor ikke politisk neutralt, 

men har til formål at fremme de politisk undertrykte. Hensigten er, at resultaterne af kritisk diskurs-

analyse, kan bruges i kampen for radikal social forandring, samt forsøge at afsløre diskursens måde 

at opretholde ulige magtforhold. Slutmålet er altså en social forandring, som skaber mindre ulige 

magtforhold på det samfundsstrukturelle plan (Jørgensen & Phillips, 1999).  

	

6.3 Videnskabsteori – Socialkonstruktivisme  
Dette projekts teori afspejler de videnskabsteoretiske principper inden for retningen, socialkonstruk-

tivisme. Klassisk diskursanalyse er , som nævnt, en poststrukturalistisk retning, men kritisk diskurs-

analyse adskiller sig ved at have en dimension af social praksis og er derfor socialkonstruktivistisk. 

Videnskabsteorien danner rammen om den epistemologiske antagelse. Kritisk diskursteori og socio-

logisk radikaliseringsteori er begge teoretiske retninger, hvor sociale og historiske processer er væ-

sentlige videnselementer. Socialkonstruktivisme, som videnskabsteoretisk perspektiv, er et væsent-

ligt element i projektet. Valget af teorien og metoden, Faircloughs kritiske diskursanalyse, bygger 

på denne videnskabsteoretiske retning, idet at diskurs, ifølge Fairclough, både er konstituerende og 

konstitueret. Socialkonstruktivisme har en anti-essentialistisk og anti-realistisk ontologi. Anti-

essentialisme er en opfattelse, hvor der ikke er “(...) forudgiven natur, som er bestemmende for ud-
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formningen af individ og samfund” (Rasborg, 2009). Dette er ensbetydende med, at det er det soci-

alt konstruerede, der skaber individets essens, og ikke noget der er afgjort på forhånd. Anti-realisme 

er den opfattelse, at virkeligheden eksisterer på baggrund af fortolkning og perspektiv. Altså er der 

ikke noget rigtigt og forkert, men kun forskellige fortolkningsperspektiver (Ibid.).  

Som videnskabsteoretisk retning er socialkonstruktivisme ikke én veldefineret opfattelse. Der er 

flere forskellige retninger, og derfor kan der tales om socialkonstruktivismer (Fra: Rasborg, 2009). 

Et vigtigt element i socialkonstruktivismen er, at den betoner den samfundsmæssige praksis og den 

fortolkningsafhængige, sproglige diskursive praksis. Altså hvordan vi skal forstå forholdet mellem 

sproget, og det sproget er om (Ibid.). Den socialkonstruktivistiske opfattelse eller synspunkt, som 

dette projekt bygger på, er ‘Sproget som handling’, som Rasborg beskriver således:  

 

“Den opfattelse, at sprogbrugen er en form for social handling, hvor det at sige noget er ensbety-

dende med, at gøre noget (f.eks. At give et løfte, at stille et spørgsmål osv.), hvorved sproget bliver 

konstituerende for virkeligheden. Sprogbrugen har således karakter af at være ‘talehandlinger’, dvs. 

sprogets pragmatiske eller performative aspekter betones.” (Rasborg, 2009: 351).  
 

Dette kommer til udtryk via Faircloughs teori om kritisk diskursanalyse, hvor virkeligheden ikke 

kun dannes ud fra diskursen, men diskursen også dannes ud fra virkeligheden (Jørgensen & Phil-

lips, 1999). Når vi i analysen undersøger radikaliseringsprocesser, er det med fokus på sproget som 

virkelighedsdannende. Dette gør vi bl.a. ved at analysere lingvistiske lækage-markører, eksempelvis 

særlige ordsammensætninger, som opfordrer til handling såsom: “nogle burde...”, hvilket vil blive 

yderligere forklaret i det metodiske afsnit.  

Slutmålet med vores undersøgelse er derfor: “Den viden, der produceres, kan ikke testes mod nogen 

objektiv sandhed “derude”, men kan udelukkende diskuteres i forhold til anden vidensproduktion.” 

(Juul & Bransholm, 2012). 
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7 Teknologisk redegørelse  
The Onion router 

The Onion Router, eller Tor, er en internetbrowser, der anonymiserer brugeren. Dette gør den ved at 

sende trafikken igennem tre forskellige netværksrelæer, for at give en trelags-kryptering1, og der-

med sløre brugerens originale IP-adresse2 fra deres computer. Dette gør det langt svære at spore et 

signal tilbage til brugerens computer, og rigtige IP-adresse (Macrina, 2015).  
 

Tor-browseren bygger på en algoritme skabt af David Chaum kaldet Chaum Mixes (Haraty & Zan-

tout, 2014). Algoritmen blev anvendt til at sløre afsenderens identitet, for modtageren af data, i 

gennem en kryptering som foregik i gennem en proxyserver3. Det vil sige, at når modtageren skulle 

svare afsenderen, kunne de ikke sende informationen direkte til afsenderen, men igennem proxyser-

veren, for på den måde at anonymisere begge brugere. Denne algoritme muliggjorde anonymisering 

af både afsender og modtager, men der var stadig problemer ved at holde integriteten af data, da 

data blev kompromitteret. Samtidig var der sikkerhedsproblemer med algoritmen, som gjorde an-

greb muligt. Angreb kunne afsløre brugeres identitet (Ibid.). 

  

I 1995 skabte Chaum Mixes en ny algoritme kaldet Onion Routing, som lagde grundstenene til Tor-

browseren. Den lovede at beskytte fortroligheden af data, og samtidig at beskytte brugeren mod 

overvågning af brugerens trafik på netværk og internettet. Skaberne bag Onion Routing, Michael G. 

Reed, Pal F. Syverson og David M. Goldschlag, fokuserede på, at der var to enheder som skulle 

beskyttes - data og identiteten af data (Haraty & Zantout, 2014). Samtidig fandt de også en svaghed, 

ved brugen af en betroet enhed, såsom proxyserveren, hvor til en hacker kunne få adgang, til data 

og identiteten på data. Derfor kunne “postbuddet”, som Haray og Zantout beskriver det, ikke blive 

betroet afsenderen og modtagerens adresse. Goldschalg, Reed og Syverson fandt derfor på en meto-

de til at mindske mængden af  information om afsenderen og modtageren, samt skabe en højere 

grad af anonymitet. De brugte den samme metode, hvor afsenderen ikke kommunikerer med mod-

tageren, men denne gang med deres egen applikationsspecifikke metode kaldet onion routing proxy. 

																																																								
1 Kryptering er en matematisk metode til at gøre indhold ulæseligt. 
2 IP-adresse er forkortelsen af Internet Protocol Adress, hvilket er det unikke nummer en enhed bliver tildelt, når de 

forbindes til internettet. 
3 En proxyserver er et serverprogram der agerer som en stedfortræder for brugeren på internettet. Den forhindrer spo-

ring. 
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Den kunne både håndtere brugernes efterspørgsel af TCP4 og Socks5. Selvom der fandtes andre må-

der, der kunne anonymisere brugeren på et netværk, vandt Tor-browseren frem, da Onion Routing, 

også var blevet testet på internettet og ikke kun ét netværk (Haraty & Zantout, 2014). Tor-

browseren er nemlig affødt af Onion Routing, og bygger på en samling af onion-routere. Hver rou-

ter sender informationen videre til én router ad gangen, hvilket gør, at hvis én af onion-routerne, 

også kaldet en node6, i netværket bliver kompromitteret, går det ikke udover anonymiteten eller 

dataen, der er sendt mellem afsender og modtager (Ibid.).  
 

Som tidligere nævnt blev Tor-browseren oprindeligt udviklet af Goldschlang, Reed og Syverson. 

Den blev udviklet til at være et Onion Routing-projekt for den amerikanske flåde, for at sløre deres 

militære kommunikation (Haraty & Zantout 2014). I 2002 lavede datalogerne, Roger Dingledine og 

Nick Mathewson, browseren om, til et selvstændigt ”non military” projekt (Macrina, 2015).  

Tor-browseren er i sommeren 2015, på globalt plan, blevet brugt af over fire millioner mennesker. 

Den bliver brugt til at omgå censur og internetovervågning, hvilket gør det muligt for brugere i lan-

de med begrænset internet, f.eks. Kina eller Iran, at tilgå det frie internet. Derudover bruges det til 

at sikre journalistiske kilders eller whistleblowers identitet. Altså bliver Tor-browseren særligt 

brugt, når særlige forbehold og anonymisering er nødvendige, for at sikre brugeren (Macrina, 

2015). 

   

Når en Tor-bruger forbinder sig til et Tor-kredsløb, via internettet, sendes brugeren først til den før-

ste Tor-node, som kan defineres som ”broen”. Dernæst sendes den gennem to andre nodes, før den 

når til den sidste node også kaldet ”exit-node”. Denne node er den eneste, som er i stand til at de-

kryptere den givne data, da den skal kommunikere med omverdenen, for at vise samme data. De 

forskellige nodes i kredsløbet, prøver hverken at finde den hurtigste vej, eller mest logiske vej. De 

prøver kun at finde en anden node at danne et kredsløb med. Dette giver endnu et beskyttende lag, 

da det vil være sværere at samle de nodes, der bruges i en Tor-brugers kredsløb (Haraty & Zantout, 

2014).   
 

																																																								
4 TCP er en forkortelsen for Transmission Control Protocol, hvilket er en funktion som gør det muligt for forskellige 

enheder på internettet, at oprettet forbindelse til andre enheder for at dele datapakker. 
5 Socks er en internetprotokol, som gennem en proxyserver, gør det muligt at udveksle netværkspakker mellem en kli-

ent og en server.	
6 Node er et engelsk begreb for relæ. 
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Figuren nedenfor visualiserer, hvordan en Tor-brugers data bliver krypteret, og sendt rundt i et Tor-

kredsløb. Tor-brugeren er markeret med en grøn firkant, som, vist med en streg, sender sin data til 

den første Tor-node, også kaldet Broen. Dernæst sendes dataene rundt til to andre nodes, før den når 

til exit-noden, som sender dataene videre ud til den ønskede destination, vist med en grøn sky.   
 

 
 

I artiklen The Tor Browser and Intellectual Freedom in Digital Age, er der givet en guide til, hvor-

dan brugeren sikkert kan anvende Tor-browseren. Der gives yderligere information til, hvordan 

brugeren kan holde sig sikker og anonymiseret på darkweb. En af de ekstra sikkerhedsforanstalt-

ninger brugeren kan tage, er at give sin computer en VPN, for at give et ekstra lag af kryptering på 

sin IP-adresse (Macrina, 2015). 

I projektgruppen har vi taget brug af guiden, og den ekstra sikkerhedsforanstaltning ved vores ind-

samling af empiri. Dette uddybes yderligere i metodeafsnittet.  
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 Virtual Private Network: 

VPN er en forkortelse af Virtual Private Network. En VPN omskriver brugerens personlige IP-

adresse over til VPN-netværket. Processen ved at overføre data igennem en VPN kaldes for virtual 

private networking, hvilket gør, at en mulig hacker eller staten, ikke kan spore brugeren længere 

tilbage, end til VPN-netværket. Mange VPN-firmaer fører ikke en transaktionslog, til at overvåge 

brugernes aktivitet på netværket, og hermed opnår brugeren højere grad af anonymisering (Marks, 

2019). Der findes generelt set to standard typer af VPN. Den ene opererer ved lag to i OSI-

referencemodellen, og ligger hen over dataforbindelsen. Den anden opererer ved lag tre i OSI-

referencemodellen, og ligger hen over netværksforbindelsen. Til indsamlingen af empiri benyttes en 

VPN fra NordVPN. Den VPN-protokol, som vi har brugt igennem dem, kaldes en IKEv2. Denne 

VPN-protokol er udviklet af Microsoft og Cisco, og er kendt for sin stabilitet, sikkerhed og ha-

stighed. Dette opnås ved at den bruger et IPSec værktøj, Internet Protocol Security7, samt Mobility 

and Multi-homing Protocol, for at opnå stabiliteten. Samt at IKEv2 arbejder med nogle af de føren-

de krypterende algoritmer for at opnå en optimal beskyttelse (Green, 2019). 

8 Metode/operationalisering  
I dette afsnit forklares den metodiske tilgang til valget af teori. Kritisk diskursanalyse, har til formål 

at hindre ulige magtforhold og social eksklusion for minoritetsgrupper. Denne operationalisering er 

paradoksal i dette projekt, da problemfeltet bunder i minoritetens ageren, og projektet derfor ikke 

har til formål at hindre social eksklusion. Endvidere beskrives den tekniske operationalisering med 

indsamling af empiri.  

	

8.1 Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse  
	
Projektets problemformulering vedrørende radikalisering på internettet, lægger op til analyse af 

ikke-diskursive elementer, da vi mener, at radikalisering ikke kan identificeres eller bestemmes ved 

diskursanalyse alene. Dette mener projektgruppen, er en væsentlig faktor for valg af netop Fairc-

loughs kritiske diskursanalyse, da det er én af hovedpointerne ved netop denne diskursanalyse.  

Faircloughs kritisk diskursanalyse benyttes som analysemodel og metode, da denne model kende-

tegnes på analysen af den sociale praksis og hermed ikke-diskursive elementer.  
																																																								
7 Internet Protocol Secutiry er en netværkssikkerhedsprotokol der anvendes til at give data godkendelse, integritet og 

fortrolighed. 
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Bogen Diskursanalyse som teori og metode, beskriver Faircloughs tredimensionelle model for kri-

tisk diskursanalyse. Ifølge Fairclough, er tekstanalyse ikke tilstrækkelig, da det er nødvendigt at se 

på forhold, samfundsmæssigt og sociologisk, uden om teksten. Dette teoretiske grundlag, visualise-

rer gennem nedenstående model. 
 

 

  

Faircloughs model forsøger at sammenkoble tre dimensioner i en tekstorienteret diskursanalyse. 

Projektet benytter denne model i analysen af vores indsamlede empiri. For at forklare de tre dimen-

sioners tilstedeværelse i empirien, undersøges de enkelte dimensioner hver for sig. Dette uddybes i 

følgende afsnit.  
 

Tekst 

Analysen vil gennemgå formelle teksttræk, herunder sprogbrug og hyppigt anvendte ordvalg. End-

videre analyseres billeder og brugernavne, da dette også er en væsentlig del af empiriens diskurs. 
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Ifølge Fairclough kritiske diskursanalyse, afhænger et ords mening af den sociale praksis og kan 

derfor fortolkes anderledes, hvis den sociale praksis ændrer sig. Projektet beskæftiger sig, foruden 

ordbetydning, med magtforhold i tekstanalysen, herunder interaktionskontrol og modalitet. Desuden 

inddrages sporing af lingvistiske markører, for at påvise graden af radikaliseret sprogbrug i empiri-

en.  
 

Interactional Control eller interaktionskontrol definerer hvem eller hvad, der kontrollerer en inter-

aktion, både sprogligt eller skriftligt. Udefrakommende instanser og teknologiske betingelser, kan 

påvirke interaktionen, og dermed hvad der bliver sagt eller ikke bliver sagt (Fairclough, 2010). Det 

kan være en særlig magtposition, der påvirker eksempelvis emnevalg og rigtige/forkerte holdninger, 

og det er derfor vigtigt at se på interaktionskontrol, for at påvise et eventuelt magthierarki i empiri-

en.  
 

Graden af modalitet i en tekst, viser afsenderens forhold til eget udsagn. Fairclough fremlægger fire 

grammatiske karakteristika, der kan påvise graden af modalitet: modale hjælpeverber, tidsangivel-

ser, modale adverbier og forbehold. Modale hjælpeverber er ord som eksempelvis; ‘skal’, ‘må’, 

‘kan’ og ‘burde’. Disse kan bruges til at specificere, hvorvidt et udsagn er sikkert, muligt eller umu-

ligt. Tidsangivelsen for modalitet er nutid, da det konstituerer at afsenderen mener, at udsagnet er 

faktuelt og tilstedeværende. Forbehold, kan være med til at give afsenderen troværdighed. Dette kan 

defineres som en lingvistisk måde at se sagen fra en anden side. På den måde skaber afsenderen en 

troværdig argumentation, da udsagnet bliver styrket. Hvis de fire karakteristika findes i et udsagn, 

modale hjælpeverber, tidsangivelser, modale adverbier og forbehold, påvises en kategorisk modali-

tet. Dette er ensbetydende med, at udsagnet i teksten, ifølge afsender, er almen viden eller er faktu-

el. Kategorisk modalitet kan være med til at danne en fælles referenceramme for afsender og mod-

tager, og dermed skubbe til virkelighedsopfattelsen. Derfor bliver kategorisk modalitet også brugt 

som en politisk eller social strategi, for at opretholde eller nedbryde magtforhold (Fairclough, 

2010). Analyse af graden af modalitet påviser blandt andet, hvorvidt empiriens afsender selv, tror 

de udsagn, der bliver skrevet, er korrekte.  
 

Sporing af lingvistiske markører  

Ifølge en forskningsartikel, Detecting Linguitic Markers for Radical Violence in Social Media kan 

særlige ordsammensætninger detektere voldsparathed, ekstremisme og tidlig radikalisering (Cohen 

et al., 2014). Vi benytter forskningsartiklen til at se på tekstens grad af radikaliseret diskurs, der kan 



	 27	af	68		

påvises ved særlige lingvistiske markører. Desuden finder vi artiklen relevant, da de lingvistiske 

lækage-markører støtter op om graden af modalitet.   

Artiklen fremlægger tekstanalysemetoder, der kan spore radikalisering eller ekstremisme på sociale 

medier. Den påviser tre karakteristika ved lone wolf terrorisme, der kan spores i tekster, fra eksem-

pelvis sociale medier eller debatfora. De tre karakteristika er leakage, fixation og identification 

(Ibid.). Disse tre karakteristika kan oversættes til lækage, fiksering og identifikation, hvilket er de 

ord, der benyttes i rapporten. 

Forekomsten af lækage ses tidligt i radikaliseringsprocessen, ved at et individ giver udtryk for nega-

tive holdninger, over for en særlig gruppe eller enkeltpersoner. De negative holdninger kan komme 

til udtryk ved eksplicit hadefuldt sprogbrug, trusler eller vredesudbrud, og kan ske både bevidst og 

ubevidst. En lingvistisk markør for lækage kan spores, ved brug af særlige ordsammensætninger. 

Artiklen beskriver det således: “Leaked information of intent is likely to contain auxiliary verbs 

signalling intent (i.e., ‘‘I will…,’’ ‘‘...am going to...,’’ ‘‘someone should’’) together with words 

expressing violent action, either overtly or, perhaps more likely, through euphemisms” (Ibid.). Gra-

den af modale hjælpeverber, signalerer hensigt, samt brug af eufemismer om det objekt, som indi-

videt har negative holdninger overfor. I projektets analyse forsøges det at spore disse lækage-

markører, og definere forekomsten af lækage i individets sprogbrug.  

Fiksering defineres ved individets optagelse eller følelsesmæssig involvering af, eksempelvis, en 

gruppes holdninger eller eksistens. Det kan også være en enkelt person, et emne eller en ideologi, 

der optager individet. Genstanden for fiksering er, som oftest, objekt for individets negative hold-

ninger, og dermed årsag til individets voldsparathed i en radikaliseringsproces. Fiksering kan spores 

ved lingvistiske markører og ses især ved hyppigheden af nævnelse. Hvis et særligt ord, der define-

rer objektet, som individet har negative holdninger til, nævnes ofte, kan der være tale om fiksering. 

Desuden kan fiksering spores lingvistisk, ved hyppig deling af information eller fakta, omhandlende 

objektet, der er genstand for hadet (Ibid.). 

Identifikation omhandler graden af individets identificering med en politisk gruppe, en rollemodel 

eller militant tankegang. Graden af identifikation påvises ved lingvistiske markører, og kan spores 

ved militære termer, foruden særlig interesse for krig og våbenbrug. Brugen af førsteperson flertals 

pronominer, som ‘os’ og ‘vi’, karakteriserer individets identificering med en særlig gruppe. Det 

samme gør brugen af tredjepersons flertals pronominer ‘de’ og ‘dem’, da det skaber en naturlig 

modsætning, og grupperer objektets genstand for had. Radikalisering kan spores ved førnævnte 

sproglige karakteristika, men ligeledes, ved en særlig selvforståelse fra individet: “(...) a narcissistic 
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fantasy of oneself as a rescuer, the one who sees what is wrong and does something about 

it.”(Ibid.). Denne selvforståelse ser projektet nærmere på i analysen og forsøger at identificere i 

empirien. Desuden fokuserer analysen på tekstens grad af identifikation, ved at se på graden af ido-

lisering af rollemodeller, der eksempelvis tidligere har begået voldelige handlinger.  
 

Diskursiv praksis  

Italesættelse af alt, både i tale og på skrift, defineres som en diskursiv praksis. For at definere en 

diskursiv praksis, må man se på producent og fortolker af sproget. Et fælles eller polariseret syn, 

kan skabe vidt forskellige fortolkninger af samme tekst, og analysen vil se på brugernes indbyrdes 

interaktion. Her gælder en mikrosociologisk analyse af tekstens kontekst. Vi analyserer, hvilke spil-

leregler og fælles verdenssyn, der eksisterer på Incels.co og 8chan /pol/. Dette analyseres, ved at se 

på tekstens intertekstualitet og sammenhæng.  
 

Intertekstualitet handler om, hvilke referencerammer teksten eller udsagnene er skrevet under. Det 

kan være en direkte reference til tidligere tekster, men også sprogbrug, der holder fast i en særlig 

virkelighedsopfattelse. Analysen af sammenhæng i teksten ser på, hvilke fælles meninger og fortæl-

linger, der bliver gengivet. En tekst henvender sig bedst til en modtager, der bevæger sig indenfor 

samme referenceramme og graden af sammenhæng afhænger altså af, hvorvidt modtageren kan 

relatere til virkelighedsopfattelsen, som teksten er produceret under (Fairclough, 2010). For at forstå 

intertekstualiteten, er det vigtigt at slå fast, hvilken social praksis, teksten er produceret under.  
 

Social Praksis 

Fairclough definerer den sociale praksis ud fra forskellige abstraktionsniveauer, så som individ-, 

institutionel- og samfundsstrukturelniveau. Der er brug for en tværfaglig forståelse, for at benytte 

sig af Faircloughs kritiske diskursanalyse, da social praksis især beskrives ud fra sociologisk teori. 

Han mener, at alle ovenstående niveauer kan være relevante i forståelsen af den diskursive praksis. 

Vi har derfor inddraget sociologisk radikaliseringsteori for at imødekomme alle abstraktionsniveau-

er. Den sociale praksis identificerer vi således ved en mikro- og makrosociologisk analyse af den 

verden, der gælder uden for de anonyme internetfora. Det er her, at det omkringliggende samfund 

kommer i spil, og Root Cause modellens radikaliseringsteori bliver inddraget. Vi definerer derfor 

social praksis, ud fra Root Cause modellen, der er beskrevet i teoriafsnittet. Ud fra denne teori for-

søger vi, at konkludere, hvor empiriens virkelighedsopfattelse stammer fra.  
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8.2 Teknisk metode  
Projektgruppen har fulgt guiden fra The Tor Browser and Intellectual Freedom in Digital Age til at 

tilgå darkweb, der har været nødvendigt for empiriindsamling fra 8chan /pol/. 
 

Det første trin var at sikre sig at downloade den rigtige version af Tor-browseren og samtidig holde 

øje med deres signatur PGP (pretty good privacy). Dette skyldes, at der findes falske versioner af 

Tor-browseren (Macrina, 2015). Tor-browseren krypterede dermed vores IP-adresse.  

For at få forbindelse til netværket, åbnes et Tor-browservindue. Startsiden på denne browser, er en 

standard søgemaskine ved navn Duck Duck Go. Denne søgemaskine er anonym, da den, modsat 

almindelige søgemaskiner, ikke indsamler information omkring brugeren. Gennem Duck Duck Go, 

søgte vi efter et 8chan arkiv, til indsamling af projektets empiri. Projektgruppen gjorde også brug af 

en VPN, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, som beskrevet i rapportens teknologiske redegø-

relse (Ibid.). Projektgruppen anvendte mere specifikt, NordVPN, som VPN-udbyder. Dette skyldes 

blandt andet, at de ikke fører en transaktionslog, som også nævnt i teorien.  

For at kunne gemme de tråde, vi analyserer, måtte vi tage screenshots af disse, da der ellers ville 

være en risiko for, at de blev slettet. Det er på samme måde vi har gemt trådene fra Incels.co, selv-

om det, som bekendt, ligger på clearweb, kan disse tråde også risikere at blive slettet.   

9 Analyse 
I kommende afsnit analyseres projektets empiri ud fra Fairclough tredimensionelle model. Først 

gennem tekstanalyse, efterfølgende den sociale praksis ud fra Root Cause modellen og sidst den 

diskursive praksis. De to caseeksempler bliver analyseret hver for sig, men sammenkobles i en del-

konklusion ved hver dimension. 

9.1 Tekstanalyse  

9.1.1 Incels.co  
Interaktionskontrol på Incels.co 

Det følgende afsnit belyser, hvordan interaktionskontrol kan ses i de valgte tråde fra Incels.co. Som 

nævnt i metodeafsnittet, handler interaktionskontrol om, hvem der kontrollerer interaktionen. Vi vil 

i følgende afsnit, påvise et magthierarki i trådene.  
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Trådene på Incels.co kan være meget lange, og det kan derfor være en fordel, at være placeret så 

højt som muligt i kommentarsporet, da det gør det muligt at få fremhævet sin kommentar eller 

holdning. Brugerne af Incels.co har mulighed for at referere og svare på kommentarer i trådene. 

Visuelt betyder dette, at den bruger, der kommenterer eller referer til en bestemt kommentar, repo-

ster kommentaren, og dertil tilføjer sin egen kommentar. Det er desuden muligt for øvrige brugere, 

at klikke på brugernavnet til den repostede kommentar, og derved blive sendt tilbage til den oprin-

delige kommentar. Dette øger eksponeringen, og dermed spredningen af kommentarens afsenders 

budskab. 

  

Brugeren, der opretter tråden, har indflydelse på, hvordan tonen bliver i den givne tråd. Dette sætter 

afsenderen af første opslag, i en magtposition, der indebærer opmærksomhed samt influereren på 

den videre diskussion.  

  

Når en bruger opretter en tråd i et forum, er det muligt at tilføje, det der på Incels.co betegnes som 

et filter. En anden forståelse af dette kunne være et tag, som eksempelvis bruges på det sociale me-

die Instagram via deres hashtag teknologi, der gør det muligt at søge på et givent tag, og derved kun 

se de billeder, hvor dette tag er pålagt. Det såkaldte filter på Incels.co vises med en firkantet paren-

tes, og er en tydelig markør for interaktionskontrol, da den på lige fod med titlen på tråden, sætter 

en stemning for, hvad tråden handler om, samt den emotionelle stemning. Dette ses i tre af de fire 

valgte tråde fra Incels.co’s navngivning af tråde:  “[It’s over] (...)”,  “[Blackpill] (…) og “[Sui-

cideFuel] (…)” (Bilag 1,2 og 3).  

  

Ved brug af de ovenstående filtre på trådene, skaber afsenderen en stemning for den videre diskus-

sion. Afsenderen har altså magt over, hvordan scenen er sat. Filteret ”[SuicideFuel]”, kan, i nogle 

tilfælde, lægge op til snak om selvmord, men i denne tråd kunne det tyde på, at være et udtryk for at 

overdrivelse fremmer forståelse. Filteret bliver her brugt til at skabe opmærksomhed og retfærdig-

gøre forargelse. Brugeren bag tråden skriver således: “Don’t watch this shit if you are suicidal or 

suffering from depression…” (Bilag 4). Her sætter brugeren altså en provokerende stemning for 

tråden, hvilket sætter vedkommende i en magtfuld position, for den efterfølgende debat.  

  

Et andet tegn på interaktionskontrol er, hvis nogen erklærer sig enig i et udsagn. Det er med til at 

øge magtpositionen hos den ytrende, idet der er flere, der anerkender dets udsagn. Et eksempel på 
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dette ses i tråden [It’s over] The modern western world exclusively produces whores. There is no 

such thing as a wife material girl. They are all just cumrags8., hvor mange af kommentarerne enten 

blot er i form af et ”I agree”, ”High IQ” eller repost af kommentarer uden tilføjelser. Dette er altså 

udtryk for, at folk validerer opslaget, og højner magtpositionen på forummet.  
 

Modalitet på Incels.co  

Som nævnt i metodeafsnittet, viser graden af modalitet, hvorvidt en afsender tror på eget udsagn. 

Det kan benyttes som et virkemiddel til opretholdelse eller nedbrydelse af magtforhold, herunder 

opretholdelse af den virkelighedsopfattelse diskursen produceres under. I tråden [It’s over] The 

modern western world exclusively produces whores. There is no such thing as a wife material girl. 

They are all just cumrags., ses flere eksempler, hvor kategorisk modalitet benyttes. 

I trådens første opslag ytrer afsenderen: ”I may be projecting but I think they’re also afraid to con-

tend with the fact that(…)” (Bilag 1, OP). Ved brug af “think” som modal hjælpeverbum, skabes 

der affinitet i mellem afsender og afsenderens udsagn. Desuden er indledning af sætningen, ”I may 

be projecting”, et udtryk for lingvistisk forbehold, hvor afsender anerkender sin egen mulige fejlta-

gelse, hvorefter det stærke argument fremlægges. Udsagnet er ligeledes skrevet i nutid, hvilket be-

viser en tro til eget udsagn, da det forholder sig således lige nu. ”All women want chad9. We know 

that already.” (Ibid.) er et udsagn, der rent grammatisk er skrevet, som et faktum, hvilket også er et 

udtryk for modalitet.  
 

Lingvistiske markører på Incels.co 

Der findes, som uddybet i metodeafsnittet, lingvistiske markører for både lækage, fiksering og iden-

tifikation. Følgende citat, fra opslaget, med filteret “[It’s over]”, viser en lingvistisk markør for læ-

kage: “I just wish I could partake in the defiling of these cumrags” (Bilag 1, OP). En ytring, der 

begynder med ”I wish I could”, beviser en intention, efterfulgt af ”defiling”, som er en direkte yd-

mygelse eller voldshandling. Dernæst, efterfulgt af en analogi for betydningen af kvinder; her 

”cumrags”.  

I kommentarsporet i samme tråd, ses der også eksempler på markører for lækage. I kommentaren, 

skrives der: ”We need to unite (…) and vanquish female right & the equality meme once and for 

all” (Bilag 1, kom. 39). Her ses intentionen i formuleringen “we need to”, efterfulgt af et stærkt 

																																																								
8 Cumrags: negativt tilnavn for kvinder 
9 Chad: attraktiv mand 
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kvindeundertrykkende udsagn, der har til hensigt at fratage kvinder deres rettigheder og fjerne lige-

stillingen. Samme form for lækage-markør ses i kommentaren, hvor profilen skriver: “We men do 

need to take back the world in our hands but we shouldn’t take women rights. We should just erase 

women from media, workplaces like judges, doctors and anything meaningful.”(Bilag 1, kom. 42). 

Formuleringerne “We men do need to(…)” og “We should”, viser igen, en intention bag det udsagn 

der fremlægges. Et udsagn, der igen, fratager kvinders rettigheder og fjerner ligestillingen.  

I en kommentar til tråden, [Serious] Tsutomu Miyazaki (the forgotten deformed incel hero), kom-

menteres der på en tidligere kommentar, hvor der skrives: “(…) world already believe we r mon-

stERs so let’s become monstERs”(Bilag 6, kom. 28). Her er der tale om både fikserings- og identi-

fikationsmarkører, foruden intertekstualiteten, som danner empiriens referenceramme. Citatet kan 

fortolkes som en trussel fra afsenderens side, der opfordrer incel-fælleskabet til at blive de monstre, 

som verden allerede mener, de er. Her kan der altså være tale om en lækage-markør, da afsender 

giver udtryk for voldsparathed. Samtidig er “monstERs” skrevet med stor ER, hvilket projektgrup-

pen hævder er et akronym for terroristen Elliot Rodgers. Dette citat bærer derfor ligeledes præg af 

identificering og idolisering, og er et eksempel på intertekstualitet, som projektet vil komme nær-

mere ind på i analysen af den diskursive praksis.  
 

Fikserings-markører indebærer en ekstrem interesse, eller delvis besættelse, for genstanden for had. 

Der kan argumenteres for, at oprettelsen af en bruger på siden Incels.co, er et udtryk for fiksering, 

da siden tydeliggør, hvad trådenes tematikker indebærer. Desuden tilkendegiver mange af brugerne 

på Incels.co, sig som incels, hvilket er ensbetydende med at bebrejde kvinder for mangel på socialt 

og seksuelt liv. I empirien ses en generel markør for fiksering, som er hyppig nævnelse af objektet, 

der er lagt for had eller bebrejdes, altså kvinder. Trådene, der udgør projektets empiri, har alle tema-

tikker, hvor kvinder er skyld i eller roden til, trådens generelle problematik. Trådenes emner om-

handler blandt andet MeToo, samfundets producering af “whores” og en underholdnings Youtube-

video, hvor en kvinde bedømmer mænd på en skala fra 1-10,  på både udseende og personlighed 

(Bilag 2, 1 og 4). Trådene og afsenderen heraf, har et tydeligt negativt syn på kvinder, ved at give 

dem tilnavne, som for eksempel cumrags, cumdumpsters, whores og sluts. Disse tilnavne eller sy-

nonymer er alle nedsættende og stigmatiserende, og har til hensigt at underminere det kvindelige 

køn. Det faktum, at give et objekt tilnavne, er en fikserings-markør, der tydeliggør en interesse for 

objektet. 
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I kommentarsporet til tråden [It’s over] The modern western world exclusively produces whores. 

There is no such thing as a wife material girl, er der flere eksempler hvor afsenderen eksplicit ud-

trykker deres negative holdninger imod kvinder. I kommentarsporet skriver en bruger: “Fuck, I just 

want to rope”(Bilag 1, kom 26). “Rope” er et term, der beskriver at hænge sig selv, hvilket gør at 

kommentaren er et udtryk for suicidale tanker. Udover at være en lækage markør, da udsagnet har 

indhold af intention, er kommentaren ligeledes en markør for fiksering. Afsenderen giver udtryk for 

at kvindens dominante og udslettende rolle i samfundet er så stor, at der ikke er nogen anden udvej 

end at tage livet af sig selv. Altså fikserer afsender så meget på kvinden, som roden til negativitet, at 

han er villig til at tage livet af sig selv, for at ende, hvad han mener er undertrykkelse af det mandli-

ge køn.  
 

Lingvistiske markører for identifikation kan spores ved idolisering af særlige grupper eller indivi-

der. Dette er en tilbagevendende tematik og markør på Incels.co. Der er flere eksempler på italesæt-

telse af ”os og dem”, foruden en fællesskabsdannende diskurs hvor incel-fællesskabet bliver italesat 

som “we” eller “us”. “Them” er ofte brugt om enten kvindekønnet, chads, feminister eller dem, der 

er underlagt kvindens strukturelle magt.  

I kommentarsporet til tråden [Serious] Tsutomu Miyazaki (the forgotten deformed incel hero) står 

der: ”That’s just as bad as the thought police who descriminate us for the chance we go ER, we 

must not stoop to their level” (Bilag 6, kom. 22), hvilket er et tydeligt eksempel på “os og dem”-

retorikken på Incels.co. Der er en generel tendens i trådene, hvor brugen af fællesskabsdannende 

termer bruges i flæng og projektgruppen sporer derfor en høj forekomst af identifikationsmarkører.  

Identifikationsmarkører kan spores ved et narcissistisk selvbillede, som en helt, frelser eller leder. 

Kommentarsporet, i tråden [It’s over] The modern westeren world exclusively produces whores. 

There is no such thing as a wife material girl. They are all just cumrags. italesætter hvordan mænd, 

herunder incels, burde frigøre sig fra kvinder og fratage dem deres rettigheder. Afsenderen skriver: 

“Just as the Founding Fathers united the colonies and led the war for independence from Bri-

tain.”(Bilag 1, kom 39). Her er der en vigtig historisk reference til grundlæggelsen af USA som 

land, og frigørelsen fra Storbritannien. Afsenderen identificerer sig selv og hele incel-fællesskabet 

med “The Founding Fathers” og dermed som en forkæmper for uafhængighed.  

Identifikationsmarkører kan ligeledes spores ved militant sprogbrug eller brug af termer, der associ-

eres med krig, våben eller jagt. Denne form for identifikationsmarkør kan spores i samme kommen-

tar, da det er en reference til “The War of Independence”, som eksplicit er en krigsreference. I 
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kommentarsporet til tråden How am I not totally justified in hating women, beskriver en bruger sin 

holdning: ”As an ugly guy, it is your duty to hate women and make their lives uncomfortable as 

possible” (Bilag 3, kom. 5). Afsenderen bruger militære termer som “duty”, og har ligeledes et pro-

filbillede af Pepe the Frog10 i camouflagetøj. Dette er tydelige militære referencer, som kan spores 

som identifikationsmarkører.  

Tråden [Serious] Tsutomu Miyazaki (the forgotten deformed incel hero) er en reference og hyldest 

til en japansk massemorder ved navn Tsutomu Miyazaki. I en kommentar, beskrives følgende: “All 

the ostracism and rejection he faced in life from normans are responsible for the “piece of shit” he 

became. I have faced the same crappy treatment my whole life.” (Bilag 6, kom. 20). Afsenderen 

identificerer sig altså med Tsutomu Miyazaki, ved direkte at sammenligne sit eget liv med hans. 

Afsenderen fortsætter i samme kommentar: “I haven’t gone apeshit yet because of the support from 

my family.”(Ibid.), hvilket kan spores som både en lækage- og identifikationsmarkør. Lækage-

markøren i udsagnet, bunder i truslen, om at gå “apeshit” eller amok -  altså at slå ihjel, ligesom 

massemorderen Miyazaki. Identifikationen ligger i det faktum, at afsenderens budskab bærer præg 

af forståelse for Tsutomu Miyazaki motiver, og dermed en legitimering af hans baggrund for at slå 

ihjel.  

	

9.1.2 8chan /pol/ 
	

Interaktionskontrol på 8chan /pol/  

På 8chan kan trådene ligeledes være meget lange, derfor er det en fordel, på grund af 8chans layout, 

at være placeret øverst i kommentarsporet. På samme måde som på Incels.co er brugeren, der starter 

tråden, med til at sætte tonen, hvilket indebærer en magt. Denne magt påvises ved hvor meget op-

mærksomhed opslaget får, altså mængden af kommentarer. På 8chan er det muligt at referere internt 

mellem kommentarer, og en reference vil vise den refererede kommentares id-nummer. Når der 

refereres internt til en kommentar, er det muligt for forummets øvrige brugere at klikke på dette id-

nummer, hvorefter brugeren sendes tilbage til den oprindelige kommentar. Har en kommentar man-

ge referencer, eksponeres den i højere grad, hvilket giver flere læsere. Eksponering muliggør en 

større udbredelse af kommentarens budskab, og styrker magtpositionen. Hvis brugere forholder sig 

kritisk til en kommentar, men refererer til den, ender brugeren med at eksponere et budskab de er 

uenige med. Et eksempel på dette, ses hvis nogen sætter sig i opposition til det originale opslags 

																																																								
10 Pepe the Frog: meme-figur  
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postulat. Et konkret tilfælde findes i tråden Hawaii shows you what happens when Whites become a 

minority  (Bilag 7). Tråden omhandler hvide amerikanere, der føler sig dårligt behandlet på Hawaii. 

I kommentarsporet skriver en bruger (her; kaldet bruger 1): ”i don’t see the big fucking deal. they’re 

natives angry at being replaced in their own land, can you really blame them?” (Bilag 7, kom. 10). 

En anden bruger, (her; bruger 2) svarer på og refererer til bruger 1’s kommentar og skriver ”Lets 

play spot the jew. Brown people aren’t the same as whites kikes11” (Bilag 7, kom. 14). I eksemplet, 

stiller bruger 1 sig kritisk over for opslagets oprindelige postulat. Bruger 1 mener, at hawaiianere 

har legitim moralsk grund til at behandle hvide mennesker dårligt. Bruger 2´s kommentar, udøver 

hierarkisk kontrol, idet den opfordrer øvrige brugere til at identificere bruger 1 som jøde. Jf. fo-

rummets sociale og diskursive praksis er dét at være jøde, et skældsord, og derfor responderer bru-

ger 2 ikke på bruger 1´s spørgsmål. Bruger 2, afliver derimod bruger 1´s argumentation, idet mær-

ket ’jøde’ diskrediterer bruger 1´s person.  

Dette giver en skævvridning af magtpositionen, da brugere uoverlagt kan eksponere holdninger, 

som de ikke tilkendegiver. Interaktionskontrol kan derfor ændres, i tilfælde hvor en bruger skriver 

udsagn, der provokere eller går imod trådens interne sprogbrug og overbevisning. 

Modalitet på 8chan /pol/  

I tråden I get physically sick watching tv shows or films with a heavy mixed-race cast 

fra 8chans /pol/ kan der ses modalitet, ved afsenderens brug af modalverber i argumentation. Bruge-

ren beskriver sin negative holdning til tv-serier og film, med skuespillere af forskellige racer. Af-

senderen fortsætter derefter: ”Maybe this is a good thing. If they (...)” (Bilag 8). Dette skyldes at 

afsenderen bruger et modal-adverbium i ”maybe,” samtidig med at vise en tilknytning til udsagnet 

med ”this is,” altså at dette er en god ting. Ved brug af modal-adverbiummet ”maybe,” viser afsen-

deren også et forbehold for udsagnet. Samtidig er det skrevet i nutid, hvilket er et krav for at udsag-

net viser kategorisk modalitet. Derved opnår afsenderen en høj grad af modalitet, og skaber affinitet 

i mellem sig selv og budskabet. 
 

I tråden, Hawaii shows you what happens when Whites become a minority, bruger afsenderen af 

første opslag, modalitet til at sikre sin påstand. Dette ses især ved sætningen ”This is not just his 

opinion as these are highly rated upvoted posts with many anons chiming in.” (Bilag 7, OP). Først 

og fremmest bruger afsenderen en nutidig tidsangivelse, med ordvalget “This is,” dernæst har af-

																																																								
11 Kikes: antisemitisk tilnavn for jøder 
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senderen taget et forbehold ved at dele to tråde på Reddit som angiveligt skriver om samme pro-

blematik som afsenderen fremhæver. Samtidig bruger afsenderen også et modal adverbium ved ”not 

just his,” for at fremhæve at det ikke kun er én person som har denne holdning. Afslutningsvis, før 

afsenderne viser den vedhæftede tekst, gøres der brug af et modalverbum. Dette sker i sætningen: 

”The sad thing is that if Whites were in control of Hawaii, it would be a true paradise.”(Ibid.) Med 

“would be” gør afsenderen altså brug af et modalverbum for at fremhæve sikkerheden i at 

”Whites,” ville gøre Hawaii til et paradis. Afsenderen bruger alle fire karakteristika, og skaber der-

ved kategorisk modalitet. 
 

Lingvistiske markører på 8chan /pol/  

I førnævnte tråd, omhandlende tv-serier og film, viser afsenderen flere steder en grad af identifika-

tion, ved brug af militære termer. Lingvistiske identifikationsmarkører spores ved brugen af ”pro-

paganda,” og ”hunted” (Bilag 8). Der gøres også brug af ”os og dem”, som lingvistiske markører, 

når afsenderen identificerer sig selv som hvid mand, og hvordan andre bør komme til ”us” (Bilag 

8).  
 

Der vises tegn på en fiksering, når afsenderen laver en opridsning af de forskellige temaer af 

”mixed-race cast”. Dette er en lingvistisk markør, da overdreven interesse, aparte viden og deling af 

fakta, er tegn på fiksering fra afsenderen. Samtidig skrives der meget om den ”physical sickness” 

afsenderen får af at se særlige tv-serier og film, hvilket beviser en overdreven personlig påvirkning, 

der ligeledes kan påvise en grad af fiksering.   
 

I kommentarsporet til førnævnte tråd omhandlende Hawaii, er der lingvistiske markører på både 

lækage, fiksering og identifikation. I hovedopslagets tekst kan der f.eks. ses både en identifikation 

med ordvalget ”against our people,” med referencer til ”whites,” og også ved at beskrive at hvide 

mennesker, som lever på Hawaii, dagligt møder ”Anti-White propaganda,” (Bilag 7). Dette er en 

lingvistisk markør for identifikation, hvilket også ses i kommentarsporet. Allerede i første kommen-

tar, skriver en bruger at, ”The jews poisons everyone against us” (Bilag 7, kom. 1). Herved gør af-

senderen brug af lingvistiske identifikationsmarkører, i form af dem og os. I en kommentar skriver 

afsenderen: ”They (Hawaiians, red.) taught me how to be racist,”(Bilag 7, kom. 6). Dette er en ling-

vistisk identifikationsmarkør, omkring dem, som hawaiianere og afsenderen bag kommentaren, som 

racist. Afsenderen af en anden kommentar, i samme tråd, har en tydelig fiksering indenfor emnet, 

da afsenderen opremser gentagne fakta om Hawaiis kolonisering.  
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En bruger i kommentarsporet, i samme tråd, gør brug af modalitet og benytter lingvistiske lækage-

markører. Dette ses ved brug af modale hjælpeverber som for eksempel, ”The US should (...)” (Bi-

lag 7, kom. 4) og ”Massive portions of California and Texas should (…)” (Bilag 7, kom. 4), som 

opfordrer til udelukkelse af Hawaii, Texas og Californien fra resten af USA. Afsenderen opfordrer 

til vold i sætningen: ”Execute every last employee of Dole Fruit Company, while we’re at it”(Bilag 

7, kom 4). En tydelig lingvistisk fikseringsmarkør kan spores senere i kommentarsporet. Her skriver 

afsenderen først ”I hate all brown islanders(…)”(Bilag 7, kom. 32) og fortsætter derefter en oprids-

ning af forskellige folkegrupper, som genstand for had. Det mest radikale kommer dog først afslut-

ningsvis i kommentaren, da afsenderen konkluderer: ”I say kill all Jews, then muslims, spics, black 

niggers, then island niggers. Whoever is left also get free lead shots”(Bilag 7, kom. 32). Her er der 

altså tale om tydelig hadefuldt sprogbrug, samt en direkte opfordring til mord. 

  

Ydermere er der tydelige tegn på alle tre lingvistiske markører, senere i kommentarsporet. Der gø-

res blandt andet, brug af militære termer i denne kommentar. Afsenderen skriver både ”Imperia-

lism,” ”conquest,” ”duty or obligation,” og ”aircraft carriers” (Bilag 7, kom. 59). Dette er tydelige 

markører, der indikerer at afsenderen identificerer, at en løsning til problemet bør have militant ka-

rakter. Samtidig gøres der også brug af  “them” og “us”, hvilket skaber en diskursiv polarisering i 

mellem racerne. Afsenderen benytter fikseringsmarkører, for at tydeliggøre sit had mod hawaiiane-

re, ved gentagne brug af ”Fuck Hawaii,” og ”Fuck Hawaiians,”. Lækagemarkører kan ses, når af-

senderen bruger sætninger som ”Either kill them all (...)” eller ”(...) let them rot.” (Ibid.), hvilket 

identificeres som et udsagn, der har karakter af ønsketænkning eller intention.  
 

Delkonklusion for tekstanalyse 

I tekstanalysen af de to cases, ses der tydelige fællestræk. Der er en generel tendens til brug af 

sproglig modalitet og interaktionskontrol. Desuden ses det på begge fora, at teknologiske mulighe-

der ligeledes skaber interaktionskontrol brugerne imellem. Afsenderne gør i særdeleshed brug af 

markører for både lækage, fiksering og identifikation, og empirien bærer derfor præg af radikale 

holdninger. Empiriens afsendere har en fælles holdning, der kommer til udtryk på de to internetfora, 

og der kan dermed argumenteres for, at foraene er fælleskabsdannende og værdiskabende. Empiri-

ens afsendere er bevidste om, hvilket fora de befinder sig på, da de tydeligt overholder de reglemen-

ter, der styrer foraene. 

	
	



	 38	af	68		

9.2 Sociale praksis ud fra Root Cause Model 
	

9.2.1 Makroniveau: Incels.co  
 
Internationale forhold 

Ud fra den indsamlede empiri kan projektgruppen udlede, at landegrænser ikke har den store betyd-

ning på forummet. Den indsamlede empiri kan påvise, at politiske forhold såsom #METOO, kvin-

derettighedsbevægelsen og ligestillingsdebatten har indvirkning på brugerne af Incels.co’ verdens-

opfattelse. Et konkret eksempel på dette er tråden [Blackpill] Survival Guide for the #METOO era 

(Source: Marc Lepine), hvor det i titlen tydeligt insinueres af incels er ofre for #METOO.  
 

Globalisering 

På Incels.co kan der ses tegn på globalisering blandt brugerne, hvilket kan observeres i hovedparten 

af projektets empiri. Nogle brugere definerer deres nationalitet i brugernavne eller kommentarspor, 

hvilket taler ind i Incels.co-forummet som værende et globaliseret fællesskab.  

Herunder gives der eksempler på globaliseringen:  
 

I tråden [It’s over] The modern western world exclusively produces whores, er der en amerikanske 

bruger, som beskriver, hvordan The Founding Fathers grundlagde USA. (Bilag 1, kom. 39) Samti-

dig er der i en kommentar, en bruger ved navn ‘Finncel’, altså en incel fra Finland (Bilag 1, kom. 

51). I en anden tråd, kalder en bruger, i en kommentar, sig selv for en ‘curry’ - et hyppigt brugt ord 

på forummet til at betegne en person fra Sydøstasien (Bilag 6, kom. 19). I den samme tråd, er der på 

samme måde en bruger, som definerer sig selv som en ‘Asiacel’, altså en incel fra Asien (Bilag 6, 

kom 23). I en tredje tråd, er der en bruger som kalder sig ‘ThirdWorldCel’ i sit brugernavn (Bilag 5, 

kom 67). Brugeren tilkendegiver altså ikke en nationalitet, men viser til gengæld at de ikke er fra et 

iland. Globalisering i blandt brugerne kan altså ses på alle de valgte tråde, og viser samtidig at fo-

rummet ikke alene benyttes i den vestlige verden. På baggrund af de mange nationaliteter på In-

cels.co, kan der altså påvises globalisering. Grundet denne globalisering kan det derfor formodes, at 

der også kan findes brugere, som er af dansk nationalitet.  
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Katalysatorer 

Trigger events 

Tråden om seriemorderen Tsutomu Miyazaki udtrykke en ønske om handling fra brugere. Dette da 

hele tråden er en hyldest til massemorderen Tsutomu Miyazaki. Især én kommentar giver udtryk for 

et behov for handling. Kommentaren lyder: ”A true artist. Meanwhile, our generation hasn’t pro-

duced a single decent hero” (Bilag 6, kom 30). I svar til en anden kommentar som beskriver en tysk 

seriemorder, der har begået endnu flere mord en Miyazaki. Helt konkret ønsker afsenderen, at den 

nuværende generation skal bestå af helte, og begå en af de samme handlinger som Miyazaki eller 

den tyske seriemorder. Der er flere kommentarer som kalder Miyazaki en ”hero,” nogle også med 

”ER” som stort, hvilket som sagt er et akronym for Elliot Rodgers, der som bekendt er gernings-

manden bag Isla Vista-skyderiet. 

  

En anden stor katalysator for mange af brugerne på Incels.co er #METOO-bevægelsen. I tråden 

[Blackpill] Survival Guide for the #METOO era, beskriver flere brugere hvordan at bevægelsen 

voldsomt har ændret deres hverdag. Afsenderen af tråden, opfordrer til handling i form af at smide 

kvinder ud af samfundet eller sågar dræbe dem. Derefter deklarerer afsenderen, at der har været en 

krig mellem kønnene som startede i 1960’erne på baggrund af kvinderettighedsbevægelsens opstå-

en.  

	

9.2.2 Makroniveau: 8chan /pol/ 
Internationale forhold 

Forholdene mellem ”white americans,” og ”brown hawaiians,” kommer til udtryk i tråden Hawaii 

shows you what happens when Whites becomes a minority. Der fremlægges her en politisk påstand 

om, at hvide er en minoritet. Der bliver i kommentarsporet påstået, at Hawaii snylter på USA, og 

ikke kan defineres som en rigtig stat. En bruger skriver: ”Yes. Hawaii is a drain on White Ameri-

ca.” (Bilag 7, kom.17). En anden argumentation for, hvordan Hawaii ikke ses som værende lige-

værdige med ”White America,” er at USA kun havde brug for Hawaii af militærstrategiske årsager. 

Der er mange brugere, som støtter hovedafsenderens påstand om at, der er en form for ”Anti-White 

propaganda,” på Hawaii (Bilag 7). 
 

På tværs af alle trådene, der er indsamlet på 8chan /pol/, kan der ses tydelig antisemitisme. Dette er 

især ved brug af ordet ”kike,” som bruges nedtalende om andre brugere på forummet og om jøder i 
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almindelighed. I kommentarsporet til tråden om Hawaii, er der en bruger som skriver ”Let’s play 

spot the jew. Brown people aren’t the same as white kikes”(Bilag 7). I kommentar ét på tråden 

Brenton Tarront donated big sum to Austrian Identarian Movement in 2018 and now they get 

banned, er der en bruger som har skrevet: ”Either you’re an idiot or a kike, go back to reddit.”(Bilag 

9) 

 

Et tredje internationalt forhold, der går igen på 8chan /pol/, er forholdet mellem USA og Mexico. Et 

eksempel på dette, ses i tråden I get physically sick watching tv shows or films with a heavy mixed-

race cast, hvor en afsender skriver direkte ”Mestizos are going to be the death of the US” (Bilag 8). 

Her beskrives det hvordan “mestizos”, som et term for latinamerikanere, kommer til at være skyld i 

USA’s endeligt.  
 

Globalisering 

Globalisering på 8chan /pol/ kan være svær at påvise, grundet den totale anonymitet på forummet. 

Da brugerne ikke registreres med en profil, men kaldes ”Anonymous,” efterfulgt af et otte cifret 

nummer, kan det være svært at spore en nationalitet. I vores indsamlede empiri, er der kun én enkelt 

bruger, som tilkendegiver sig værende andet end en amerikaner. Dette ses i kommentar to i tråden, 

American Phsycological Association now defines traditional masculinity as harmful. Her tilkende-

giver brugeren at komme fra Finland, og påstår, ikke at være tilfreds med sit lands nuværende poli-

tiske situation. Dette understøtter den gængse opfattelse på 8chan /pol/ om, at socialismen er noget 

dårligt. Mange brugere, især i Hawaii-tråden, viser med deres referencer og sprogbrug, at de har et 

tilhørsforhold til USA. Dette sker med referencer til den politiske situation internt mellem Hawaii 

og det øvrige USA, men også især forholdet mellem USA og Mexico. Det kan derfor estimeres, på 

trods af manglende tilkendegivelse af nationalitet, at mange brugere har stærke associationer til 

USA. 

  

Katalysatorer  

Trigger events 

I tråden Hawaii shows you what happens when Whites become a minority, vises et trigger event i 

form af at afsenderen refererer til artikler, der beskriver samme problematikker. Der er her tale om 

en særlig hændelse vedrørende ”Whites,” på Hawaii, og hvordan de føler sig som en minoritet og 

oplever racisme, og at afsenderen får det beskrevet som et anerkendt problem. I kommentarsporet, 
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er der flere brugere som prøver at vise belæg for påstanden, om “hvide som en minoritet”, bliver en 

trigger event, for brugerne.  

  

En anden trigger event, som går igen på 8chan /pol/, er immigrationen af latinamerikanere i USA. 

Blandt alle trådene ses der ofte referencer til latinamerikanere, som værende en form for invasiv art, 

der overtager ”White America,”. Om det så er deres kulturelle arv, eller geografisk land. Ligeledes 

refereres der, som nævnt, ofte til den politiske situation i USA vedrørende præsident Donald 

Trumps ønske om at rejse en mur, og samtidig få deporteret latinamerikanerne ud af landet. Denne 

politiske ambition bliver støttet og brugt som reference til, hvad der bør gøres med andre befolk-

ningsgrupper, som, ifølge dem, er uønskede i USA.  

  

Delkonklusion 

På 8chan /pol/ er katalysatorer, samt internationale forhold politiske funderet, da deres katalysatorer 

bunder i store politiske situationer, f.eks. forholdet mellem USA og Mexico.  
 

På Incels.co er katalysatorer, samt internationale forhold, mere sensationelle samt samfundsfagligt 

funderede. Dette ses ved at en katalysator f.eks. stammer fra et massemord, eller en stor feministisk 

bevægelse som ændrer samfundet.  
 

Ved globalisering er der en klar forskel på 8chan /pol/ og Incels.co. Først og fremmest er der mu-

lighederne for tilkendegivelsen af brugerens nationalitet. På Incels.co har brugerne mulighed for at 

vise deres nationalitet ud fra deres brugerprofil, og ikke nødvendigvis deres kommentarer. På 8chan 

/pol/ kan brugernes nationalitet kun spores, hvis de tilkendegiver deres nationalitet i deres kommen-

tar, hvorfor det er vanskeligere, at spore hvilke nationaliteter, der findes på 8chan /pol/. Ud fra bru-

gernes kommentarer på 8chan /pol/, kan det formodes, at der er en større gruppering blandt bruger-

ne, som har stærke tilhørsforhold til USA. 

	

9.2.3 Mikroniveau – Sociale root causes: Incels.co 

Social identitet på Incels.co: 

In-group 

Incels værdigrundlag er defineret af det, de kalder blackpill. Blackpill er en reference til filmen The 

Matrix, hvor hovedpersonen tager en rød pille, der får ham til at se verden klart. I incel-regi kaldes 
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denne højere oplysning for blackpill. På Incels.co findes en fane kaldet blackpill, som projektgrup-

pen har besluttet, at inddrage for at forstå forummets værdigrundlag og verdenssyn. Ifølge blackpill 

er incels en epidemi, skabt på baggrund af kvinders korrupte seksualmoral. Det at tro på blackpill, 

er ikke en forudsætning for at man er incel, og omvendt, hvilket vil sige at man kan have kvinde-

fjendske holdninger uden at være i ufrivillig cølibat (Incel Wiki, 2019).   

Incels betegner deres univers som incelosfæren. I dette fællesskab findes flere forskellige typer af 

incels, som defineres på baggrund af alt fra udseende, etnicitet, handicap og økonomisk status. Det 

er muligt at skabe sin egen incel-identitet, ved at tilføje et personligt karakteristika foran “-cel”.  

Diskrimination finder sted, undergrupperne imellem. Dette ses blandt andet på kommentarsporet på 

Incels.co forummet. Et eksempel er den følgende kommentar, hvor en bruger refererer nedladende 

til en såkaldt “manlet currycel” - en lav mand af sydasiatisk afstamning: “Jfl I knew it was over 

when the first guy that walked in was a Manlet currycel. Loll Her has good face bones but his 

shitskin fucks him up” (Bilag 4, kom. 16).   

Det gængse incel-verdenssyn er i særdeleshed fikseret på seksualitet. Her gælder hverken kærlighed 

eller personlig tiltrækning, men at kvinder og mænd derimod bør være sammen med personer på 

samme trin af “udseende skalaen” som dem selv. Parforhold er fri for personlig tiltrækning, men 

indledes typisk af en kvinde der nøjes, for at få et komfortabelt liv. Mændene er kun sammen med 

kvinden, fordi ægteskabet giver dem ubegrænset adgang til hendes krop. Nedenfor har vi valgt at 

vise et længere citat, som vi mener, illustrerer incels generelle tankegang, frustrationer og verdens-

syn på repræsentativ vis:  

“tl:dr All women alive in the west are public property cum receptacles. None are worthy of being 

the mother of anyone’s children. They all suck dick and they all drink cum. and as if you needed 

further proof that there is no justice in this world, they will all wear white on their wedding day to 

some guy that will provide an extremely comfortable life for them. Women can’t lose. The power 

of eggs is too great. Even if you ascend, you will never have a chaste wife who is not bitter and jad-

ed from a decade of being used a cumrag. Ascension doesn’t even sound all that good anymore.. I 

just wish I could partake in the defiling of these cumrgas. This makes rejection and inceldom even 

more brutal. it’s one thing to be rejected by a chaste virgin loyal girl who wants a family. That i 

understand. She can have standards. But to be rejected by a cum drinking toilet? That hurts.. I am 
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not less than a toilet. It’s like if my toilet told me i can’t take a shit in it because I’m not tall enough 

or that it has references for shit consistency.. fuck outta here.” (Bilag 4, OP) 

Som nævnt tidligere fremgår det, at der i incel-forummet er et besynderligt fokus på selvmord. Det-

te ses blandt andet i forummets filter [SuicideFuel], hvor der opslås tråde med begrundelser for 

selvmord. Ifølge Incel forummets egen undersøgelse, har hele 82% af incels overvejet at begå 

selvmord, på et tidspunkt i deres liv (Incel Wiki, 2019). Fikseringen på selvmord ses yderligere i det 

gængse udtryk rope som benyttes til at udtrykke en lyst til selvmord, som det ses i kommentaren 

“Fuck, I just want to rope.” (bilag 4, kom. 26). Nogle brugere, som eksempelvis ‘Ropemaxx’, har 

endvidere profilbilleder der portrætterer selvmord (bilag 4, kom. 27).  

Out-group 

I teorien er alle andre end incels, og de der betegnes som blackpilled, en del af det der betegnes som 

Out-group. Det er dog muligt, som det også blev beskrevet i teorien, for grupper at skabe særlige 

hade-forhold til specifikke out-groups. Nedenfor er listet de primære hadeobjekter i “incelosfæren”. 

Kvinder 

Incels betragter, som bekendt, kvinder på en meget degraderende vis. Dette ses tydeligt i sprogbru-

gen på forummet. Incels erstatter hyppigt termet kvinde, med nedladende slang, såsom “cumrag”, 

“foid”, “cumdumpster”, “whores”, “holes”, “sluts” med videre. Der udtrykkes sågar i nogle kom-

mentarer en opfattelse af, at kvinder ikke er mennesker:  

“Holes having a choice and downright dictating the pace of Sexual Marketplace will be the down-

fall of Planet Earth, not climate change, not nuclear warfare but foids will usher the apocalypse. We 

the people(men only, foids arent people) should reverse this injustice and reinstate the pre1950’s 

gender roles“ (bilag 5, kom. 22). 

Mange incels mener, at kvinder konspirerer mod mænd. De benytter deres seksuelle tiltræknings-

kraft til at underkaste mænd, og lever privilegerede liv på bekostning af mænds frihed og formue. 

Dette er kort sagt kvinders natur, som en bruger skriver: “Thanks man. Mostly i just get angry at 

them for being unable to control their nature but days like today I feel a little hate” (bilag 3, kom 3). 

Der hersker en overordnet afsky for kvindekønnet, som eksemplificeres ved sammenligninger af 

kvinder med toiletter, skraldespande og dæmoner: 
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“I agree with everything you said. I feel nothing but disgust to women at this point. They think 

they’re better than me? How fucking dare they judge me and say i have no value?, when they are 

literally demon incarnate without any sign of a soul” (bilag 1, kom. 7)  

Flere steder i projektets empiri fremgår der holdninger af pædofil karakter, idet der advokeres for 

barnebrude. Mange mener, at hvis man gifter sig med en ung pige (læs: et barn), ville man have 

større chance for at have en loyal og jomfruelig kone, som ikke har været sammen med mange 

mænd i modsætning til voksne kvinder. I tråden [It’s Over] The modern western world exclusively 

produces whores. There is no such thing as a wife material girl. They are all just cumrags, diskute-

rer to brugere emnet barnebrude:  

“And then western cucks lose their shit when Arabs marry 12 year old foids. Enjoy your wife’s 

blown out crusty cunthole with mulitple genital herpes stains you faggot simps” (bilag 1, kom 8) 

En anden bruger svarer på ovenstående kommentar med følgende: 

“A 12 year old (or even younger) wouldn’t feel so bad about being married young if they didn’t 

know of a “better” place to escape to. If all the neighbors and family got married young how would 

they ever learn how “traumatizing” their situation was? People like to think of it as being abusive 

towards a girl or that its like rape. I just think that it will be a better girlfriend experience for some 

incels. Lots say they don’t think having sex is the most important thing in a relationship. Well a 

younger girl is better for anything else you could want.” (Bilag 1, kom 25).  

Fascinationen af unge piger er så udbredt, at nogle brugere klassificerer sig som tilhængere af loli, 

der er en forkortelse af ordet lolita, som dækker over en mindreårig pubertetspige (Den Store Dan-

ske, 2012). Brugeren LOLI BREEDING svarer i samme tråd: “beautiful. this is why everybody 

needs to take the lolipill.” (bilag 1, kom 43). Til denne kommentar er vedhæftet tre billeder med 

filnavnene “loli ascension.jpg”. Billederne og den tilhørende tekst illustrerer et påstået “lykkeligt” 

ægteskab mellem en 22 årig mand og en 9 årig pige (Bilag 12). Projektgruppen har ikke været i 

stand til at validere billederne og historien.  

Accession er et incel-term for når man ophører med at være incel, ved at have seksuelt samkvem 

med en kvinde. Altså er denne brugers formål med kommentaren at inspirere til seksuelt samkvem 

med mindreårige piger, hvilket må klassificeres som pædofili.  
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Normies 

Normie er et udtryk for den gennemsnitlige mand, der ikke har “set lyset” endnu, eller er direkte 

modstander af blackpill. Incels føler afsky for normies, da de lever på kvinders præmisser: “Nor-

mies are quick to wife up these cum receptacles (...) they are slaves to women’s holes.. They don’t 

want to believe that the entirety of the female population is comprised of whores”(bilag 1, OP) 

Chad, Stacy og Becky 

Chads og Stacys dækker over den populære og attraktive unge mand og kvinde, som man kender fra 

ballets konge - og dronning i populærkulturen. I incelosfæren er Chads og Stacys dem alle vil være 

sammen med. Mere almindelige kvinder, også kaldet Beckys, lader sig frivilligt involvere med 

Chads, fordi de ikke kan modstå hans trænede, tomhjernede maskulinitet. På incel.cos egen 

Wikipedia, hvor man kan søge på alle begreberne i incelosfæren, beskrives en Chad som følger: 

“A Chad is someone who can elicit near universal positive female sexual attention at will.  A Chad 

can have sex with a wide variety of women, and has exclusive access to Stacy. (...) Chads are the 

only male beneficiaries of the sexual revolution.” (Incel Wiki, 2019).  

Grupper 

Incels.co er et godt eksempel på et homogent onlinefællesskab. Det er ikke muligt for projektgrup-

pen at kende brugerens baggrund, men ud fra analyse af projektets empiri er det tydeligt, at der her-

sker en særpræget fælles jargon, som vidner om en stærk gruppeidentitet. At blive incel minder på 

mange måder om at konvertere til en religion. På forummet hersker et narrativ om en pre- og post 

oplysning (blackpill), som har karakter af en proces, idet dette beskrives, som at blive blackpilled. 

Af andre religiøse konnotationer kan det påpeges at konverteringen til incel, for denne bruger er lig 

med en form for frelse, hvilket er understreget i nedenstående citater:  

“i am ashamed to say it but i was bluepilled until i was 30, i desperately tried to get a girlfriend for 

20 years, it was extremely pathethic and i still cringe at the memories of me not realizing the foid is 

not interested (i was also unable to interpret social cues and behaved like a complete moron due to 

mental issues) but i feel finally free of this burden (im 33 now)” (bilag 5, kom. 22). 

“That was beautiful, high IQ sermon12.” ( bilag 1, kom. 14). 

																																																								
12 Sermon, på dansk prædiken  
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Afsavn  

Et gennemgående tema på Incels.co, er mange brugeres følelse af ikke, at have mulighed for at ud-

leve deres seksualitet. I tråden At what age did you realise you were incel?, beskriver flere brugere 

manglende seksuel aktivitet, som værende den primære årsag til at indtræde i incelosfæren: 

“I only did this when i was 29 JFL. Never knew getting a gf was so hard. Then got instantly black-

pilled after getting zero tinder matches in 3 months” (bilag 5, kom. 6)  

“When middle school begun I felt something was off. I saw other peers getting attention from girls 

and even heard rumors of them doing sexual shit. But as the years rolled on and i went through 

highschool reality really kicked in.” (bilag 5, kom. 28) 

“19 - 20. That’s when high school was over, my friends had moved away and I realized I was still a 

virgin and that it’s much harder to get a woman now than it even was before.” (bilag 5, kom. 65) 

Det kan udledes af kommentarsporene, at mange brugere føler sig snydt, fordi de ikke har haft held 

med det modsatte køn. Dette kan muligvis skyldes, at brugerne føler sig berettiget til kvinders krop-

pe, idet mange giver udtryk for, at mindre attraktive kvinder, ikke har ret til at afvise dem. Brugeren 

’TheLastSorrow’ skriver eksempelvis: “22 atm. Didn’t always call it “incel” but I always knew I 

was being unfairly fucked over when it came to foids especially” (bilag 5, kom. 23) 

På forummet er det et gennemgående træk i diskursen, at mænd er kvinder overlegne. Der kan ar-

gumenteres for, at dette kan forklare, hvorfor brugere reagerer så stærkt på seksuel afvisning, idet 

flere mener, at de har ret til en kvindelig seksuel partner. Forskellene på mænd og kvinder udtryk-

kes af brugeren ’BabyFuck McGirlsex’, hvis profilbillede viser en mand som holder en kvinde i 

snor, som følger: “(...) Women are not the same species as Man. They are a lower lifeform and as 

such, they should have their privileges revoked ASAP.(...)” (Bilag. 1, kom. 39). Det ses dermed 

tydeligt, at der er en diskrepans mellem brugerens forventning til sex og kvinder, i forhold til, hvad 

de møder i deres virkelige liv, som hos mange medfører stor frustration. Vi ved fra Root Cause mo-

dellens teori, at en sådan diskrepans kan føre til kollektiv had og voldsparathed.  

Katalysatorer 

Trigger events og rekruttering  

I cases vedrørende internetfora, er det svært at tale om en egentlig rekruttering. Dette skyldes, at de 

fleste medlemmer af fællesskabet, har opsøgt forummet på egen hånd. Flere brugere fortæller, at de 
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har mødt termet incel andetsteds, hvorefter de selv har fremsøgt Incels.co på internettet. I tråden At 

what age did you realise you were incel? skriver en bruger at vedkommende opsøgte fællesskabet 

så snart personen hørte om udtrykket: “as soon as i heard the term incel” (bilag 5, kom. 30). En an-

den bruger har sågar mødt udtrykket på et andet forum, 8chan: “Found out about the term on 

8chan.” (bilag 5, kom, 8). 

De såkaldte trigger events er på dette niveau i Root Cause Modellen, episoder hvor medlemmer af 

gruppen er blevet uretfærdigt behandlet. I tråden, How am I not totally justified in hating women, 

beretter opslagets afsender om sit livs mange skuffelser og frustrationer, forårsaget af kvinder. I 

tråden udtrykker flere øvrige brugere medfølelse og opbakning til hans position:  

“You hating women is understandable. I am on your side always” (bilag 3, kom. 2).  

“Hate is a normal reaction” (bilag 3, kom. 9). 

“Don’t forget the pain they caused you” (bilag 3, kom. 11),  

Afsenderens had til kvinder bliver her retfærdiggjort og bidrager, jf. Root Cause Modellens teori, til 

yderligere radikalisering. 

9.2.4 Mikroniveau – Sociale root causes: 8chan /pol/ 

Social identitet på 8chan /pol/ 

In-group 

Modsat incels, findes der på 8chan /pol/ ikke et fastsat værdigrundlag, hvilket kan udledes af den 

store variation af primære Out-groups, brugerne i mellem. Det kræves, som bekendt ikke, at der 

oprettes en bruger på 8chan, hvorfor der ikke er nogle definerede krav til brugerens baggrund. Ud 

fra projektets empiri er det dog muligt at påvise en sammenhæng mellem mange af brugernes påstå-

ede herkomst. Flere brugere italesætter sig selv som værende amerikanere, eller beskriver deres 

egen race som kaukasisk. Definitioner af forummets In-group, ses blandt andet ved tiltale af andre 

brugere og italesættelse af egen race:  

“Mestizos are going to be the death of the US. They are going to make you into a mutt race, my 

dear american anons” (bilag 8, OP). 
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“dumb kike lover. forced mixing of all races is what the kikes want, retard. i care about whites the 

most as they’re my race but it’s not a good thing having niggers and brownies forcibly mixed by the 

kikes” (bilag 7, kom. 18). 

Et stærkt argument for at forummets In-group er kaukasiske, kristne eller ateistiske, ciskønnede 

mænd er, at der ikke findes trusler eller nedgøringer af disse amerikanske majoriteter i projektet 

empiri. 

Out-group 

Skal der tegnes et billede af 8chan /pol/s Out-group, er dette en kompliceret opgave. Mestendels 

fordi der, brugerne imellem, er bred uenighed om, hvem der er “dårlige” for samfundet. Der ses dog 

en fælles enighed om at jøder er den værste minoritet af alle.  

Jøder 

Jøder, eller kikes, som mange brugere refererer dem, er et fælles hadeobjekt for hovedparten af bru-

gerne. At blive stemplet som jøde, er på 8cahn /pol/ et decideret skældsord, og medfører flere gange 

en automatisk delegitimering af den stempledes argumenter. Flere brugere skriver eksempelvis:  

“kikes aren’t White, nigger” (bilag 7, kom. 150) 

“KIKE CONFIRMED”(bilag 7, kom. 79) 

“The jew poisons everyone against us.”(bilag 7, kom. 1) 

“You’re either a kike or a boomer. The US has always been a kike golem. kys.”(bilag 7, kom. 90) 

 “either your an idiot or a kike go back to reddit” (bilag 9, kom 1)  

Øvrige internetfora 

Ovenstående citat, afsluttes med en udtalelse om at en anden bruger skal “gå tilbage” på Reddit. 

Reddit er et langt mere modereret diskussionsforum, som er ildeset på 8chan, hvilket muligvis er 

skyld i, at flere af 8chans brugere på 8chan /pol/, nedgør censurerede fora. Det ses i flere tilfælde, at 

8chans brugere føler sig ophøjede i forhold til andre internetfora. Et eksempel på dette er referencen 

til 4chan, som “halfchan” i følgende kommentar: “if you care about the medium, perhaps you 

should go back to halfchan (...)” (bilag 7, kom. 37).  
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Kvinder 

Der ses også på 8chan/pol/ en nedladende, antifeministisk retorik om kvinder. Følgende citat ek-

semplificerer dette: “(...) A lot of alpha looking males will say they are feminist because they don’t 

associate the word green landwhales trying to cut their dick off or drug them with estrogen (...)” 

(bilag 10, kom. 5).   

Minoriteter 

Udover jøder, findes der, for brugere på 8chan /pol/, flere varianter af Out-groups, i form af etniske 

og religiøse minoriteter såsom muslimer, latinamerikanere og afroamerikanere. Blandt brugerne, er 

der som bekendt uenighed blandt, hvilke minoriteter der ses ned på. Der findes sågar eksempler på 

brugere der forsvarer én minoritet, men nedgør en anden. Som forummets navn /pol/ - politically 

incorrect - antyder, benyttes der som oftest et meget groft og politisk ukorrekt sprogbrug om mino-

riteter. Nedenfor ses et udpluk af eksempler på sådant nedladende sprog 

“Remember anons, roast all beans.”(bilag I get physically sick, #5) 

“this is like the same as teaching niggers to read. they cant and it dont belong” (Bilag 7, kom. 136) 

“(...) I can’t fucking STAND niggerlovers like you (...)” (Bilag 7, kom. 99) 

“(...) Jesus, what’s with these goddamn muslim shills, are they fucking retarded?” (bilag 9, kom. 4) 

Det ses ydermere at mange brugere besidder et negativt syn på homoseksuelle, hvilket udmønter sig 

i det flittige brug af ordet “faggot”. På samme vis som “kike”, bruges “faggot” som et skældsord.  

Grupper 

Det er svært at finde et egentligt værdifællesskab på 8chan /pol/. Vi kan som sagt argumenterer for, 

at mange brugere må være kaukasiske kristne/ateistiske mænd. Det, der forener brugere, er fælles 

had til Out-groups, men udover hadet, er det svært at påpege andre fælles værdier. Dette gør dog 

ikke hadet mindre effektivt og fælleskabsdannende, idet der stadig opstår stor forargelse brugerne 

imellem, hvis en bruger deler en dårlig oplevelse med en Out-group.  

Afsavn 

Brugerne på 8chan /pol/ er overvejende konservativt anlagt. For dem er forandring en trussel, hvad 

end det er homoseksualitet, feminisme eller immigration. Dette kan potentielt forklares ved grup-

pens fælles frygt: at miste majoritetens magtposition. Det sidste århundrede har budt på mange for-
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andringer globalt set. Da In-group’en lader til at være overvejende af amerikansk afstamning, vil 

det være nærliggende at undersøge samfundsmæssige forandringer i USA, for at forklare gruppens 

afsavn. Kvinderettighedsbevægelsen, Den Amerikanske Borgerrettighedsbevægelse, lovgivningen 

om tilladelse til homoseksuelle ægteskaber og immigration, har ført til en oplevelse af privilegiefra-

tagelse, for den kaukasiske og religiøse cis-majoritet i landet. At få frataget privilegier kan opleves 

som uretfærdigt, hvilket bevirker at medlemmer af majoriteten kan føle sig snydt og truede. Qua 

Root Cause Modellens teori, kan sådanne følelser føre til had, hvorfor det kan anskues at 8chan 

/pol/s had til Out-groups, er et produkt af samfundsmæssig forandring. Et eksempel på dette kan 

være denne bruger, der udtrykker stor bekymring for opløsning af verden som brugeren kender 

den:  

“ (...)Voila globalism and the extermination of all all nations, countries, cultures, religions, family 

units, bloodlines, freedom and safety in exchange for the race to the bottom of slavery.” (bilag 7, 

kom. 49). 

Katalysatorer  

Rekruttering og Trigger events 

Det er vanskeligt at argumenterer for en egentlig rekruttering, når /pol/ ikke er et defineret værdi-

fællesskab. Man har dog tidligere set eksempler på, de tidligere omtalte Lone Wolf Terrorists, som 

eksempelvis gerningsmændene bag Christchurch og El Paso skyderierne, som begge lagde manife-

ster op på dette forum. I tråden Brenton Tarrant donated big sum to Austrian Identitarian Move-

ment in 2018 and now they get banned, kommenterer to brugere gerningsmanden bag Christchurch, 

Brenton Tarrants, handlinger forbilledligt: 

“(...) Yes i learn from it, it shows me the only way to fight back is a shooting war.” (bilag 9, kom. 3) 

“Or you openly kill them until they are no more. (...)” (Ibid, kom. 1) 

En sådan idolisering af vold mod Out-groups, kan medføre yderligere radikalisering af forummets 

øvrige brugere. Der kan derfor argumenteres for, at forummet kan fungere som en rede for terrori-

ster, idet denne idolisering har en forstærkende effekt. 

I det forrige afsnit om afsavn, beskrev vi hvorledes fratagelse af privilegier, kan medføre stor fru-

stration for brugerne på 8chan /pol/. Brugere slår tråde op på forummet, hvori de beskriver en foru-

rettelse forårsaget af en Out-group. Dette ses blandt andet i tråden Hawaii shows you what happens 
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when Whites become a minority, hvor afsenderen deler en historie hvori hvide mennesker (In-

group) behandles dårligt af Hawaiis oprindelige folk. Sådanne historier er med til at opildne fo-

rummets resterende brugere og fører til øget had mod den specifikke Out-group (bilag 7). 

Delkonklusion 

Sammenlignes projektgruppens analyser af de to foras Sociale Root Causes, er det muligt at identi-

ficere flere markante forskelle på foraenes gruppeidentitet. Hvor brugerne på 8chan /pol/ primært 

benytter forummet som ventil for frustrationer mod Out-groups, har Incel forummet i langt højere 

grad karakter af et homogent fællesskab og søgen efter bekræftelse. Denne forskel instantieres, som 

tidligere nævnt, ved incel-fællesskabets egen lingo og de religiøse metaforer som brugerne hyppigt 

benytter. På Incels.co bliver man “indviet”. Den sociale identitet er langt mere defineret idet bruge-

ren har profiler og rangeres efter aktivitet. På 8chan er brugerne omvendt altid anonyme, og det er 

dermed ikke til at vide hvem, der skriver hvad, hvornår. Det kan dermed argumenteres for at In-

cels.co har karakter af et kult-lignende fællesskab, hvor 8chan /pol/ nærmere er et fragmenteret net-

værk af brugere, der på forskellig vis, er utilfredse med tidsåndens politiske korrekthed.  

9.2.5 Mikroniveau – Personlige root causes: Incels.co 
 

Følelser og trigger events 

I tråden med titlen At what age did you realise you were an incel?, ses et tydeligt mønster for, hvil-

ke personlige årsager, der har medvirket til, at brugerne er havnet på Incels.co.  

  

“at 14-15. Nobody wanted to talk to me, everytime I tried I was returned with disgust and conde-

scension. Even teachers. Knew I wasn’t the kind of person girls like being around, and later realized 

that was solely because I was ugly, especially at that age” (Bilag 5, kom. 15).  

  

I ovenstående citat ses det, at afsenderen har følt sig ydmyget og mobbet på grund af sit udseende, 

hvilket har medført, at personen er blevet incel. Dette kan altså både betragtes som personlige følel-

ser og trigger events, da dette er en episode, der angivelig har vist sig at være traumatiserende for 

vedkommende, samt efterfølgende har ført til, at brugeren identificerer sig selv som en incel. Det 

samme gør sig gældende for denne kommentar: “pretty early around 6th grade. The foids in the 

class made a list of all the guys and rated them I got straight -1s” (Bilag 5, kom. 53). Her ses det 
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ligeledes, at brugeren i folkeskolealderen, på samme måde, har været udsat for et traume møntet på 

udseendet, og dette har på samme vis været et trigger event for at blive en incel. Der er altså i begge 

eksempler tale om personlig ydmygelse omhandlende udseende, som vendepunkt for de to afsende-

re.  

  

Som nævnt i teorien, kan trigger events også være, begivenheder der foregår på et makroniveau, 

som forstås på et mikroniveau, hvis individet føler sig ramt på et personligt plan. Dette sker i tråden 

[SuicideFuel] Foid rates guys. Absolutely brutal…, hvori der er delt en YouTube video. Kommen-

tarsporet er præget af had mod kvinden i videoen og kvinder generelt, og det kan her antydes, at 

brugerne føler sig personlig ramt af hendes udtalelser, og tager dem personligt. Nedenfor er listet et 

udpluk af kommentarer fra tråden:   

  

“Seen it. it’s brutal” (Bilag 4, kom. 2) 

“JFL @ this ugly cunt” (Ibid., kom. 3) 

“this is too brootal its over for ethnicels” (Ibid., kom. 6) 

“Holes shouldnt be given this much choice. Its not good for the future of humanity.”(Ibid., kom. 17) 

“Fucking whore” (Ibid., kom. 33) 

“Letting women choose a guy will always lead to 80 percent not being good. It will always be like 

this. Women are shallow pieces of shit.”(Ibid., kom. 37) 

   

Der foregår her en akkumulation af had mod kvinder. Had avler had, og de får her, et fællesskab for 

den vrede. Det kan yderligere betragtes som en emotionel root cause, idet brugerne, i identifikation 

med mændene i videoen, føler sig ydmyget af kvinden.  

	

9.2.6 Mikroniveau – Personlige root causes: 8chan /pol/ 
	
Følelser og trigger events	

I tråden Hawaii shows you what happens when Whites become a minority, ses der tegn på flere per-

sonlige root causes. Der er flere i kommentarsporet der beskriver, at deres had til Hawaii er skabt på 

baggrund af, at de enten har besøgt øen, eller boet der. Det lyder eksempelvis således:  

”I grew up there in 70s and 80s. They taught me to be racist.”(Tråd Hawaii, kommentar 6) og  ”I 

lived there for 3 months. I had a bad time. I enjoyed the nature and some solitude, but I didn’t want 
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the solitude. The building are horrific. The housing is awful. The locals are essentially bea-

ners.(…)” (Bilag 7, kom. 8). 

I ovenstående citater, kan erfaringen med at bo på Hawaii altså antydes, at have været en trigger 

event for ikke at bryde sig om øen og dens befolkning. Det er altså oplevelsen med stedet og lokal-

befolkningen, der tyder på, at have fremkaldt disse følelser.  

Et andet eksempel på personlige root causes i empirien fra 8chan /pol/, er fra tråden I get physically 

sick watching tv shows or films with a heavy mixed-race cast. Allerede i titlen er der indikationer 

på, hvad der har været trigger event for denne brugers vrede, der er mod tv shows og film, som har 

“(...) a heavy mixed-race cast.” (Bilag 8). Denne vrede uddyber afsenderen bag tråden i den indle-

dende tekst, som værende primært mod latinamerikanere, således: 

”And with mixed-race, I don’t just mean that it has blacks, asians, whites on it. But these mesitzo-

mutt. (…) Mestizos are going to be the death of the US. They are going to make you into a mutt 

race, my dear american anons.”(Bilag 8, OP).  

Der kan altså her argumenteres for at brugeren føler sig diskrimineret af TV og filmenes brug af 

flere etniciteter, og at dette underminerer den hvide mand. Til gengæld tilføjer brugeren sidst i tek-

sten, at tendensen med mange etniciteter på TV og film, måske kan belyse andre hvide mænd om 

dette påstået problem. Helt konkret udtrykkes det sådan: “Maybe this is a good thing. If they make 

tv and film too disgusting for regular white men to watch, then instead of them wasting their time, 

they can find their way to us.” (Bilag 8, OP). 

Delkonklusion 

Sidestilles de to analyser, er det muligt at se flere ligheder på foraenes personlige root causes. Der 

er på begge fora tale om en følelse af at føle sig dårligt behandlet, samt diskrimination. Forskellen 

er her selvfølgelig, at disse følelser bunder i forskellige temaer.    

	

9.3 Diskursiv praksis  
For at definere empiriens diskursive praksis, har vi analyseret empiriens intertekstualitet. På fo-

rummet Incels.co er mange af brugerne internetfikseret, og de har pop- og mainstreamkultur, som 

referenceramme. På forummet 8chan /pol/, er referencerammen af en mere seriøs karakter. Her bli-

ver der oftere brugt samfundsfaglige og politiske begreber, for at understøtte deres holdninger. 
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Grundet denne forskel på de to fora, har vi derfor en formodning om at brugerne Incels.co er yngre 

end brugerne på 8chan /pol/.  

 

Især ses det på 8chan /pol/ at brugerne beskytter platformens integritet, ved at nedgøre andre plat-

forme.  

	

9.3.1 Diskursiv praksis på Incels.co 
Herunder følger en gennemgang af de følgende temaer på Incels.co; højrepopulisme, idolisering af 

massemordere, det traditionelle samfund og popkultur. 
 

Højrepopulisme og højreekstremisme 

Der er en klar højrepopulistisk intertekstualitet på Incels.co. I tråden [It’s over] The modern 

westeren world exclusively produces whores. There is no such thing as a wife material girl. They 

are all just cumrags, har en afsender i kommentarsporet, sloganet: “Make foids afraid again,”(Bilag 

1, kom. 11) som beskrivelse på sin brugerprofil. Dette er en reference til Donald Trumps slogan 

“Make America great again”, og dermed en tydelig intertekstualitet. Sloganet er omskrevet, til at 

have en truende karakter mod kvindekønnet, hvilket kan være en bevidst hyldest til Donald Trumps 

kampagne og politiske standpunkt, men samtidig kan det også fortolkes, som en hån af det karakte-

ristiske slogan.  

  

I tråden How am I not totally justified in hating women, citeres den østrigske filosof Otto Weinin-

ger, der blev kendt da han kort efter udgivelsen af sin bog Sex and Character, begik selvmord. Pas-

sager i bogen endte med at blive brugt i anti-semitisk og antifeministisk propaganda (Den Store 

Danske, 2011), hvor det sidstnævnte, ikke underligt, kan findes på Incels.co. Faktummet at Otto 

Weininger tog sit eget liv (Ibid.), bliver ikke eksplicit beskrevet af brugeren på Incels.co, men pro-

jektet har erfaret at selvmord er et omdiskuteret emne, både i form af trusler, emnefelter, filtre og 

skriftlige vredesudbrud. 

  

Idolisering af massemordere 

Tråden [Serious] Tsutomo Miyazaki (the forgotten deformed incel hero), viser allerede i sin titel en 

idolisering af en massemorder, da afsenderen af tråden kalder Miyazaki en helt. Miyazaki er, som 

tidligere nævnt, en pædofil massemorder, der dræbte børn. Idoliseringen, ses ligeledes når afsende-
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ren vælger at skrive: ” (...) so I thought it’d be cool to make a thread about him,” (Bilag 6, OP), 

hvilket viser en tydelig beundring af massemorderen.  

Efterfølgende er der i kommentarsporet flere brugere som hylder Miyazaki og bruger termet ”hE-

Ro”. Dette er, som tidligere belyst, et akronym for massemorderen Elliot Rodgers, og ved at ind-

drage hans initialer i ordet ”hero”, idoliserer brugerne Rodgers, ved at ophøje ham til heltestatus.  

I slutningen af samme tråd, bliver der refereret til massemorderen Joachim Kroll. Kroll bliver desu-

den omtalt som ”A true artist.” (Bilag 6, kom. 30). 

  

Antifeminisme  

I tråden [SuicideFuel] Foid rates guys. Absolutely brutal… skrives der i kommentarsporet: 

  

” (...) Women are supposed to be attracted by providers and proctectors, but in the modern world 

the State provides (welfare, affirmative action…) and protects (police, overall less dangerous socie-

ty…). So now what remains is purely aesthetics, which is superficial AF.” (Bilag 4, kom. 28). 
 

Brugeren giver udtryk for en kritik af vores nuværende samfund, som har gjort at kvinden kan leve 

mere individuelt uden at have en ”provider and protector,” hvilket ellers, ifølge brugeren, var en 

nødvendighed for kvinden førhen. Afsenderen refererer angiveligt til det traditionelle samfund, hvor 

især kvinder havde begrænset frihed. I kommentar 22 skriver ’BabyFuckMcGirlsex’, også: ” (...) 

We the People (men only, foids aren’t people) should reverse this injustice and reinstate the 

pre1950’s gender roles,” (Bilag 4, kom. 22), hvilket er et direkte ønske om at indføre de gamle 

kønsroller, hvor manden var kvinden overlegen. 

   

Popkultur 

På Incels.co er der flere popkulturrelle referencer. En af dem er brugen af den fiktive karakter Pa-

trick Bateman, fra filmen American Psycho. I filmen er Bateman en psykopatisk seriemorder og 

kvindehader, da han primært tager kvindelige ofre og ytrer sig kvindenedsættende. Ved at have Ba-

teman som profilbillede, viser brugeren derved en idolisering af brutalitet og kvindehad. 

  

En anden fiktiv karakter, som går igen på brugernes profilbilleder er portrættering af Joaquins Pho-

enixs tegneserieskurk, Joker, i filmen af samme navn. Filmen blev kort før premieren, anklaget for 

at være en hyldest til den hvide lone wolf terrorist, og incel-kulturen (From Jensen, S., 2019). Der-
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for er det ikke underligt, at brugere på Incels.co tager denne karakter som profilbillede og viser 

sympati med den fiktive skurk, som en forgangsperson for deres egne holdninger. 

  

Andre popkulturelle referencer ses ved brugen af den fiktive karakter ”Pepe the Frog,” som blev 

kendt i den mainstream verden, som en frontfigur for Donald Trumps kampagne på online medier 

ved præsidentvalget i 2016. Pepe the Frog er senere blevet et internetfænomen, der refererer til høj-

repopulisme og misogyni (Kulager, F., 2017).  
 

Der bliver ligeledes brugt slang for videospils-entusiaster, når der refereres til Joachim Kroll, i trå-

den om Tsutomo Miyazaki. Her skriver afsenderen: ”The Germancel version of this guy with a 

much higher kill count.” (Bilag 6, kom. 25) Når brugeren skriver ”higher kill count,” er det en di-

rekte reference til skydespil, hvor man tæller point i ’kills’. Derfor skriver brugeren essentielt, at 

Kroll har optjent flere point, i form af ofre, end Miyazaki. 

  
Brugernes profiler 

Der er kort blevet nævnt, hvordan flere af brugerprofilerne har intertekstuelle referencer. En af dem, 

som har en mere gemt intertekstualitet er brugeren ’SchrodingersDick’. Dette er en reference til den 

østrigske fysiker, Erwin Schrödinger, som står bag tankeeksperimentet “Schrödingers kat”. Kort 

beskrevet bygger tankeeksperimentet på idéen om, at hvis man sætter en kat i et rum, med en ustabil 

atomkerne, vides det ikke om katten er død, før man åbner døren til rummet. På samme måde kan 

det forstås, at brugeren ’SchrodingersDick’, laver sjov om sin egen penis, da han formodentlig sta-

dig er jomfru, og derfor ikke har andre end sig selv, til at bevise om hans penis eksistens. Dette un-

derstøttes med hans profilbillede, som er en rød kasse med et hul i siden, og teksten ”Dick in a 

box,” henover. Dette er, til forskel fra de andre intertekstualiteter, en vittighed, som kræver et vist 

informationsniveau eller intellekt for at forstå.  

	

9.3.2 Diskursiv praksis på 8chan /pol/ 
På 8chan /pol/ vises en tydelig intertekstualitet som støtter White Supremacy. White supremacy 

defineres ved den overbevisning, at hvide mennesker er overmennesker, og bør have magt over 

andre racer (Oxford Learners Dictionaries, u.å.). Intertekstualiteten ses gennem idolisering af impe-

rialismen, konspiratoriske tanker - ofte med antisemitiske holdninger. Vi konkluderer at brugerne af 

foraene har samme referenceramme, da man kun bliver bruger af siderne, hvis man har en forhånds-
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forståelse der accepteres på siden. Det kan man se i empirien, da brugerne støtter op om hinandens 

udsagn og nedgøre dem, der har en forkert holdning.  

Samtidig foregår der en ophøjelse af forummet selv, over for andre konkurrenter som eksempelsvis 

Reddit. Herunder følger en afdækning af disse temaer.  
 

Imperialisme 

I en kommentar til tråden, Hawaii shows you what happens when Whites become a minority, be-

skrives fakta om Kaptajn Cook som, ifølge afsenderen, “ (...) breaks Hawaii’s isolation from the 

rest of the World;” (Bilag 7, kom. 3). Dette er en form for hyldest til den hvide mand, der har brudt 

isolationen af et land. I en anden kommentar, ses der ligeledes en idolisering af Cook. Her skriver 

afsenderen at “If it wasen’t for Captain Cook arriving in Hawaii, those dumb pineapple eating nig-

gers would still be eating each other instead of eating their precious spam.” (Ibid., kom 54). Afsen-

deren refererer altså hertil, at hvis Cook ikke havde opdaget Hawaii, så var hawaiianerne aldrig ble-

vet civiliserede og havde stadig levet som kannibaler.  
 

En anden intertekstualitet til imperalismen og idéen om den hvide mand som frelser, ses i samme 

tråd, og i referencen til tv-serien Magnum P.I (1980-1988). Tv-serien handler om en privatdetektiv, 

Thomas Magnum, som opklarer kriminalsager på Hawaii. I forhold til forummets diskursive praksis 

kan referencen til tv-serien ses som værende en hyldest til den hvide mand som opretholder ro og 

orden på Hawaii. Problemet med en voksende kriminalitet på Hawaii, er nemlig ofte nævnt i kom-

mentarsporet til tråden. 
 

I en kommentar til tråden er der ligeledes en reference til imperialismen. Første og fremmest skriver 

afsenderen af kommentaren: “Imperialisme = whites babysitting nonwhites who will hate and resent 

us and drain our resources while never thanking us for making them better than they would have 

been.” (Bilag 7, kom. 59). Dette er en direkte konstatering af at, imperialismen er en god ting for 

den oprindelige befolkning, som er blevet ændret drastisk. Samtidig er det en kritik af den befolk-

ning, der er utaknemmelige og hadefulde overfor de hvide.  
 

Konspiratoriske tanker 

En antisemitisk og konspiratorisk tankegang på 8chan /pol/ er at jøderne i al hemmelighed, styrer 

verden. I en kommentar skriver afsenderen “Hawaii need the same fixes as the rest of the world. 

End the reign of the secret Jew. Many wrongs will be righted in Hawaii after that. End the fed.” 
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(Bilag 7, kom 61). Afsenderen har altså her en konspirationsteori om, at jøderne har et skjult herre-

dømme over resten af verden. I en anden kommentar er der ydermere en opfordring til at begå holo-

caust mod “nigger samoans,” dette vælger afsenderen at formulere ved brug af det hebraiske ord for 

holocaust, shoah’ed: “These obese nigger samoans should have been shoah’ed a long time ago.” 

(Bilag 7, kom 128). 
 

Udover disse eksempler kan det også generelt ses i brugen af negative tilnavne til jøder, der som 

nævnt, ofte bliver brugt på forummet.  
 

Reddit og 4chan 

På 8chan /pol/ hersker der som bekendt en nedgørende retorik mod både forummet Reddit, og fo-

rummet 4chan - hvor den sidste er forgængeren til 8chan. Denne retorik ses i brugernes kommenta-

rer til hinanden, hvis de eksempelvis ikke ytrer sig frit nok, eller går imod ytringsfriheden. Dette ses 

f.eks. i første kommentar i tråden Brenton Tarrant donated big sum, to Austrian Identitarian 

Movement in 2018 and now they get banned, hvor afsenderen skriver at en anden bruger ikke må 

være på 8chan /pol/: “Either your an idiot or a kike. Go back to reddit.” (Bilag 9, kom. 1). 

  

I en kommentar i tråden American Psychological Association now defines traditional masculinity as 

harmful, skriver afsenderen kort “your reddits showing,” til en anden bruger (bilag 10, kom. 4). 

Dette er en nedgørende bemærkning om, at brugerens oprindelige ophav kan ses, og at brugeren 

derfor ikke hører til på en side som 8chan /pol/.  
 

I tråden Hawaii shows you what happens when Whites become a minority, skriver en bruger et kri-

tisk modsvar til afsenderen af tråden: “Why are all you cancerous faggot posting here? Lurk more 

you fucking faggot. You’ve already ruined this board and its gotten 5x as worse in the past 3 

months:” (Bilag 7, kom. 53). Dette skriver afsenderen som en reference til at hovedafsenderen af 

tråden, har trukket sine kilder fra Reddit. Det kan altså derfor formodes af afsenderen af kommenta-

ren, er træt af Reddit-brugere som også er på 8chan /pol/ og deltager aktivt i forummet, i stedet for 

at forholde sig passivt.  
 

En kommentar beskytter paradoksalt Reddit, men angriber en anden bruger for at befinde sig på 

8chan /pol/. Her skriver afsenderen: “If you care about the medium, perhaps you should go back to 

halfchan. It doesn’t matter that it’s from reddit, what matters is the message being said.” (Bilag 7, 
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kom. 138). Disse kommentarer er eksempler på at brugerne af 8chan /pol/, er bevidste om graden af 

anonymitet på siden. De nedgør andre sider og brugerne af dem, for deres kildekritik og for at øde-

lægge trådenes indhold. Dette skaber en fælles identitet for 8chans brugere, der ser sig selv, som 

højnet over andre fora.  
 

Delkonklusion:  

Begge fora har en negativ forståelse af det moderne samfund. Brugerne giver udtryk for at ville 

ændre ligestillingen mellem køn og race. Deres holdninger indikerer ønsker om en mere traditionel 

eller konservativ samfundsstruktur. Holdningerne kan til tider bære præg af en konspiratorisk tan-

kegang, og ligheder mellem foraerne kan ses i idoliseringen af deres respektive rollemodeller. Dette 

fordi begge fora refererer til foregangsmænd, af forskellige karakter, som de mener har gjort en 

betydelig forskel for deres position.  

10 Diskussion 

Analysen belyser projektets problemformulering og påviser en radikaliseringsproces på anonyme 

internetfora. Diskussionen vil belyse resultaternes relevans for samfundet, samt overvejelser om-

kring fremtidige tiltag. Før dette vil rapportens diskussion, afdække en væsentlig fejlkilde ved em-

pirien. 

I rapportens teoriafsnit om radikalisering, definerede vi det, at være radikaliseret, som lig med 

voldsparathed. Dette er som sagt ikke ensbetydende med, at man har udøvet vold mod en Out-

group. Dermed sagt: Det er muligt at være radikal, uden at have begået vold, men begår du vold 

mod en Out-group, er det en forudsætning, at du er radikaliseret. Ud fra analysen kan vi udlede, at 

en stor del af brugerne på disse fora, udtrykker voldsparathed. Dette kan ses ved den høje grad af 

modalitet på begge fora, hvor der flere gange opfordres til vold mod Out-groups. I empirien, er der 

dog ikke eksempler på brugere der beretter om at have begået vold mod Out-groups, hvorfor vi 

grundlæggende kan argumenterer for, at flere brugere er radikale, men ikke nødvendigvis radikali-

seret. Ved diskussion af dette, må der også tages højde for den væsentlige fejlkilde. Vi kan ikke 

bevise, om brugerne rent faktisk mener dét, de skriver, da brugerne er anonyme, og vi derfor ikke 

kan vide om disse brugere eksempelvis er internettrolde. Dette kan altså tale imod at konkludere, at 

disse fora udgør en terrorrisiko. Analyse af empirien, af både 8chan /pol/ og Incels.co, viser, som 

tidligere nævnt, tydelige tegn på voldsparathed, hvilket vil sige, at en betydelig andel af foraenes 
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brugere, er radikale og har en karakter af risiko. Projektgruppen mener derfor, at projektets resulta-

ter har samfundsmæssig relevans.  

Projektgruppen mener, at der er evidens for, at det er nødvendigt at handle i forhold til sådanne fo-

ra, hvorfor vi ønsker at diskutere nutidige omstændigheder for sådan aktion. Som det fremgår i pro-

jektets afsnit om radikaliseringsteori, har mange sociale netværk, positive effekter, da de muliggør 

sunde sociale fællesskaber på tværs af by- og landegrænser. Det er derfor oplagt at diskutere, hvor-

når et online socialt fællesskab, udgør en trussel.  

En af de primære benspænd, i forhold til at kontrollere radikale fora, er det faktum, at det er enormt 

vanskeligt at stille nogen til ansvar. De brugere som udtrykker voldsparathed, er beskyttet qua deres 

anonymitet, hvorfor det er svært for myndigheder at identificere potentielle lone wolf terrorister. 

Det er ydermere svært at stille foraenes grundlæggere til ansvar, da et socialt forums retningslinjer, 

ofte vil være skrevet i overensstemmelse med den gældende lovgivning i ophavslandet. Foraenes 

grundlæggere kan ikke styre, hvorvidt brugerne vælger at misbruge teknologien, hvorfor der på 

flere modererede fora, eksempelvis Reddit, findes censur.  

Det ville endvidere være vanskeligt at retsforfølge nogle af de involverede parter, fordi der hersker 

en teknologisk decentralisering. Etableres et reelt forbud mod radikale fora, ville de anonyme bru-

geres handlinger muligvis falde tilbage på foraenes facilitatorer, der både tæller, ejere og teknologi-

ske firmaer, såsom cloud-service firmaer. Vedtages en lovgivning der muliggør retsforfølgelse af 

facilitatorer, kunne man forestille sig, at det ville blive muligt at lukke radikale fora. Det blev be-

skrevet i rapportens casebeskrivelse, om 8chan /pol/, hvordan siden blev tvunget til at lukke ned, 

efter cloudservice-udbyderen, Cloudflare, ophørte samarbejdet i kølvandet på El-Paso skyderiet 

(Frydenlund Larsen, S, et al. 2019). Cloudservices forsyner hjemmesiderne med et beskyttende lag, 

mod hacking. Uden denne, var 8chan forsvarsløs over for hackere, hvorfor siden måtte flytte til 

darkweb. Cloudservices udgør altså en uundværlig beskyttelse for internetfora. Cloudflares forret-

ningspolitik dikterer, at firmaet ikke forholder sig til indholdet på kundernes hjemmesider. Lovgiv-

ningen kunne stille disse firmaer til ansvar for opretholdelse af radikale internetfora, hvilket for-

mentlig ville lette spærringen af sådanne fora. En sådan lovgivning er imidlertid endnu ikke en rea-

litet og Cloudflare er fortsat cloudservice-udbyder for projektets øvrige case, Incels.co (Shepherd, 

2019).  
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I artiklen Hidden resilience and adaptive dynamics of the global online hate ecology beskrives det, 

hvordan internetfora ofte genopstår andetsteds efter lukning (Johnson, N.F., Leahy, R., Restrepo, 

N.J. et al., 2019). Eksempelvis 8chan, som bekendt genopstod på internettet inden den hurtigt blev 

lukket ned, og forvist til darkweb. Det faktum at foraene flyttes fra clearweb til darkweb, gør det 

nærliggende at diskutere effekten af spærring på clearweb, en strategi der kaldes deplatforming. 

Projektgruppen har selv erhvervet sig adgang til darkweb, hvilket har vist sig relativt enkelt, hvis 

der besiddes en grundlæggende teknologisk forståelse. En teknologisk forståelse, som de fleste yng-

re generationer besidder. Samtidig kan der argumenteres for, at deplatforming kan resultere i resili-

ens fra brugerne af foraene. Selve deplatformingen kan altså forårsage en trigger event på alle ni-

veauer i Root Cause modellen, for brugerne af internetfællesskaberne. Der kan argumenteres for 

trigger events på forskellige planer, alt efter hvilket forum der bliver ramt. Projektets case-

eksempler, har vist sig at have forskellige katalysatorer, på trods af de mange ligheder. Et internet-

fora som Incels.co, er et mere homogent fællesskab, hvor social identitet skabes. Derfor ville en 

deplatforming formodentlig resultere i nedbrydelse af den sociale identitet. Da 8chan/pol/ har større 

karakter af et interessefællesskab, frem for et værdifællesskab, ville reaktionen på deplatforming af 

dette fora formentlig adskille sig fra den af Incels.co. Dette fordi censur står i direkte modsætning 

til 8chans værdigrundlag, ville dette være et brud på forummets selvforståelse. Der kan argumente-

res for, at brugerne af Incels.co ville blive påvirket på både mikro - og makroniveau, idet forummet 

er en betydelig del af mange brugeres identitet. En deplatforming ville dermed også påvirke mikro-

niveauet. På 8chan, hvor brugerne har et mere distanceret forhold til forummet, vil brugere formo-

dentlig blot rammes på makroniveau, og formentlig søge mod et nyt interessefællesskab. Det er 

derfor betydeligt at vurdere foraene forskelligt, ved overvejelser om effekten af en deplatforming. 

 

På baggrund af projektets teori ved vi, at det ofte er sårbare personer, som radikaliseres. At et radi-

kalt forum deplatformeres, mindsker sandsynligvis muligheden for at disse sårbare personer møder 

radikale fællesskaber, og indgår i en radikaliseringsproces. Det vil dog formentlig stadig være mu-

ligt at disse interesse- og værdifællesskaber opsøges på darkweb, da individet, som en uundgåelig 

sandhed, opsøger fællesskaber. Derfor ser projektgruppen ikke kun løsningen i lovgivning, da det 

ultimativt kan have flere negative end positive konsekvenser, for disse individer. Desuden kunne en 

sådan lovgivning have samfundsmæssige konsekvenser, i form statsstyret censur og underminering 

af demokratiet.  

På den Europæiske Unions, EU, hjemmeside, beskrives reglerne for det åbne internet således: 
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“EU's regler for det åbne internet giver dig ret til som bruger at få adgang til og/eller distribuere 

alt det indhold og alle de tjenesteydelser, du ønsker. Din internetudbyder må ikke blokere, bremse 

eller forskelsbehandle onlineindhold, onlineapplikationer og onlinetjenester, undtagen i 3 specifikke 

tilfælde: 

• for at overholde juridiske forpligtelser, f.eks. en dommerkendelse, der kræver blokering af 

specifikt ulovligt indhold 

• for at beskytte netværkets sikkerhed og integritet, f.eks. for at bekæmpe virusser og mal-

ware 

• for at klare problemer med ekstraordinær eller midlertidig overbelastning af et net-

værk” (Dit Europa, Europæisk Union, 2019). 

I reglementet beskrives det altså, at det er muligt for et land at censurere et forum, hvis dets indhold 

er i strid med gældende lovgivning. Derfor er projektgruppen af den opfattelse, at der er mulighed 

for skabe lovgivning på området på et nationalt og europæisk plan. Teknologiske værktøjer som en 

VPN, der kan flytte en IP-addresses lokation, ville dog være en nem måde at omgå en sådan lovgiv-

ning på. Projektgruppen mener derfor, at der er behov for et internationalt samarbejde, hvis radikale 

fora skal fjernes permanent fra clearweb.  
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 63	af	68		

11 Konklusion 

Gennem udvalgt radikaliseringsteori og kritisk diskursanalyse af projektets empiri, har vi fået ind-

blik i hvorledes radikalisering kan påvises, gennem diskursen og den sociale praksis på 8chan /pol/ 

og Incels.co. Som beskrevet i teorien, defineres det at være radikaliseret som værende voldsparat.  

Analyse på tekstniveauet, gav projektgruppen indblik i hvorvidt en radikal diskurs var præsent. 

Analysen konkluderede, ved hjælp af sporing af lingvistiske markører, at sprogbruget, rent gramma-

tisk, bar stærkt præg af radikale holdninger. Analyse af empiriens diskursive praksis, viste den fæl-

les referenceramme, der er skabt på hvert af de to fora. Det kan konkluderes at begge fora har en 

konservativ og reaktionær virkelighedsopfattelse, hvilket gør retningslinjerne for, hvad der er rigtigt 

og forkert, tydelige. Dette kan ligeledes ses i forekomsten af interaktionskontrol.  

Projektgruppen valgte på forhånd at definere den sociale praksis, ud fra Root Cause modellen. En 

analyse på et makrosociologisk niveau, beviste hvilke katalysatorer, der fik empiriens afsendere til 

at opleve et behov for handling. Katalysatorerne på henholdsvis 8chan /pol/ og Incels.co, bestem-

mes forskelligt, da det ene forum har et mere storpolitisk emnefelt, mens det andet bærer præg af 

enestående, sensationelle begivenheder og direkte personlig påvirkning.  

Den sociale praksis findes også på mikroniveau i Root Cause modellen, og er defineret ud fra deres 

sociale- og personlige identitet. Ud fra en mikrosociologisk analyse, har vi fået indblik i hvilke trig-

ger events, der medvirker til en radikalisering. Trigger events på det sociale plan, udspringer fra 

gruppeidentiteten. Analysen viser, at In-group defineres forskelligt på de to fora. På 8chan /pol/ er 

brugernes In-group ofte dannet uden for forummet, hvilket resulterer i en mindre grad af fælles-

skabsfølelse, end på Incels.co, hvor In-groupen defineres på forummet. Fælles, er en følelse af dis-

krimination, som trigger event, for en radikaliseringsproces. Det ses desuden at Out-groups define-

res forskelligt på de to fora.  

Rapporten diskuterer analysens resultater, i forhold til relevans og fremtidige tiltag. Projektets valg 

af case-eksempler, bundede i et ønske om at resultaterne kunne sige noget generelt om radikalise-

ring, på tværs af internetforaene. Analysens resultater viste dog et forskelligt billede af de to case-

eksempler og projektgruppen vurderer derfor at én samlet løsning, ville have vidt forskellige konse-

kvenser. Projektgruppen vurderer, at de to case-eksempler bærer præg af henholdsvis interesse- og 



	 64	af	68		

værdifællesskab, og konsekvenserne, ved et tiltag som deplatforming, ville derfor have forskellig 

karakter.  

12 Perspektivering  
For at indsnævre projektet mere, kunne vi have valgt at fokuseret på ét forum, frem for flere. Dette 

ville have strømlinet projektet, idet vi kunne have undersøgt flere tråde på forummet. Begrundelsen 

for valget af de to fora, 8chan /pol/ og Incels.co, bunder i ønsket om at sige noget generelt om radi-

kalisering på internetfora. Af samme årsag har vi valgt to fora med forskellige identiteter, da vi øn-

skede at påvise at radikaliseringsprocesser både kan foregå på et socialt plan (8chan /pol/), men 

også på et individuelt plan (Incels.co). 

  

I rapportens problemfelt, fremhæves Gabriel Weimanns teori, om at det frie og uregulerede internet, 

også kaldet Web 1.0, kan medvirke til at skade det moderne åbne demokrati (Gemmerli, 2014). Det-

te fordi internettets mange positive egenskaber, såsom anonymitet og decentralisering, kan misbru-

ges. Vi kunne altså, ud fra Weimanns teori, havde beskrevet de utilsigtede effekter, som f.eks. onli-

ne-radikalisering, der er opstået af internettets egenskaber (Gemmerli, 2014). Dette havde været 

oplagt, med TSA som primær semesterbinding.  

  

Ovenstående problemstilling kunne, ydermere have ført til en større diskussion om de positive og 

negative effekter, som det frie og uregulerede internet har, på ytrings- og informationsfriheden. I 

den vestlige verden har vi ytrings- og informationsfrihed, hvilket ikke er tilfældet for lande, som 

eksempelvis Kina, Nordkorea og Iran. Disse lande oplever begrænset adgang til internettet og stats-

styret censur (Macrina, 2015), hvilket forhindrer særlig informationssøgning. Derfor har darkweb 

en hel anden betydning for disse lande, da de derigennem kan opsøge information som ellers ikke er 

tilgængelig. Derudover er det muligt, for borgerne, at ytre sig på online fora, og berette om den un-

dertrykkelse de oplever i deres land. 

  

I år har demonstrationerne i Hongkong fyldt meget i medierne. Flere hongkongere er trådt frem og 

fortalt, at de er imod et kinesisk styre og ønsker at løsrive sig fra den kinesiske stat. Dette har ført til 

voldsomme demonstrationer, som resultat af Kinas reguleringer i Hongkong. Der er derudover ud-

brudt cyberkrig mellem demonstranterne og politiet i Hongkong, og det ville derfor være interessant 

at se på internettets mulighed for ytringsfrihed. Demonstranterne fra Hongkong, er nemlig nødsaget 
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til, at anonymisere sig online, for at kunne planlægge deres demonstration i fred. Opdager politiet 

deres identitet, ville dette have alvorlige konsekvenser for demonstranterne både under og efter de-

monstrationerne. Demonstranter har brugt både den krypterede chattjeneste Telegram, samt det 

anonyme forum LIHKG, hvilket svarer til Hongkongs svar på Reddit, til at planlægge demonstrati-

onerne (Kulager, 2019). Vi kunne derfor have undersøgt, hvorfor nogle individer er nødsaget til at 

bruge anonymisering for at beskytte sig imod deres stat, samt opsøge viden i gennem det frie og 

uregulerede internet, jf. hongkong-demonstranterne. Vi kunne her have lavet en kritisk diskursana-

lyse på både LIHKG og/eller Telegram, da demonstranterne i Hongkong er en undertrykt politisk 

minoritet, og derfor ville passe bedre under Faircloughs egentlige formål med teorien. En stor be-

grænsning ved dette projektemne er, at vi ikke kan tale kinesisk, hvilket ville gøre det vanskeligt at 

udvælge empiri. Samtidig ville vi også flytte fokus fra at undersøge radikalisering, til subkulturer på 

anonyme internetfora.  
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