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Abstract 

During the last few years a debate on identity politics and special rights for minority groups 

have been widely discussed in the media. The debate is centred around the discussion of a 

worrying trend in Danish society, where individual feelings of discrimination have become 

more important than free speech and democratic rights. This thesis takes a new perspective 

on the debate, as it seeks to investigate how the debate itself is creating a problematic division 

in society, by excluding the opponent position from taking part in a debate on minority rights. 

News articles and social media posts written by political actors from the right wing have been 

chosen as the primary data collection, supported by five interviews with researchers and 

experts within the fields of political communication. Using Michel Foucault’s genealogical 

framework, this thesis concludes that the narrative used by right-wing politicians within this 

debate is not new, but have previously been used in the 90’s and 00’s, in connection with a 

debate on  political correctness. With the appliance of Ernesto Laclau’s populism theory the 

thesis finds that the rationale used in the debate divides society into an elite, which is working 

against the average Danish citizens interests. This enables the communication to work as a 

mobilization strategy, which makes it easier for political actors to close down any demand for 

changes requested by minority groups. Therefore the communication from the right wing, can 

be seen as a political attempt to maintain status quo. With this in mind, the thesis concludes 

that the debate will always reach the same conclusions, as it is design to work as mobilization 

strategy instead of a actual debate. Based on the findings presented in this thesis, the thesis 

encourages you to remain critical and look for the nuances in the debate, when reading 

articles that claim that minority groups requests for special rights is threatening democratic 

principles in the Danish society.  
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1. Introduktion  

1.1 Indledning og problemfelt  

I løbet af de sidste par år er en ny og bekymrende tendens gang på gang blevet fremhævet i 

den danske presse: den danske sang er en ung, blond pige, mexicanske temafester, 

kønsneutrale trafiklys og senest eskimoisen, der ændrer navn (Heeger, 2018; Winther, 2019; 

Nielsen, 2020). Disse eksempler er blot nogle af de sager, der har været fremhævet i 

forbindelse med debatten om krænkelseskulturen i Danmark. En debat, der har fået 

danskerne til at debattere, hvorvidt vi er kommet til et sted, hvor den enkeltes følelse af 

diskrimination vægtes højere end den almene danskers ret til at ytre sig frit, og som har fyldt 

så meget i mediebilledet, at ’krænkelsesparat’ var udvalgt som kandidat til årets ord af Dansk 

Sprognævn i 2019 (Andersen, H. M, Rathje, M. & S. Jensen, E, 2019). Debatten er kendetegnet 

ved, at relativt få og enkelte sager gøres til udtryk for et stort samfunds- og demokratisk 

problem af en lang række aktører på tværs af landsdækkende aviser, radioprogrammer, TV-

udsendelser og podcasts. Mikkel Thorup, professor ved Institut for Kultur og Samfund, 

fremhævede netop denne pointe, da vi interviewede ham d. 4. juni 2020.  

“Det, jeg er fascineret af, er, hvordan de her meget små og få sager bliver nævnt i en uendelighed. 

Hvad er det for et narrativ, der gør det muligt at løfte de her få sager op til at være en 

kæmpestor samfundsmæssig tendens? Så fortolkningen og den dramatiske opskalering fra, at en 

eller anden siger ”skulle vi synge en anden sang?” til at ”universitetsansatte kan ikke finde ud af 

noget som helst, de studerende er snowflakes, civilisationen er ved at gå under.” (Thorup, 2020, 

bilag 1).  

Ifølge Malte Frøslee Ibsen, Ekstern lektor i politisk teori, Københavns Universitet kan 

krænkelsesnarrativet beskrives som en form for anti-identitetspolitik, som er kendetegnet 

ved at forskelligartede politiske kampe puljes sammen under et identitetspolitisk stempel, og 

beskrives som splittende, tyranniske, totalitære, historieløse, ekstremistisk, undertrykkende 

og krænkelsessyge mv. (Ibsen, 2020). Hvor identitetspolitikken ofte omtales i relation til en 

debat om minoriteters rettigheder, så handler den anti-identitetspolitiske debat om enkelte 

sager, som for eksempel den danske sang er ung, blond pige, mexicanske temafester, 

kønsneutrale trafiklys og eskimoisen, der kommer til at repræsenterer et samlet angreb på alt 
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fra den danske kulturarv, sammenhængskraften, det frie samfund og demokratiet (Ibsen, 

2020).  

Identitetspolitik er dog ikke et nyt fænomen, men en betegnelse for alt politik som kredser om 

identitet eller identitetsmarkører som race, nationalitet, køn eller socialklasse (Marker & 

Hendricks: 2019: 16). Derfor kan arbejderbevægelsens kamp om rettigheder på samme måde 

som #MeToo bevægelsen ses som identitetspolitiske kampe. Selvom identitetspolitik ikke er 

et nyt fænomen, så har det i løbet af de seneste par år fået et ekstremt stort fokus i medierne. 

Søger man på identitetspolitik de seneste 12 mdr. dukker der 1395 artikler sammenlignet 

med 129 artikler fra 2015-2016 (Infomedia, c & d). Silas L. Marker, professor ved Center for 

Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, forklarer hvordan det øgede fokus 

blandt andet skyldes nye muligheder for at skabe politiske fællesskaber på nettet, som ikke 

har været tilgængelige før i tiden. Bevægelser som #MeToo, LGBTQ+ og Black Lives Matter er 

blot nogle af de fællesskaber, som har været med til at præge fokusset på identitetspolitisk i 

medierne (Marker, 2020, bilag 5). I dette speciale tager vi udgangspunkt i den anti-

identitetspolitiske debat, men ser identitetspolitik som et neutralt begreb, der skal forstås 

som et politisk felt på linje med sundhedspolitik, økonomiskpolitisk og udenrigspolitik. Det 

betyder, at man godt kan overvære en debat om to modstridende positioner og kalde begge 

for identitetspolitiske (Marker & Hendricks, 2019: 16). Identitetspolitik besidder altså et 

konfliktuelt element, idet identitetspolitiske kampe altid indeholder en konflikt om, hvilke 

positioner der anerkendes som legitime i samfundet. Et eksempel på en identitetspolitisk 

debat, der samtidig kommunikeres som anti-identitetspolitisk er sagen om binære køn i 

biologiundervisningen. Her blev en diskussion i et klasseværelse på Københavns Universitet 

om, hvorvidt verden kan opdeles i binære køn til en anti-identitetspolitisk krænkelsessag, da 

den i medierne kom til at handle om studerende, der blev krænkede over mangel på inklusion 

af køn i statistikerne, fremfor studerende der udfordrede den eksisterende tænkning af 

kønsnormativitet (Haugaard, 2019). Dette er et eksempel på de to positioner, der ofte findes 

inden for identitetspolitiske debatter. En opdeling, der ifølge professor Silas L. Marker og 

Vincent Hendricks polariserer den danske debat om identitetspolitik, krænkelseskultur og 

politisk korrekthed.  

“I polariserede meningsmiljøer er der mere end nogensinde brug for nuancer, men det er også 

her, de har det sværest. I øjeblikket er de danske debatter om identitetspolitik, krænkelseskultur 
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og politisk korrekthed i høj grad præget af en sådan polarisering. Enten er du med os, eller også 

er du med de krænkede. Det er enten-eller og for eller imod. Der er sjældent plads til både-og 

eller til overhovedet at lytte efter, hvor modparten kommer fra.” (Marker & Hendricks, 2019: 

9).  

 

I ovenstående citat fremhæver Marker og Hendricks problematikken ved de nuværende 

debatter, da disse debatter ikke er kendetegnet ved at indeholde nuancer, men snarere 

kendetegnet ved en øget polarisering, der ofte splitter debatten i et os vs. dem. I World 

Economic Forum’s Global Risk Report fra 2019 vurderes en øget politisk polarisering, som en 

drivende kraft bag politiske og sociale konflikter på globalt plan. Denne polarisering skyldes 

til dels identitetspolitikken i politiske debatter, hvor større nationale partier i højere grad har 

haft fokus på eksklusion af minoriteter (WEF, 2019: 14-34). Denne type polariseringen af  et 

os vs. dem ses ofte inden for populistisk tænkning, hvor der netop ikke er plads til et” både-

og” i konstruktionen af politiske identiteter, fordi den ene part kun kan eksistere, ved at den 

anden part ekskluderes fra samfundet (Laclau, 2005: 5). Ifølge The Economist er populistisk 

tænkning et af de helt store problemer i de vestlige demokratier, fordi den øger afstanden 

mellem eliten og folket, og derved skaber problemer for den politiske samtale. På samme tid 

fremhæver The Economist hvordan populismen også skaber muligheder for demokratisering 

grundet et øget fokus på folket (Grundlach, 2018). Det er derfor interessant at undersøge 

hvorvidt krænkelsesdebatten kan ses som et udtryk for populistisk tænkning, og hvilke 

mulighedsbetingelser for den politiske samtale brugen af narrativet skaber. Før vi undersøger 

dette, vil specialet dog starte et andet sted, da vi ønsker at undersøge hvorvidt 

krænkelsesdebatten faktisk er så ny en debat, som den lader sig fremstå i medierne.  

1.2 Politisk korrekthed som indgangsvinkel til debatten om 

krænkelseskulturen 

I vores indledende arbejde med at indsamle empiri dukkede begrebet politisk korrekthed op 

gentagne gange. Derfor har vi en formodning om, at nogle af de argumenter, der anvendes i 

debatten om krænkelseskulturen, måske ikke er så nye og anderledes, som de umiddelbart 

lader sig fremstå. Denne formodning blev styrket, efter at vi havde læst bogen “Os og Dem – 

identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter” fra 2019, samt et efterfølgende 

interview med forsker og forfatter Silas L. Marker (Marker,2020, bilag 5).  



Side 9 af 121 

 

For at kunne opstille denne hypotese er det dog nødvendigt at redegøre for begrebet politisk 

korrekthed. Politisk korrekthed er en oversættelse af det amerikanske fænomen political 

correctness og i Munksgaard fremmedordbog fra 1997 bliver politisk korrekthed forklaret 

således: ”En bevægelse el. retning, der er opstået i USA, og som stræber efter at beskytte 

mennesker (især farvede, handicappede, homoseksuelle og kvinder) mod ringeagt og 

overgreb fra andre samfundsborgeres side.” (Frost, 1998: 1). Hvis vi holder fast i den 

amerikanske kontekst, er politisk korrekthed et udtryk, der opstod på de amerikanske 

universiteter i slutningen af 1980erne. Mere specifikt startede det med, at en række 

studerende begyndte at sætte spørgsmålstegn ved opkomsten af den litteratur, der blev 

studeret. De studerende ønskede en mere multikulturel tilgang til de humanistiske fag, hvor 

der ikke kun blev læst litteratur af hvide mænd, men i samme grad værker af 

minoritetsgrupper som sorte, homoseksuelle og kvinder. Debatten i universitetsmiljøet 

bredte sig dog hurtigt fra at handle om litteraturvalg til at handle om, hvordan man generelt 

omtalte minoritetsgrupper (Wilson, 1997: 66f). På de amerikanske universiteter opfordrede 

studerende nu hinanden til at være opmærksomme på, hvordan minoritetsgrupper blev 

italesat i vittigheder, samt hvordan bestemte sproglige vendinger kunne virke 

undertrykkende for en række minoriteter. Dette resulterede blandt andet i, at de studerende 

begyndte at anmelde undervisere, der anvendte, hvad de iagttog som diskriminerende og 

undertrykkende humor og sproglige vendinger. Den nye tilgang på universiteterne bredte sig 

inden længe til resten af det amerikanske samfund, hvor de nye fortalere for bekæmpelse af 

undertrykkende og diskriminerende adfærd af andre aktører i samfundet gik under 

betegnelsen de politisk korrekte (Frost, 1997: 14-15), (Wilson, 1997) & (Dyson et al., 2018: 

46ff.).  

At politisk korrekthed startede som et begreb på venstrefløjen, men blev overtaget af aktører 

på højrefløjen, er en pointe, Mikkel Thorup, forsker ved Aarhus Universitet, fremhævede, da vi 

spurgte ham om opkomsten af krænkelsesnarrativet i det danske mediebillede: 

“Så hvis man sporer debatten omkring politisk korrekthed, så ville man se to ting, som er præcist 

parallelt med identitetspolitik. For det første starter begrebet/diskussionen som en intern kritik 

af nogle tendenser eller som en diskussion af, hvilke kampe der skal prioriteres. Det fungerer som 

et ironisk eller diskussionsbegreb i mere eller mindre lukkede venstrefløjsmiljøer, men så på et 

tidspunkt kommer det lidt ud i offentligheden, men det vigtigste er, at det bliver samlet op af 
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højrefløjen. Og i det her tilfælde bliver samlet op af amerikanske tænketanke, der bruger det helt 

åbenlyst og meget eksplicit til dybest set at føre en kulturkrig. De samler det her begreb op og 

omformer det fra, at det er en debat i en intern venstrefløjsdebat, til at det er essensen af det, 

venstrefløjen har gang i, at det er venstrefløjens projekt, og at højrefløjen er sat i verden for at 

beskytte verden mod dette projekt. Og uden af at have kigget alt for grundigt på det, så synes jeg 

klart, at det er lidt den samme tendens, vi har set her.“ (Thorup, 2020, bilag 1).   

Det var nemlig ikke de venstreorienterede studerende, der omtalte sig selv som politisk 

korrekte, men i stedet en betegnelse, højrefløjen og de mere konservative begyndte at bruge 

om de studerende, der satte fokus på nye problematikker om strukturel undertrykkelse 

gennem samfundet, sproget og i den alment accepterede humor (Frost, 1997) & (Wilson, 

1997). Dette beskrives blandt andet i debatbogen “Has PC gone mad”, hvor politisk 

korrekthed beskrives som et begreb, der er blevet ‘hijaket’ af højrefløjen: ”politically 

correctness has been hijacked by the right, and now it seems to mean that everything i’m mad 

at but can’t be bigoted about anymore is politically incorrect” (Dyson et al., 2018: 48). Derfor 

er politisk korrekthed i vid udstrækning blevet et begreb, der benyttes af højrefløjen til at 

beskrive og karakterisere dens opfattelse af venstrefløjen (Dyson et al., 2018), (Finley & 

Esposito, 2019: 2), (Frost, 1998) & (Wilson, 1997). Fokusset på strukturel undertrykkelse 

gennem samfundet, sproget og den alment accepterede humor er ligeledes noget, der er 

blevet fremhævet i forbindelse med krænkelsessager. Derfor er der meget, der tyder på, at 

måden at anvende de to begreber på har paralleller, hvorfor vi finder det relevant at 

undersøge. Denne parallelitet har vi ikke kunne finde empirisk materiale, der undersøger, og 

derfor mener vi, at det er nødvendigt at starte vores analyse med en opsporing af 

sammenhængen mellem debatten om politisk korrekthed og krænkelseskulturen i den danske 

presse. Denne nødvendighed understøttede Mikkel Thorup, da vi interviewede ham den 4. 

juni 2020. Her fremhævede han forundringen over den gentagelse, der kan spores mellem 

begreberne politisk korrekthed og krænkelsesdebatten, men samtidig den mangel på 

forskning, der har været på området.  

“Der er få mennesker, der har gjort en indsats for at kigge efter og opspore opkomsten af den her 

krænkelsesdebat. Det, man skal kigge til, hvis man ønsker at forstå både opkomsten og 

udviklingen af krænkelseskulturen, er, at man skal gå lidt tilbage til 90’erne og kigge på 

debatten omkring politisk korrekthed. Jeg er simpelthen slået af akut forundring over så 
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ekstremt meget gentagelse, der bare er over den her omgang. Der er ikke ét argument i den her 

krænkelsesdebat, som ikke først er blevet sagt i 90’erne om politisk korrekthed. Det er, som om 

alle mennesker bare har lavet en ’copy-paste’ eller ’søg og erstat’ på politisk korrekthed, og så 

sat krænkelses- eller identitetspolitik ind. Så der er en eller anden virkelig spændende 

parallelitet dér, som handler om, at noget af den debat, der var omkring politisk korrekthed, 

døde lidt ud, men nu ligesom er blevet taget op igen under den her nye debat omkring 

identitetspolitik og krænkelseskultur” (Thorup, 2020, bilag 1).  

Med udgangspunkt i ovenstående finder vi det nødvendigt at undersøge opkomsten af 

krænkelsesdebatten ved at tage udgangspunkt i måden, hvorpå politisk korrekthed historisk 

er blevet anvendt af politiske aktører. Hvorefter vi ønsker at undersøge hvorvidt 

krænkelsesdebatten kan ses som et udtryk for populistisk tænkning, samt hvilke 

mulighedsbetingelser og konsekvenser narrativet har for identitetspolitiske debatter.  

Problemformulering: Hvordan kan italesættelsen af de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen siges at have kontinuitet til begrebet politisk korrekthed, kan disse 

italesættelser ses som udtryk for populisme, og hvilke konsekvenser har italesættelserne for en 

debat om identitetspolitik? 

1. Hvordan kan italesættelsen af de politisk korrekte fra 1996 til 2020 siges at udgøre en 

kontinuitet i måden, hvorpå de krænkelsesparate og krænkelseskulturen italesættes i den 

offentlige debat i dag? 

 

2. Hvilke mulighedsbetingelser konstrueres ved italesættelsen af de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen, og kan disse konstruktioner ses som et udtryk for populisme?  

 

3. Hvilke konsekvenser har det for en debat om identitetspolitik, når der kommunikeres i et 

krænkelsesnarrativ?  

Problemformuleringen vil blive besvaret gennem de tre ovenstående delanalyser. I den første 

delanalyse vil vi undersøge, hvordan krænkelseskulturen og de krænkelsesparate historisk er 

blevet italesat. Vores udgangspunkt for denne analyse er at undersøge politiske aktørers brug 

af begreberne krænkelseskultur og de krænkelsesparate med udgangspunkt i begrebet 
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politisk korrekthed, da vi gennem et litteraturstudie og en række ekspertinterviews har en 

formodning om, at italesættelsen af politisk korrekthed har paralleller til den nutidige debat 

om krænkelseskulturen og de krænkelsesparate (se afsnit 1.2). Derfor vil første delanalyse 

undersøge, hvorvidt den historiske italesættelse af de politisk korrekte kan siges at have 

kontinuiteter til måden, hvorpå krænkelseskulturen og de krænkelsesparate italesættes i dag. 

Dette er relevant at undersøge, da krænkelseskulturen fremhæves som en ny og bekymrende 

tendens i medierne. Vi vil undersøge dette ved at tage udgangspunkt i Foucaults genealogiske 

og vidensarkæologiske analysestrategi, hvortil vi vil belyse den objektivering, de 

subjektpositioner, begrebsnetværk og den diskursive strategi, som frembringes, når politisk 

korrekthed, de politisk korrekte, krænkelseskulturen og de krænkelsesparate italesættes. Det 

empiriske grundlag for analysen består af en række artikler, kronikker, læserbreve og 

debatindlæg bragt i pressen i perioden 1996-2020, hvor de politisk korrekte, politisk 

korrekthed, de krænkelsesparate og krænkelseskulturen italesættes. Derudover vil vi benytte 

Facebook-opslag, hvor folketingspolitikere italesætter de politisk korrekte, politisk 

korrekthed, de krænkelsesparate og krænkelseskulturen i opslag på deres Facebook-sider1 

(se bilag 7). 

Da krænkelseskulturen er et nyt begreb, og empirien derfor er begrænset, må vi anvende 

politisk korrekthed som indgangsvinkel til at belyse brugen af begrebet krænkelseskulturen. 

Ud fra første analyses resultater får vi blik for den position, iagttageren konstruerer, når 

politisk korrekthed og krænkelseskulturen italesættes. Denne position er vigtig for 

besvarelsen af anden delanalyse, da den vil belyse, hvilke mulighedsbetingelser der 

frembringes, når de krænkelsesparate og krænkelseskulturen italesættes. Dette vil vi 

undersøge ved at inddrage Ernesto Laclaus populismeteori til at belyse, hvorvidt de 

krænkelsesparate konstrueres som en elite, der står i antagonistisk relation til resten af det 

danske samfund. Dertil vil vi supplere Laclaus teori med Mikkel Thorups temaer: 

undertrykkelse, krig, fjende og trussel som afsæt for en diskussion om, i hvilket omfang 

populisme gør sig gældende. Denne analysedel vil anvende empirien, som vi har præsenteret i 

første delanalyse, samt suppleres af fem ekspertinterviews. Forskerne, der har bidraget med 

ekspertviden, er: Frederik Stjernfelt, professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi 

 
1 Da Danmark blev et Facebook-land i 2008, så er alle Facebook-opslag inddraget i analysen dateret efter 2008.  
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ved Aalborg Universitet, Mikkel Thorup, professor ved Institut for Kultur og Samfund, Allan 

Dreyer Hansen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab med fokus på magt, identitet og 

populisme, Silas L. Marker, tilknyttet Center for Information og Boblestudier ved Københavns 

Universitet, og Jannick Friis Christensen, der er tilknyttet Institut for Organisation og har 

fokus på politisk kommunikation, identitet, magt, diversitet og queer-teori.  

Tredje delanalyse vil besvare, hvilke konsekvenser det har for en identitetspolitisk debat, når 

der kommunikeres gennem et krænkelsesnarrativ. Det vil vi diskutere med udgangspunkt i 

anden delanalyses konklusioner om de mulighedsbetingelser og populistisk kendetegn, som 

krænkelsesnarrativet frembringer, samt de ekspertinterviews, vi har foretaget. I dette afsnit 

vil vi reflektere over, hvilke grænsedragninger der konstrueres, når krænkelsesnarrativet 

anvendes, og hvilke konsekvenser denne grænsedragning har i en debat. Dertil vil vi benytte 

dette afsnit til at sige noget generelt om politisk kommunikation ud fra dette speciales 

analyser om brugen af krænkelsesnarrativet.      

Dette speciale vil beskæftige sig med politiske aktørers strategiske brug af begreberne politisk 

korrekthed, de politisk korrekte, krænkelseskulturen og de krænkelsesparate. Det er derfor 

begrebernes anvendelse inden for en række diskurser, som er i fokus i dette speciale. Vi er 

opmærksomme på, at hvis projektet i stedet havde til formål at undersøge politisk korrekthed 

som fænomen, så ville vi være nødt til at gå længere tilbage i historien, da der ikke er nogen 

tvivl om, at hvad der bliver anset for politisk korrekt adfærd, ikke er et nyt fænomen, men et 

fænomen, der historisk har været italesat igennem andre begreber og diskurser.  

1.3 Afgrænsning 

Krænkelsesdebatten er en bred offentlig debat, hvor en lang række forskellige aktører har 

udtalt sig om emnet. Det gælder blandt andet studerende som Emmily Steen Thomsen, der 

har skrevet en opinion til Berlingske: “Studerende om krænkelsesdebat: »Problemet er, når 

der kommer en lille gruppe studerende, der kræver særrettigheder til minoriteter«” (2019), 

eller da P1 sendte udsendelsen “Korrekthed og krænkelser”, hvor forfatter Christina Hagen 

fortalte om sin nye bog “Korrekthedsbiblen” (P1, 2019), samt da Søren Fauli og Dan Rachlin 

udkom med podcastafsnittet “De politiske amatører - om identitetspolitik og 

krænkelseskultur” (Fauli & Rachlin, 2020). Ovenstående er blot tre eksempler på aktører, der 

har udtalt sig om og blandet sig i debatten om krænkelseskulturen. Fordi der er så mange 
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forskellige typer af aktører, har vi i dette speciale valgt at afgrænse os til politiske aktørers 

brug af krænkelsesnarrativet, da vi ønsker at undersøge, hvorvidt narrativet kan iagttages 

som udtryk for populisme. Da populismeteorien historisk er udviklet på baggrund af politiske 

aktører, finder vi det fordelagtigt at afgrænse os til politiske aktørers udsagn. Der er ikke 

nogen politiske partier, der har foreslået lovgivning, opbygget en mærkesag eller udviklet 

politiske manifester på baggrund af debatten om krænkelseskulturen. Derfor vil vi i dette 

speciale ikke beskæftige os med krænkelseskulturen som en bevidst politisk strategi, men i 

stedet som et strategisk led i en politisk diskurs. Dertil kommer, at det ville være svært at 

indsamle nok empiri og data om for eksempel Emmily Thomsen, Søren Fauli eller Christina 

Hagens udtalelser om krænkelseskulturen. Ved at undersøge politiske aktører har vi kunnet 

indsamle 45 artikler og 16 Facebook-opslag, hvori krænkelseskulturen adresseres.  

2. Det analysestrategiske udgangspunkt 

2.1 Det socialkonstruktivistiske perspektiv 

I dette speciale har vi valgt at tage et analysestrategisk afsæt i socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen placerer sig inden for det konstruktivistiske paradigme, hvor 

ontologien er relativistisk, epistemologien er subjektiv og metodologien er præget af 

kvalitative og diskursanalytiske metoder (Larsen, 2013: 124). En ontologisk relativisme 

betyder, at videnskabens genstande ofte er direkte skabt af den videnskabelige iagttagelse 

(Presskorn-Thygesen, 2013: 27-29). Det betyder, at vi som iagttagere betragter 

krænkelseskulturen ud fra en ontologisk relativisme, hvor vores genstand, 

krænkelseskulturen, er et resultat af sociale konstruktioner. Derfor iagttager vi ikke, hvorvidt 

der rent faktisk eksisterer en krænkelseskultur eller krænkelsesparate individer, men i stedet 

hvordan disse begreber er konstrueret gennem sociale konstruktioner. Den subjektive 

epistemologi betyder, at objektiv viden er mulig, da viden altid er bundet til forvrængede 

sociale konstruktioner. Det betyder, at den viden, vi frembringer i dette speciale gennem 

valget af analysestrategi og teori, ikke kan være fuldkommen objektiv, da vores resultater og 

konklusioner afspejler de valg, vi har taget i udarbejdelsen af specialet. Derfor starter 

socialkonstruktivistiske analyser med etableringen af et bestemt blik på en social virkelighed 

– nærmere bestemt handler teorien i socialkonstruktivistisk forstand om udfoldelsen af 

begreber, der gør en forskel for konstruktionen af den sociale virkelighed (Esmark et al., 
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2014: 20ff). Så for at tilgå problematikken inden for den subjektive epistemologi er det 

nødvendigt at redegøre for det blik, vi som forskere anlægger på dette speciale. Særligt 

udpegningen af analysebærende begreber har konsekvenser for det videnskabsteoretiske 

blik, hvortil Niels Åkerstrøm Andersen (1999) fremhæver, at et socialkonstruktivistisk 

projekt starter med udpegningen af analysebærende begreber (Andersen, 1999: 11). Vi vil 

derfor starte vores analyse med afsæt i begreberne krænkelseskultur og krænkelsesparat som 

specialets analysebærende begreber. Selvom vi i første delanalyse tager afsæt i begreberne 

politisk korrekthed og de politisk korrekte, så er disse begreber ikke analysebærende, da de 

anvendes til at øge vores viden om konstruktionen af krænkelseskulturen og de 

krænkelsesparate. Dertil vil vi anlægge et iagttagelsespunkt, hvor vi iagttager andres 

iagttagelser, med andre ord et andenordensblik, der vil blive præsenteret i afsnit 2.3. Med 

andre ord har måden, hvorpå vi undersøger vores genstand, krænkelseskulturen, betydning 

for, hvilke resultater og konklusioner der præsenteres i dette projekt. Derfor vil vi 

afslutningsvist diskutere og forholde os kritisk til analysens resultater og konklusioner ved at 

forholde os til de analysestrategiske og videnskabsteoretiske valg, der har skabt rammen om 

dette projekt. Da vi arbejder med diskursanalysen i dette speciale, er metodologien ligeledes 

præget af kvalitative data, der er kendetegnende for det konstruktivistiske paradigme. 

Metodologiens begrænsninger og muligheder er diskuteret i nedenstående afsnit, hvor valget 

af kvalitativ dataindsamling, arkivdannelse og interviewmetode er udfoldet.    

2.2 Arkivdannelse 

Da specialet ønsker at undersøge politiske aktørers brug af krænkelsesnarrativet, har en del 

af undersøgelsen været at kortlægge, hvilke politiske aktører der hovedsageligt gør brug af 

narrativet. Da vores første delanalyse undersøger krænkelsesnarrativet gennem brugen af 

politisk korrekthed og de politisk korrekte, har vi dannet to arkiver. Begge arkiver er dannet 

ved at anvende databasen Infomedia, hvor vi har opsat en række søgekriterier. Et af 

kriterierne for vores arkivdannelse har været, at artiklerne var skrevet og indsendt af 

politikere med tilknytning til et parti i Folketinget. Dette kriterium har vi opstillet for at sikre, 

at artiklerne bestod af udtalelser fra politiske aktører fremfor at være skrevet af journalister; 

dette for at undgå journalistiske vinklinger og fortolkninger. Ved at indsætte alle partierne i 

søgefeltet ‘artikelforfatter’ dukker de artikler op, som er indsendt af politikerne selv, fremfor 
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artikler skrevet af journalister om politiske aktørers holdninger og udtalelser. Vi har dannet 

det første arkiv ved at søge på ’politisk korrekthed’ og ’de politisk korrekte’, hvor vi i det 

andet arkiv har søgt på ‘krænkelseskultur’ og ‘ de krænkelsesparate’. Begge arkiver er dannet 

ud fra en ubegrænset tidsperiode for at sikre, at alle artikler, hvor politiske aktører har udtalt 

sig om emnet, er blevet indfanget. Med særlige undtagelser indgår et par artikler med andre 

artikelforfattere, hvor artiklen udelukkende består af længere citater fra en politisk aktør. I 

dannelsen af vores arkiv har vi inddraget alle artikler i landsdækkende og regionale aviser, 

hvor en politiker nævner et af de ovenstående begreber. Det samlede antal artikler findes i det 

vedhæftede bilag 11. 

 

2.2.1 Dannelse af arkiv: Politisk korrekthed 

I vores indsamling af empiri til dette arkiv har vi fundet 179 artikler, hvor politiske aktører 

nævner politisk korrekthed eller de politisk korrekte i debatindlæg, kronikker og 

kommentarer. Artiklerne er fordelt på følgende partier: Dansk Folkeparti 91 artikler, Venstre 

42 artikler, Det Konservative Folkeparti 17 artikler, Nye Borgerlige 9 artikler, Socialistisk 

Folkeparti 5 artikler, Liberal Alliance 4 artikler, Socialdemokratiet 4 artikler, Alternativet 3 

artikler og Enhedslisten 3 artikler. Artiklerne fordeler sig på politiske partier på følgende 

måde:  

 

Tabel 1: Oversigt over fordeling af artikler fra politiske aktører, der nævner politisk korrekthed og de 

politisk korrekte fra 1996-2020. 

I dannelsen af vores arkiv har vi kunnet konkludere, at det hovedsageligt er partierne Dansk 

Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti, som har benyttet begreberne politisk 
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korrekthed og de politisk korrekte i en række artikler fra 1996 og frem til 2020. Ud fra 

ovenstående fordeling kan vi iagttage, at begrebet ikke udelukkende er forbeholdt højrefløjen, 

men er et begreb, der hyppigst anvendes af disse tre højrefløjspartier. I vores kodning af 

artiklerne har vi kunnet konkludere, at selvom begrebet bruges af partier som Enhedslisten, 

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, så anvendes det ikke som et 

led i en diskurs til at skabe en kommunikativ modstander, men i mere deskriptiv form som for 

eksempel når Steen Gade fra Socialistisk Folkeparti nævner, at det er blevet politisk korrekt at 

forhold sig kritisk, men ikke videre italesætter en klar modstander eller uddyber det 

yderligere (Gade, 2006: 1). Da vi ønsker at undersøge den strategiske brug af begreberne, er 

det derfor mere relevant at tage udgangspunkt i iagttagere, der benytter begrebet til at 

konstruere en modstander. Med udgangspunkt i dette fund har vi konstrueret et 

iagttagelsespunkt, der består af Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti, 

som vi vil referere til som vores konstruerede højrefløj eller blot højrefløjen i dette speciale2. I 

dannelsen af vores arkiv kan vi se, at vores empiriske materiale primært består af kronikker, 

debatindlæg, kommentarer m.fl. bragt i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Weekendavisen 

og en række lokalaviser. At hovedvægten af artikler bringes i bestemte nationale og regionale 

aviser, ser vi ikke som et problem for specialets validitet, men som et resultat af, at det er 

aktører på højrefløjen, der primært italesætter politisk korrekthed. Derfor er det ikke 

overraskende, at politikerne på højrefløjen vil indsende deres indlæg til aviser, der anses som 

mere borgerlige, da det må antages, at disse aviser har større tilbøjelighed til at bringe 

budskaber fra højrefløjspartierne3.  

2.2.2 Dannelse af arkiv: Krænkelseskulturen 

I dannelsen af arkivet har vi indsamlet 45 artikler, hvor politiske aktører udtaler sig om de 

krænkelsesparate eller krænkelseskulturen. Artiklerne fordeler sig således mellem de 

politiske partier: Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 0 udtalelser, Alternativet 1 udtalelse, 

Det Radikale Venstre og Nye Borgerlige 2 udtalelser, Socialdemokratiet og Liberal Alliance 4 

 
2 Vi er opmærksomme på at andre partier som LA og Nye Borgerlige også vil kaldes for højrefløjen, men i dette 

speciale er det de højrefløjspartier, der i størst omfang gør brug af begreberne krænkelseskultur, 

krænkelsesparat og politisk korrekthed, vi fokusere på. 

3 Tallene for politisk korrekthed og krænkelseskulturen i 2020 er fundet ultimo juni, så der kan have været flere 

kilder publiceret siden juni 2020.  
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udtalelser, Det Konservative Folkeparti 5 udtalelser, Venstre 10 udtalelser og Dansk 

Folkeparti 13 udtalelser. Ud fra arkivet kan vi hermed konstatere, at det er Det Konservative 

Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, som primært gør brug af konstruktionen de 

krænkelsesparate og krænkelseskulturen. Derfor giver det mening at fastholde vores tidligere 

konstruerede iagttagelsespunkt, da det er samme iagttagere, der benytter sig af italesættelsen 

de krænkelsesparate og krænkelseskulturen. Ved at fastholde vores konstruerede 

iagttagelsespunkt har vi ligeledes mulighed for at sammenligne de diskursive elementer, der 

benyttes af vores konstruerede højrefløj, når de politisk korrekte og de krænkelsesparate 

italesættes. 

 

Tabel 2: Oversigt over fordeling af artikler fra politiske aktører, der nævner krænkelseskultur og de 

krænkelsesparate 

2.2.3 Inddragelse af Facebook-opslag som supplerende arkiv  

Da vi ønsker at undersøge en offentlig debat gennem en række politiske aktører, finder vi det 

nødvendigt at supplere ovenstående artikler med opslag på sociale medier (se alle opslag i 

bilag 7). I vores indledende dataindsamling har vi valgt at fokusere på Facebook, da Facebook 

sammen med Twitter er den platform, der hovedsageligt benyttes af politikere (Pilsborg, 

2019). Vi har afgrænset os til platformen Facebook, da den har et større publikum end Twitter 

– for eksempel har Lars Løkke Rasmussen 188.300 følgere på Twitter, mens han har 207.000 

på Facebook (Rasmussen, 2020). Da Twitter har et meget begrænset antal tegn, bliver 
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opslagene meget korte, hvorimod Facebook kan benyttes til at skrive mere omfattende og 

detaljerede opslag. For eksempel har Pia Kjærsgaard d. 31. juli (2020) skrevet et opslag på 

851 tegn om “krænkelsesvanviddet”, hvorimod hun på Twitter har skrevet et opslag om 

samme emne på 23 tegn og linket til en artikel skrevet i Berlingske (Pia Kjærsgaard, 31. juli 

2020; Pia Kjærsgaard, 3. august 2020). Derfor har vi afgrænset os til Facebook som det sociale 

medie, vi har indsamlet empiri fra. For at finde de opslag, der refererer til politisk korrekthed 

eller krænkelseskulturen, har vi søgt på politikere knyttet til vores iagttagelsespunkt, der 

udgøres af folketingspolitikere med tilknytning til partierne Venstre, Det Konservative 

Folkeparti og Dansk Folkeparti. Vi har benyttet de samme søgeord – ‘politisk korrekthed’, ‘de 

politisk korrekte’, ‘de krænkelsesparate’ og ‘krænkelseskultur’ – til at identificere eventuelle 

opslag fra de aktører, der tilhører vores konstruerede højrefløj. Det første opslag, der 

inkluderer ovenstående søgeord, er fra 2013, hvor Morten Messerschmidt omtaler politisk 

korrekthed i relation til censur på YouTube og Facebook (Messerschmidt, 2013). Opslagene 

fordeler sig på følgende måde mellem de tre partier Dansk Folkeparti, Det Konservative 

Folkeparti og Venstre: 25 opslag fra Dansk Folkepartis folketingspolitikere, som omhandler 

politisk korrekthed, og 9 opslag om krænkelseskulturen og de krænkelsesparate. Hos Det 

Konservative Folkeparti er der 2 opslag, der omhandler politisk korrekthed, og 7 opslag, der 

omhandler krænkelseskulturen. Hos folketingspolitikere tilknyttet partiet Venstre er der 1 

Facebook-opslag, der relaterer sig til politisk korrekthed, og 2, der relaterer sig til 

krænkelseskulturen og de krænkelsesparate (bilag 7).  

Årstal Dansk Folkeparti Venstre Konservative 
13 2 0 0 
14 0 0 0 
15 0 0 0 
16 4 1 0 
17 1 0 0 
18 2 1 1 
19 9 0 0 
20 7 0 1 

Total 25 2 2 
 

Tabel 3: Antallet af Facebook-opslag, hvor aktører på højrefløjen italesætter politisk korrekthed 

Årstal Dansk Folkeparti Venstre Konservative  
13 0 0 0 
14 0 0 0 
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15 1 0 0 
16 0 1 1 
17 3 0 0 
18 1 0 2 
19 1 1 2 
20 3 0 2 

Total 9 2 7 
 

Tabel 4: Antallet af Facebook-opslag, hvor aktører på højrefløjen italesætter krænkelseskulturen 

 

2.2.4 Metodiske overvejelser knyttet til dataindsamlingen og valget af 

arkiv 

Ud fra vores grafer kan det aflæses, at der er relativt få artikler i nogle år fremfor i andre, 

hvilket gør det vanskeligt at generalisere, hvordan vores konstruerede højrefløj iagttager 

politisk korrekthed i disse år. I stedet kan vi benytte de få artikler til at analysere, hvilke 

diskursive elementer der trækkes på i de enkelte artikler. Manglen på artikler i disse år støtter 

op om politisk korrekthed og krænkelsesparathed som begreber, der ikke er konstante 

politiske mærkesager som for eksempel udlændingepolitik, men i stedet et led i en diskursiv 

strategi, der anvendes, når identitetspolitiske debatter tages op i det offentlige rum. Et 

eksempel er andelen af artikler i 2006, hvor brugen af politisk korrekthed stiger markant i 

relation til Muhammedkrisen i 2005 (Fink, 2006; Skaarup, 2006; Kjærsgaard, 2006; Krarup, 

2006). Derfor har vi ikke analytisk belæg for at sige, hvordan noget iagttages i 2005 frem for i 

2006 eller 2008. I stedet har vi kunnet benytte vores arkiv til at fremanalysere nogle 

diskursive elementer, der er gennemgående for, hvad begreber som politisk korrekthed og 

krænkelsesparathed sættes i relation til, og hvilke subjektpositioner der frembringes, når 

disse begreber inddrages i en debat. Derfor benytter vi ikke vores genealogi til at fokusere på, 

hvad der udgrænses i kommunikationen, men i stedet, hvilke mulighedspositioner der skabes 

kommunikativt, når der tales ind i et politisk korrektheds- og et krænkelsesnarrativ. 

I dannelsen af vores arkiv har vi benyttet søgeordene ‘politisk korrekthed’, ‘de politisk 

korrekte’, ‘krænkelseskultur’ og ‘de krænkelsesparate’. Det betyder, at vi kun har indfanget de 

artikler og Facebook-opslag, hvor disse begreber nævnes, men ikke alle de artikler og opslag, 

hvor politikere taler ind i eller knytter an til sager eller episoder, som kunne kategoriseres 

som ‘krænkelsessager’. Derfor er der højst sandsynligt et bredere arkiv, der kunne være 
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blevet inddraget og trukket på i vores nedenstående analyse, hvis vi også havde inddraget alle 

de artikler og opslag, som relaterer sig til krænkelseskulturen uden at benytte ordet. Fordelen 

ved at anvende disse søgeord er, at kriterierne for udvælgelsen af artikler og Facebook-opslag 

er klare, hvilket skaber en gennemsigtighed i, hvordan vores empiriske materiale er blevet 

indsamlet, som er med til at højne reliabiliteten. Ved at benytte nogle klare søgeord til at 

udvælge vores artikler og Facebook-opslag sikrer vi, at indsamlingen af empiri ikke sker på 

baggrund af, hvad vi selv fortolker som værende relevant, eller som vi mener har en relation 

til krænkelsesdebatten. Ulempen er, at relevante artikler og Facebook-opslag ikke 

identificeres grundet vores søgeord, eller at relevant empiri fravælges, da den ikke indeholder 

søgeordene ‘politisk korrekthed’, ‘de politisk korrekte’, ‘krænkelseskultur’ og ‘de 

krænkelsesparate’.    

2.3 Iagttagelsespunkt 

Åkerstrøm Andersen beskriver, hvordan der inden for det konstruktivistiske 

videnskabsteoretiske afsæt er sket en forskydning fra en ontologisk orienteret 

videnskabsteori til en mere epistemologisk orienteret videnskabsteori (Andersen, 1999: 12). 

Det betyder, at når man vælger at tage afsæt i et konstruktivistisk perspektiv som 

socialkonstruktivismen, så iagttages virkeligheden ikke gennem ens eget blik, men gennem 

andres iagttagelser. Man konstruerer med andre ord et andenordensblik, eller et blik for 

blikke, der har betydning for, hvordan ens genstand træder frem (Esmark et al., 2014: 10). 

Derfor iagttager vi i dette speciale, hvordan vores konstruerede højrefløj iagttager genstanden 

krænkelseskulturen og de krænkelsesparate, og det er deres konstruktion af disse begreber, 

der er afgørende for vores analyse. Vi kan derfor ikke ud fra vores videnskabsteoretiske 

fundament konkludere, hvorvidt der faktisk eksisterer en tendens, hvor en gruppe individer 

hurtigere bliver fornærmede og stødte. Men kun konkludere, hvilke mulighedsbetingelser og 

konsekvenser det har, at vores konstruerede højrefløj kommunikerer om krænkelseskulturen 

og de krænkelsesparate. Vi er opmærksomme på, at der, når vi iagttager en række forskellige 

aktører på højrefløjen, er forskel på de enkelte aktørers argumentationskæde, valg af ord og 

sproglige virkemidler etc. Derfor vil vi forsøge at nuancere de enkelte aktørers iagttagelser, 

samtidig med at vi belyser de overordnede konklusioner, der kan drages om højrefløjens brug 

af krænkelsesnarrativet. Det vil vi gøre ved hjælp af Foucaults begreber fra 

vidensarkæologien, når vi kan se, at objektivering, subjektivering, begrebsnetværket og 
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strategien differentierer sig i de forskellige partiers iagttagelser af de politiske korrekte, de 

krænkelsesparate, politisk korrekthed eller krænkelseskulturen.  

2.4 Kodning af artikler  

Hvordan man koder artikler, har konsekvenser for de resultater, der findes. Derfor er første 

step før analysen at opstille forudsætningerne for, hvornår ens kodning gør sig gældende 

(Holloway, 1997: 32). Disse forudsætninger har vi skabt ved at udvælge 20 tilfældige artikler 

fra vores to arkiver, hvor vi har fundet de temaer, argumenter og vendinger, der kendetegner 

vores empiriske materiale. Denne brug af kodning har hjulpet os med at segmentere vores 

data i mindre og generelle temaer for efterfølgende at undersøge, hvorvidt disse temaer 

gjorde sig gældende i resten af de empiriske arkiver. En metode, som Coffey & Atkinson 

beskriver i bogen “Making Sense of Qualitative Data: Complementary Research Strategies” 

(Coffey & Atkinson, 1996: 30).   

De 20 artikler har været genstand for en åben kodning, hvor vi har forsøgt at bryde artiklerne 

ned i mindre bestanddele og finde nogle generelle tematikker, kategorier og argumenter. Vi 

har benyttet en begrebsstyret kodningstilgang, hvor koderne er blevet dannet ved at se på, 

hvad der i artiklerne sættes i relation til politisk korrekthed, de politisk korrekte, de 

krænkelsesparate og krænkelseskulturen, når det italesættes af aktører på højrefløjen 

(Kristiansen, 2015: 485). På baggrund af den første gennemlæsning af de 20 artikler endte vi 

med første udkast til koderne, som kan aflæses i bilag 8: beskrivelse af koder første og andet 

udkast.  

For at øge validiteten af de koder, vi har benyttet, og dermed analysens konklusioner, har vi, 

efter at have kodet de 20 tilfældigt udvalgte artikler, gennemlæst de resterende artikler og 

undervejs revideret og konkretiseret koderne. Dertil har vi efter gentagen brug af koderne 

revideret dem, indtil koderne kunne anvendes relativt ens, uden at nuancerne i koderne gik 

tabt (Kristensen & Hussain, 2016: 147). Den reviderede oversigt over vores koder kan aflæses 

af nedenstående tabel 5 og 6 samt i bilag 8, hvor eksempler på koderne ligeledes fremgår af 

bilaget. Gennem en begrebsstyret kodning har vi fået oprettet en struktur af kategorier ud fra 

de første 20 artikler, som vi derefter har benyttet på hele datamaterialet. Denne 

kodningsmetode bevirker, at man øger sandsynligheden for at indfange de koder, der er 

relevante for ens undersøgelsesgenstand.  
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Reviderede koder for 

politisk korrekthed 

Reviderede beskrivelser af politisk korrekthed 

Politisk korrekthed 

indskrænker de 

demokratiske værdier 

Når politisk korrekthed italesættes som noget, der 

indskrænker demokratiske værdier som f.eks. ytringsfrihed, 

lige rettigheder og censur 

Politisk korrekthed står i 

vejen for debat om 

udlændinge- og asylpolitik 

Når politisk korrekthed italesættes som noget, der umuliggør 

en debat og diskussion om udlændinge- og asylpolitik.  

Politisk korrekthed 

forhindrer en kritik af islam, 

integration og kultur 

Når politisk korrekthed italesættes som noget, der forhindrer 

en kritik af islam, integration eller kultur 

Politisk korrekthed er et 

misforstået hensyn 

Når politisk korrekthed italesættes som et misforstået 

hensyn eller tolerance, der er taget i god tro, men som har 

eller får negative konsekvenser, f.eks. når der drages 

paralleller til svenske tilstande.  

Politisk korrekthed er en 

ligegyldig kamp om ord 
 

Når politisk korrekthed italesættes som udtryk for en 

overdreven tendens, der ikke omhandler rigtige problemer. 

Bruges ofte til at beskrive mennesker som nærtagende, sarte 

og hellige.  

De politisk korrekte er 

elitære 

De politisk korrekte beskrives som nogen, der ikke 

repræsenterer den brede befolknings holdninger, fordi de 

f.eks. tilhører venstrefløjen, eliten eller medierne, der 

fordrejer sandheden.  

Tabel 5: Oversigt over andet udkast til koder og kriterier for kodningen 

På samme måde har vi foretaget en kodning af artikler, der relaterer sig til begreberne 

krænkelseskultur og krænkelsesparat.  
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Reviderede koder for 

krænkelseskultur 

Reviderede beskrivelser af krænkelseskultur 

Krænkelseskulturen er 

udtryk for en overdreven 

korrekthed 

Når de krænkelsesparate italesættes som sarte, nærtagende, 

følsomme, overdrivende, latterlige og langt ude. Når 

krænkelser italesættes som noget, den enkelte aktivt 

opsøger fremfor udsættes for.  

Krænkelseskulturen 

begrænser ytringsfriheden 

Når krænkelseskulturen italesættes som begrænsende for 

den frie tale, de demokratiske værdier og principper, samt 

når den enkeltes personlige frihed er begrænset af 

krænkelseskulturen.  

Krænkelseskulturen udgør 

en trussel for det danske 

samfund 

Når den generelle danske befolkning italesættes om ofte for 

krænkelseskulturen, og når krænkelseskulturen italesættes 

som farlig og bekymrende for det danske samfund. 

Krænkelseskulturen 

ødelægger danske 

traditioner 

Når krænkelseskulturen fremhæves som ødelæggende for 

dansk kultur, traditioner, sprog, kunst, historie i relation til 

konkrete sager som f.eks. censur af børnebøger, sange, 

kunst mm.  

Tabel 6: Oversigt over andet udkast til koder og kriterier for kodningen af krænkelseskultur 

Forsker Søren Kristiansen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, 

beskriver kodningsprocessen således: “Først foretager man en manuel “grovkodning” af sit 

materiale. Derefter er det nødvendigt at raffinere sin kodning, således at koderne rummer 

information af relevans for det pågældende begreb” (Kristiansen, 2015: 486). Denne tilgang 

mindsker risikoen for, at der er tekstpassager, der bliver overset, fordi ens kodning er 

mangelfuld, idet man er åben over for at danne nye og revidere sine eksisterende koder. 

Kristiansen betegner dette arbejde som ‘coding on’ (ibid.). Sideløbende med at vi har 

gennemlæst artiklerne og Facebook-opslagene, har vi kodet dem samt skrevet analytiske 

notater ned. Dette har vi gjort, for at kodning ikke bare skulle fungere som en måde at 

reducere og organisere materialet på, men ligeledes bidrage til vores forståelse og fortolkning 
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af materialet (Kristiansen, 2015: 487). Dertil har vi skemalagt, hvornår en kode opstod, hvor 

mange gange den er blevet anvendt, og hvilke politiske partier der har anvendt koden. Helt 

konkret har vi skemalagt vores koder i et excel-ark for at danne os et overblik over, hvilke 

koder der er blevet anvendt, hvor hyppigt de er blevet anvendt, og hvornår de er blevet 

anvendt. Dette er blevet gjort for statistisk at kunne underbygge, hvilke iagttagelser der har 

været kendetegnende for, hvordan højrefløjen har konstrueret de politisk korrekte eller de 

krænkelsesparate på et givent tidspunkt. Kodningstabellen for brugen af politisk korrekthed 

kan aflæses af bilag 9, hvor kodningstabellen for brugen af krænkelseskulturen kan aflæses af 

bilag 10.  

2.5 Semistruktureret interview 

Da krænkelsesdebatten er ny i det danske mediebillede, er der forsket og publiceret relativt 

lidt om emnet. Derfor finder vi det relevant at foretage fem ekspertinterviews med forskere 

fra en række danske universiteter for at inddrage deres viden om identitetspolitik, 

krænkelsessager og populisme. De fem interviews vil vi inddrage i specialet for at understøtte 

og diskutere vores resultater, og de vil ligeledes blive inddraget i en diskussion af de 

konsekvenser, krænkelsesnarrativet har for en debat om identitetspolitik. Ved at interviewe 

forskere, der alle arbejder med politisk kommunikation, ønsker vi at benytte deres viden om 

feltet til at opstille nogle generelle konsekvenser af at benytte krænkelsesnarrativet i en debat 

om identitetspolitik. Det kvalitative forskningsinterview er i den sammenhæng ideelt, da det 

benyttes til at opnå viden om og indsigt i et fænomen eller en begivenhed, som der ellers er 

begrænset viden om (Poulsen, 2016: 75-76).  

I udarbejdelsen af vores interviewguide har vi, ud fra en række temaer, formuleret nogle åbne 

spørgsmål, der har gjort det muligt at ændre i rækkefølgen og formen på spørgsmålene, 

hvilket har betydet, at vi kunne forfølge interviewpersonens svar, selvom de bevægede sig 

væk fra den oprindelige spørgeramme, hvis de var interessante i forhold til specialets fokus. I 

udarbejdelsen af interviewguiden har vi sørget for at stille åbne spørgsmål, hvilket har givet 

eksperterne mulighed for at svare så omfangsrigt og nuanceret som muligt (interviewguides 

kan findes i bilag 6). Vi har tilpasset interviewguiden til det enkelte forskerinterview for at 

sikre, at vores interviewede forskere fik spørgsmål inden for deres eget forskningsfelt. De 

spørgsmål, der kan fortolkes individuelt, har vi stillet i alle vores interviews for at undgå at 
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generalisere besvarelserne fra det enkelte interview til en alment gyldig sandhed blandt alle 

vores interviewpersoner. 

2.5.1 Baggrund for valg af eksperter  

Den første, vi valgte at interviewe, var Silas L. Marker, forsker ved Center for Information og 

Boble Studier på Københavns Universitet. Marker har, sammen med professor Vincent 

Hendricks, udgivet bogen “Os & Dem: identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter” i 

2019 (Marker & Hendricks, 2019). Marker og Hendricks er nogle af de eneste forskere, der 

har beskæftiget sig med identitetspolitiske bobler med udgangspunkt i nogle af de 

krænkelsessager, der har været diskuteret i den danske presse. Derfor har Markers viden og 

baggrundsforståelse om området været med til at levere en indsigt i, hvordan 

identitetspolitik, krænkelseskulturen og politisk korrekthed er blevet en del af den offentlige 

debat. Derfor har dette forskerinterview med Marker været med til at levere indsigter til 

vores tredje delanalyse om, hvilke konsekvenser krænkelseskulturen har for en debat om 

identitetspolitik.  

Det næste forskerinterview, vi foretog, var et interview med Frederik Stjernfelt, professor ved 

Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Stjernfelt har været aktiv i 

debatten om krænkelseskulturen og har skrevet en række artikler om, hvorvidt 

krænkelseskulturen er en sund reaktion på øgede krav i samfundet. Endvidere har Stjernfelt 

udtalt sig om det identitetspolitiske felt i forbindelse med diskussionen om særrettigheder og 

universelle rettigheder blandt minoriteter (Stjernfelt, 2018). Han har derfor været med til at 

give blik for de samfundstendenser, som krænkelseskulturen udspringer af, hvilket har været 

nødvendigt for besvarelsen af vores anden delanalyse – særligt i forbindelse med 

identifikationen af dislokation. Dertil har hans viden om særrettigheder over for universelle 

krav været med til at belyse baggrunden for polarisering i offentlige debatter.  

Mikkel Thorup, professor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, har vi 

valgt som vores tredje ekspert, da han har beskæftiget sig med brugen af populisme hos 

danske partier – i særdeleshed Dansk Folkepartis brug af populisme. Han har blandt andet 

skrevet teksten “politik er krig, og de andre er forrædere” om populisme i dansk politik. 

Derudover er han også blevet interviewet om identitetspolitik og identitetspolitiske debatter 

(Thorup, 2018: 1ff) & (Thorup, 2018: 40-47). Derfor fandt vi Thorup relevant som ekspert til 
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at belyse forholdet mellem populisme og debatten om krænkelseskulturen med udgangspunkt 

i danske politikeres brug af populisme. Endvidere har Thorups ekspertviden været med til at 

styrke vores formodning om, at politisk korrekthed og krænkelseskulturen har paralleller til, 

hvordan de anvendes af politiske aktører. Grundet Thorups viden om identitetspolitik og hans 

udtalelser om dette i forbindelse med krænkelseskulturen har han også kunnet give os et 

indblik i, hvordan krænkelsesnarrativet ofte anvendes og italesættes, hvilket har været 

essentielt i besvarelsen af vores sidste analysespørgsmål.  

Den fjerde forsker, vi har valgt at interviewe, er Allan Dreyer Hansen, professor ved Institut 

for Samfundsvidenskab med fokus på magt, identitet og populisme ved Roskilde Universitet. 

Hansen er Danmarks førende ekspert inden for populismeteori, særligt med udgangspunkt i 

Laclau. Derfor var det interessant at høre Dreyers syn på, hvordan populismeteorien kunne 

anvendes i forhold til en konkret analyse af krænkelseskulturen. Mere specifikt har Allan 

Dreyer Hansen nuanceret vores syn på de grænsedragninger, der foretages, når der 

kommunikeres i en populistisk logik. Dette har været med til at give os blik for, hvornår en 

populistisk grænsedragning kan have en negativ indvirkning på en offentlig debat. Derudover 

har han givet os et dybere indblik i, hvordan en elite konstrueres, hvilket har været vigtigt i 

vores analytiske arbejde i identifikationen af de populistiske elementer i højrefløjens 

kommunikation om krænkelseskulturen og de krænkelsesparate.    

Jannick Friis Christensen er tilknyttet Institut for Organisation på CBS og har fokus på politisk 

kommunikation, identitet, magt, diversitet og queer-teori. Da Jannick har udgivet forskning 

om identitetsmarkørers indvirkning på offentlige debatter, fandt vi ham interessant at 

interviewe med henblik på, hvordan den politiske brug af krænkelseskulturen positionerer sig 

inden for det identitetspolitiske felt.   

3. Teoretisk indgangsvinkel til undersøgelsen af 
krænkelseskulturen  

Da vores problemformulering har fokus på, hvordan italesættelsen af de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen kan siges at have kontinuitet til begrebet politisk korrekthed, og hvorvidt 

disse italesættelser kan iagttages som udtryk for populisme, har vi valgt at anvende Laclaus 

populismeteori som vores primære teori. Da populismeteorien er i forlængelse af Laclau og 
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Mouffes diskursteori, vil elementer fra denne teori ligeledes indgå som primær teori. Før vi 

undersøger dette, vil vi dog starte et andet sted, nemlig med at belyse, hvordan 

krænkelseskulturen ikke er så nyt og anderledes et fænomen, som den bliver fremstillet i 

medierne. Til dette anvender vi Foucaults genealogi og vidensarkæologi som sekundær teori, 

da Foucault kan give os blik for, hvordan krænkelseskulturen historisk har kontinuiteter til 

italesættelsen af politisk korrekthed ved hjælp af begreberne fra hans genealogiske og 

vidensarkæologiske analysestrategi (Foucault, 1972).  

3.1. Foucaults forståelse af magt, viden og subjekt 

For at forstå Foucault som teoretiker er det nødvendigt kort at beskrive hans forståelse af 

begreberne magt, viden og subjekt. For Foucault er magt ikke noget, der kan erhverves af et 

bestemt subjekt, en klasse eller institution. Magten påtvinges ikke fra staten eller udspringer 

af en bagvedliggende ideologi. Foucault ser i stedet magt som noget, der virker direkte, 

immanent i sociale relationer, og som giver retning til erkendelser, ønsker, sproglige 

praksisser osv. (Foucault, 1982: 788; Villadsen, 2013: 341). Denne magtforståelse er 

fordelagtig at tage afsæt i, når vi arbejder med politisk kommunikation. Politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen er ikke fænomener, som staten har påtvunget det enkelte individ at 

efterleve i form af påbud eller lovændringer. I stedet er der i høj grad tale om kommunikation, 

der er styret af sociale relationer, og som gennem disse relationer giver retning til, hvad der 

må hhv. ikke må siges. Magtforståelsen er således én, hvor magt skabes gennem sproglige 

praksisser, og hvor disse praksisser er med til at forme og påvirke den viden, vi anser for at 

være sand. Viden om for eksempel hvad der accepteret at anse for krænkende, og hvad der 

ikke er acceptabelt at anse som krænkende. Viden er derfor tæt forbundet med Foucaults 

forståelse af magt, da de vidensformer, vi har underkastet os og efterlever, er med til at 

opretholde magtstrukturerne og vice versa. For Foucault er det ikke subjekter, der skaber 

historien, men i stedet historien, der former sine subjekter (Foucault, 1982: 781). 

Magtudøvelse består altså ikke i at undertrykke naturlige og forud eksisterende subjekter, 

men i stedet i at indføre bestemte tendenser i de sociale relationer, som dermed skaber 

bestemte subjekter (Villadsen, 2013: 339ff). Der er altså magt på spil i et foucaultsk 

perspektiv, når politiske aktører blander sig i en debat om politisk korrekthed og 

krænkelsesparathed. Det er der, fordi de gennem deres sproglige praksisser er med til at 

afkræfte eller bekræfte viden om, hvad der er acceptabelt at sige eller mene, samtidig med at 
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de sproglige praksisser er med til at konstruere en bestemt subjektivitet om, hvem der udgør 

de krænkelsesparate, og hvem der ikke gør.  

3.1.1 Genealogien som metodisk greb  

Allan Dreyer Hansen skriver i sin tekst ‘”Folket eksisterer ikke - derfor har vi populisme!”, at 

‘folket’ ikke er en forudbestemt enhed, men artikuleres og konstrueres gennem den, der 

iagttager folket, samtidig med at der aktivt konstrueres en eksklusion gennem italesættelsen 

af alt det, folket ikke er. Derfor bliver “hvad og hvem, der faktisk bliver udpeget til at være en 

del af folket eller eliten, et konkret historisk spørgsmål.” (Hansen, 2017: 18). Netop 

undersøgelsen af, hvordan et fænomen bliver konstrueret gennem historien, er det, 

teoretikeren Michel Foucault er kendt for. Foucault har i sine genealogiske analyser vist, 

hvordan den opdeling, vi i det moderne samfund har foretaget mellem galskab og fornuft eller 

lovlig og ulovlig, er skabt gennem bestemte kampe, praksisser og tilfældigheder, som har 

fundet sted tilbage i historien (Foucault, 1982: 781). Foucault lægger således afstand til idéen 

om, at historien kan placere sig et neutralt sted, og bekender sig i stedet til en kritisk form for 

nutidshistorie, hvor genealogiens kritiske opgave er at vise, hvordan dens 

undersøgelsesobjekter er skabt ud fra diverse elementer, der er blevet videreført og 

rekombineret i nye konstellationer (Bjerg & Villadsen, 2006: 89-90). Foucault har ikke 

udviklet sine analyser med henblik på at danne skole og udvikle en konkret analysestrategi, 

men senere har teoretikere som Kaspar Villadsen gennem tekster som “Genealogi som 

metode” (2006) været med til at potentialisere Foucaults genealogiske analyser som konkrete 

metodiske værktøjer til at foretage nye analyser (Bjerg & Villadsen, 2006).     

Derfor kan Foucaults genealogi anvendes til at undersøge, hvordan det, vi anser som 

selvfølgeligheder, i virkeligheden er et resultat af historiske frembringelser. Men hvor 

Foucault er kendt for sine historiske analyser af sociale institutioner som blandt andet 

psykiatrien og fængselssystemet, så italesættes krænkelseskulturen som et nyt fænomen, der 

kun er blevet debatteret i løbet af de sidste fire år. Formålet med den genealogiske analyse i 

dette speciale er ikke at undersøge, hvad der ligger forud for opkomsten af begrebet, eller 

hvorfor begrebet er opstået. Hvis vi skulle gå ind i en sådan historisk genealogisk analyse, ville 

det være naturligt at gå i dybden med emner som #MeToo-bevægelsen, kvindefrigørelsen og 

LGBTQ-bevægelsens indvirkning på opblomstringen af krænkelseskulturen. Da 
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krænkelseskulturen er et nyt begreb, og empirien derfor er begrænset, må vi anvende politisk 

korrekthed som indgangsvinkel til analysen. Derfor er det på samme måde en meget kort 

genealogi, vi foretager, sammenlignet med de genealogiske analyser, der typisk foretages med 

udgangspunkt i Foucaults genealogi. Vi finder dog stadigvæk genealogien yderst relevant til at 

belyse, hvordan politiske aktører historisk har anvendt begreberne politisk korrekthed og de 

politisk korrekte, og hvordan denne anvendelse kan siges at udgøre en kontinuitet i måden, 

hvorpå krænkelseskulturen og de krænkelsesparate italesættes i dag.  

3.1.2 Genealogiens analytiske værktøjer  

Et af Foucaults værktøjer til hans genealogiske analyser er distinktionen mellem 

diskontinuitet og kontinuitet. Foucault beskriver i Aesthetics, Method, and Epistemology - 

Essential Works of Foucault 1984, hvordan historien, som vi kender den i dag, ikke er et 

resultat af en naturlig udvikling, men i stedet er skabt af en række diskontinuiteter og 

kontinuiteter (Foucault, 1984).  

“For history in its classical form, discontinuity was both the given and the unthinkable: it was 

both what presented itself in the form of scattered events, institutions, ideas, or practices; and 

what had to be evaded, reduced, effaced by the historian’s discourse in order to reveal the 

continuity of the concatenations.” (Foucault, 1984: 81).   

Foucault beskriver diskontinuiteterne som de begivenheder, institutioner, idéer og praksisser, 

som tilsammen udgør historien, som vi kender den i dag. Derfor består Foucaults 

genealogiske analyse i at vise, hvordan historien ikke er et resultat af en naturlig udvikling, 

men udgøres af en række forskellige diskontinuiteter. Kontinuiteter er også essentielle at 

forstå, da kontinuiteter i Foucaults genealogi handler om at identificere de diskursive 

praksisser, der føres videre i nye og anderledes diskursive formationer. Historiens kontingens 

er dermed en grundsten i Foucaults genealogiske analyser (Foucault, 1984: 81-83). Denne 

måde at iagttage historien på finder vi anvendelig, da den muliggør en analyse af 

krænkelseskulturen og de krænkelsesparate som fænomener, der ikke er nye og anderledes, 

men et resultat af diskursive praksisser, der er blevet videreført i nye og anderledes 

diskursive formationer.  



Side 31 af 121 

 

Da vi i dette speciale har valgt at undersøge, hvordan italesættelsen af de politisk korrekte fra 

1996 til 2020 kan siges at udgøre en kontinuitet i måden, hvorpå de krænkelsesparate 

italesættes i dag, så er begrebet kontinuitet udgangspunktet for vores genealogiske 

analysedel. Dette speciale vil ikke fokusere på de begivenheder, institutioner og idéer, som 

har kunnet påvirke, hvorfor krænkelseskulturen og de krænkelsesparate bliver anvendt af 

politiske aktører i det danske mediebillede, men vil i stedet fokusere på de sproglige 

praksisser, der har kendetegnet politiske aktørers måde at italesætte de politisk korrekte på. 

Konkret betyder det, at vi først vil vise, hvordan de politisk korrekte er blevet italesat fra 1996 

til 2020 af vores konstruerede højrefløj, for derefter at vise, hvordan de krænkelsesparate 

bliver italesat i dag af samme aktører. Her er genealogien fordelagtig til at vise, hvilke 

kontinuiteter og diskontinuiter der er mellem måden at italesætte politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen på.  

Vi tager udgangspunkt i de fire begreber fra vidensarkæologien – objektivering, 

subjektivering, begrebsnetværk og strategi – når vi dømmer kontinuitet eller diskontinuitet. 

Vi dømmer kontinuitet, når vi kan iagttage, at enten objektivering, subjektivering, 

begrebsnetværk eller den strategi i måden, hvorpå politisk korrekthed iagttages på, er i 

overensstemmelse med den måde, krænkelseskulturen iagttages på i dag af vores 

konstruerede højrefløj. Derimod dømmes der diskontinuitet, når objektivering, subjektivering, 

begrebsnetværk eller strategi er i uoverensstemmelse med den måde, som 

krænkelseskulturen iagttages på i dag. For at vise, hvordan disse fire begreber bliver italesat i 

et givent udsagn, tager vi udgangspunkt i Foucaults vidensarkæologi.     

3.1.3 Vidensarkæologiens bidrag til den genealogiske analysestrategi 

Niels Åkerstrøm Andersen (1999) beskriver i bogen “Diskursive analysestrategier”, hvordan 

Foucaults genealogiske analyse ikke kan adskilles fra hans arkæologiske diskursteori, da 

genealogien kan siges at udgøre vidensarkæologiens historiske analysedel (Andersen, 1999: 

52). Det betyder, at vidensarkæologien, for at undersøge krænkelseskulturen og de 

krænkelsesparate som en historisk konstruktion, der er et resultat af en række praksisser, må 

tages i brug. Derfor vil vi i dette afsnit kort redegøre for, hvordan vidensarkæologien bidrager 

til den genealogiske analyse.    
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“The question asked by linguistic analysis, concerning a discursive act, is always: According to 

what rules has this statement been constituted and consequently, according to what rules could 

other similar statements be constructed? The description of discourse asks a different question: 

How is it that this statement appeared, rather than some other one in its place?” (Foucault, 

1984: 89).  

Det grundlæggende spørgsmål, Foucaults vidensarkæologi prøver at besvare, er hvordan det 

går til, at netop dette og intet andet udsagn fandt sted på dette tidspunkt. Det handler med 

andre ord om at finde reglerne for, hvordan forskellige udsagn bliver til diskursformationer 

(Andersen, 1999: 40-52). Diskursformationen er nemlig det felt, der konstrueres historisk, og 

som er bestemmende for, hvilke udsagn der kan fremsættes på et givent tidspunkt, i en given 

sammenhæng, og af hvem. Et udsagn er diskursanalysens mindste enhed, der består af et 

objekt, et subjekt, et begrebsnetværk og en strategi. Det er gennem disse fire enheder, at det 

bliver muligt at fremanalysere, hvordan en diskursformation konstrueres (Meyer & Villadsen, 

2007: 25). De fire enheder beskriver Foucault (1969) i bogen The Archaeology of Knowledge 

eller på dansk Vidensarkæologien (2005).  

“The conditions to which the elements of this division (objects, mode of statement, concepts, 

thematic choices) are subjected we shall call the rules of formation. The rules of formation are 

conditions of existence (but also of coexistence, maintenance, modification, and disappearance) 

in a given discursive division“ (Foucault, 1972: 38).  

Vi benytter vidensarkæologien som input i vores genealogiske analyse ved at anvende 

vidensarkæologiens fire begreber objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi til at undersøge 

et givent udsagn for at kunne dømme kontinuitet eller diskontinuitet. Objekt er genstanden 

for diskursen og identificeres, når højrefløjen konstruerer en bestemt problematisering af 

politisk korrekthed eller krænkelseskulturen. Vi dømmer subjekt, når de politisk korrekte 

eller de krænkelsesparate tilskrives bestemte karakteristika af Venstre, Dansk Folkeparti og 

Det Konservative Folkeparti, og udgøres samtidig af de subjektpositioner, som den 

konstruerede højrefløj tilskriver sig selv, når den iagttager de politisk korrekte og de 

krænkelsesparate. Begrebsnetværk forstås som de begreber, der skaber et bestemt 

associationsfelt, der relaterer sig til den objektivering, der konstrueres af aktørerne. Dertil 

åbner begrebsnetværket for, hvordan gamle begreber indlemmes i nye diskursive kontekster 
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(Meyer & Villadsen, 2007: 26). Strategi er en bestemt forklaring på, hvorfor noget opstår, som 

det gør, eller hvorfor noget er problematisk (ibid.), for eksempel hvorvidt folk bliver krænket 

grundet strukturel diskrimination, eller fordi de er blevet nærtagende eller sarte. Altså er 

strategien udgrænsning af nogle bestemte begreber og forklaringer inden for en bestemt 

diskurs. Vi identificerer strategi i et givent udsagn, når højrefløjen benytter bestemte 

forklaringer og begreber til at italesætte problemerne ved politisk korrekthed eller 

krænkelseskulturen og dermed udgrænser andre mulige forklaringer og begreber.  

3.2 Laclau og Mouffes diskursteoretiske forståelse 

Den primære teori, vi vil beskæftige os med i dette speciale, er Laclaus populismeteori, men 

da denne teori er i forlængelse af Chantal Mouffes og hans egen diskursteori, vil vi starte 

afsnittet med en beskrivelse af nogle af de mest centrale elementer fra diskursteorien. Laclau 

og Mouffe arbejder med en forståelse af diskurs som en enhed, der består af en struktureret 

artikulatorisk praksis (Laclau & Mouffe, 2002: 52). Det betyder, at diskurser ikke er 

velafgrænsede, men i stedet en flydende masse af mening, der altid er åben for ny 

meningstilskrivning. Den åbne struktur udgør samtidig det politiske i diskursteorien, da der 

altid eksisterer en kamp om at tilskrive mening på én måde fremfor en anden (Andersen, 

1999: 92). Det gør der gennem artikulationer, hvilket Laclau og Mouffe definerer som en 

sammenkædning af forskellige elementer og momenter, hvorved disse elementer modificeres 

(Laclau & Mouffe, 2002: 52). Elementer er i diskursteorien et tvetydigt tegn, der ikke er 

fikseret og tilknyttet en bestemt diskurs. Et element, der bliver fikseret og tilknyttes en 

diskurs, bliver af Laclau og Mouffe i stedet defineret som et moment. Eksempelvis bliver 

økonomi til et moment, hvis det knyttes til en diskurs om liberalisme, fordi det vil få en 

bestemt betydning i en liberalistisk ideologi fremfor i en socialistisk ideologi. En diskurs 

indeholder altid et fikseret moment, hvilket kaldes et knudepunkt (Hansen, 2005: 181). I 

eksemplet med liberalisme vil et oplagt knudepunktet være frihed, fordi knudepunktet er det 

punkt, der giver mening til hele diskursen, og frihed er en essentiel del af den liberalistiske 

ideologi. Knudepunktet vil altid være en tom betegner, der betyder, at knudepunktet er tømt 

for indhold og meningsudfyldes af iagttageren. En tom betegner er derfor både umulig og 

nødvendig for artikulationsprocessen, fordi den tomme betegner kan betyde rigtig meget 

forskelligt, men får sin betydning af den, der iagttager (Laclau, 2005). For eksempel betyder 
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frihed én ting inden for liberalismen, men noget andet inden for socialismen og kan derfor 

meningsudfyldes af den, der benytter begrebet.  

I første delanalyse beskæftiger vores genealogi sig med begrebet politisk korrekthed inden for 

en række diskurser. Hvorimod vi i anden delanalyse tager udgangspunkt i diskursen om 

identitetspolitik, da det er, når politisk korrekthed og krænkelseskulturen indgår inden for 

denne diskurs, at begreberne indgår i samme begrebsnetværk. Da vi har taget udgangspunkt i 

en række begreber fremfor at foretage en analyse af, hvordan højrefløjen tilskriver til hele 

diskursen om identitetspolitik, har vi ikke gjort brug af en klassisk diskursteoretisk tilgang. 

Det har vi ikke, da formålet med dette speciale har været at undersøge, hvordan den politiske 

konstruktion af de krænkelsesparate kan iagttages som et udtryk for populisme, og hvilke 

konsekvenser denne konstruktion har for den politiske debat. Derfor vil vi ikke udfolde en 

større diskursanalyse af alle de elementer, momenter og knudepunkter, som højrefløjen 

knytter til diskursen om identitetspolitik. Hvis denne analyse skulle udfoldes, ville vi i stedet 

skulle foretage en analyse af, hvordan højrefløjen gør elementer som for eksempel race, køn, 

religion etc. til momenter ved at give dem en bestemt betydning inden for diskursen 

identitetspolitik. Som beskrevet indledningsvist, har vi netop ikke foretaget en udførlig 

diskursanalyse, men i stedet benyttet Laclaus populismeteori og dermed lånt begreber fra den 

klassiske diskursanalyse til at foretage en populismeanalyse.  

3.2.1 Dislokation, knudepunktet og den flydende betegner 

Det første diskursteoretiske begreb, vi benytter, er dislokation. En dislokation er en rystelse af 

den eksisterende diskursive orden, hvilket betyder, at de sociale forhold er blevet rystet, og at 

man ikke længere kan fortsætte, som man plejer (Laclau, 1990: 5f). Da krænkelsesnarrativet 

af højrefløjen iagttages som et nyt fænomen, finder vi det analytisk relevant at identificere, 

hvilken rystelse af den eksisterende orden krænkelsesnarrativet udspringer fra. 

Identifikationen af en dislokation er udgangspunkt for både en diskursanalyse og en 

populismeanalyse; derfor vil vores anden analysedel starte med at identificere den eller de 

dislokationer, som krænkelsesnarrativet udspringer fra. Det andet diskursteoretiske begreb, 

vi har lånt, er begrebet knudepunktet. Vi vil i vores anden delanalyse identificere, hvilket 

knudepunkt højrefløjen knytter til den identitetspolitiske diskurs, når de benytter 

krænkelsesnarrativet. Dertil vil vi benytte begrebet den flydende betegner. Den flydende 
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betegner er karakteriseret ved at være et moment, der bliver meningstilskrevet forskelligt 

inden for en række forskellige diskurser. Et eksempel på en flydende betegner er 

velfærdsstaten, der skifter betydning, alt efter om den knyttes til en diskurs om skattelettelser 

eller om uddannelsessystemet. Derfor vil aktører som regel kæmpe om at meningsudfylde 

den flydende betegner i forsøget på at fastlåse dens betydning uafhængigt af diskurs.  

"Velfærdsstaten er ikke en fast størrelse, men en flydende betegner, som forskellige diskurser, 

forskellige hegemoniske projekter, kæmper om at give en specifik betydning at knytte dem til 

netop deres diskurs. Hvad velfærdsstaten er, god eller dårlig, bevaringsværdig eller ej, afhænger 

af, hvilken type politisk diskurs den knyttes til." (Hansen, 2017: 341).   

I vores analyse vil vi forsøge at identificere den flydende betegner, som højrefløjen forsøger at 

sedimentere. Derudover vil vi, med baggrund i Laclaus populismeteori, undersøge, hvordan 

vores konstruerede højrefløj forsøger at tilskrive mening til folket og eliten. Formålet med 

denne del af analysen er således at tage udgangspunkt i de mulighedsbetingelser, som 

kommunikation om krænkelseskulturen og de krænkelsesparate frembringer, ved at 

analysere, hvorvidt de krænkelsesparate kan iagttages som en elite, der står i antagonistisk 

relation til folket.  

3.3 Populismeteori som analysestrategi 

Laclau har en alternativ tilgang til populisme, hvor han tager afstand fra at definere populisme 

som noget ideologisk. Ifølge Laclau kan alt politik karakteriseres som populistisk, da han 

beskriver populismen som en politik, hvor et ønske eller behov i samfundet kædes sammen 

med en fælles fjende og et folk (Laclau, 2005: 74-77). Laclau anser altså ikke populisme som 

et afgrænset fænomen med en klar definition, men som en række logikker, der indebærer en 

konstruktion af folket i antagonistisk modsætning til eliten (Hansen, 2017: 1). En af årsagerne 

til, at vi benytter Laclaus populismeteori, er, at populisme, ifølge Laclau, ikke kun skal forstås 

som retorik, men som en basal del af alle politiske identiteter. Derfor giver det ikke mening at 

tale om, hvorvidt der er populisme til stede, men i hvilken grad populismen er til stede 

(Hansen, 2017: 17).  

“Another way of dismissing populism, as we have seen, is to relegate it to ‘mere rhetoric’. But, as 

we have also pointed out, the tropological movement, far from being a mere adornment of a 
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social reality which could be described in non-rhetorical terms, can be seen as the very logic of 

the constitution of political identities.[...] ” (Laclau, 2005: 20).  

For at kunne benytte Laclaus populismeteori på vores empirisk materiale vil vi 

operationalisere hans teori med udgangspunkt i hans tekst ”Populism is Hegemony is Politics? 

On Ernesto Laclau’s On Populist Reason” og lektor ved Roskilde Universitet Allan Dreyer 

Hansens videnskabelig artikel ”Folket eksisterer ikke – derfor har vi populisme. Om Laclaus 

populismeteori”. Udover at Laclau anskuer populisme som en bestemt form for politik, anser 

han også politik som en diskursiv artikulatorisk logik (Arditi, 2010: 492). Allan Dreyer 

beskriver, hvordan denne logik fremkommer, når forhold i samfundet ’rystes’/dislokeres, og 

en række aktører ikke mener, at man kan fortsætte, som man plejer. Når sådan en ‘rystelse’ 

forekommer, opstår der et behov for nye artikulationer eller svar på, hvordan den nye 

virkelighed overkommes (Hansen, 2017: 15). Som Allan Dreyer påpeger, ”vil der som regel 

være flere bud på, hvad de bedste løsninger er, og derfor er der et konfliktuelt element 

involveret i re-artikuleringen (Hansen, 2017: 16). Populisme er netop et forsøg på at foretage 

en radikal re-artikulering, der problematiserer den eksisterende eller ’rystede’ orden (Arditi, 

2010: 489). Laclau beskriver i den sammenhæng tre dimensioner, der er fundamentet for 

hans populismeforståelse. Disse tre dimensioner er den antagonistiske relation, 

ækvivalenslogikken og skabelsen af en politisk identitet:  

All the three structural dimensions which are necessary to elaborate its developed concept are 

contained, in nuce , in the local mobilizations to which I have just referred: the unification of a 

plurality of demands in an equivalential chain; the constitution of an internal frontier dividing 

society into two camps; the consolidation of the equivalential chain through the construction of 

a popular identity which is something qualitatively more than the simple summation of the 

equivalential links. (Laclau, 2005: 55).  

3.3.1 Den antagonistiske logik  

Laclau anser den populistiske logik som værende en grænsedragningslogik, hvor der 

konstrueres en skillelinje mellem folket og dets andet. Der opstilles to modsætningsfyldte 

poler, hvor samfundet ikke anskues som en samlet enhed, hvor alle kan tilgodeses. Allan 

Dreyer udtrykker det således med henvisning til Laclau: “Samfundet kan ikke ses som et hele. 

Tværtimod er der en illegitim elite, der antagoniseres” (Hansen, 2017: 19) & (Laclau, 2005). 
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For at denne grænsedragningslogik kan udspille sig, kræver det, at der sker en eksklusion af 

folket og eliten, dvs. en os vs. dem-konstruktion, hvor folket skal repræsentere hele 

samfundet, der står i modsætning til en elite. Denne konstruktion af folket skaber en folkelig 

identitet, der er opstået på baggrund af en række krav. Laclau italesætter det på følgende 

måde i sin bog “On populist reasons”:  

“We know that populism requires the dichotomic division of society into two camps – one 

presenting itself as a part which claims to be the whole; that this dichotomy involves the 

antagonistic division of the social field; and that the popular camp presupposes, as a condition of 

its constitution, the construction of a global identity out of the equivalence of a plurality of social 

demands.” (Laclau, 2005: 77).  

Det populistiske element kommer altså til udtryk ved, at folket konstrueres gennem en 

udpegning af folkets modsætning: eliten, magthaverne etc. Det er dermed den antagonistiske 

modsætning til det ikke-folkelige, der skaber den folkelige identitet (Laclau, 2005). Denne 

forståelse er yderst relevant i forhold til vores undersøgelse af, hvorvidt det kan siges, at 

højrefløjen forsøger at konstruere de krænkelsesparate og krænkelseskulturen i en 

antagonistisk logik. Gennem vores interview med Allan Dreyer Hansen har vi imidlertid fået 

blik for en nuance, som vi også mener er relevant i forhold til besvarelsen af dette speciales 

problemformulering. Hansen udtrykker nemlig følgende:  

“der behøver ikke være ordet elite, for at vi kan pege på en populistisk logik. Men man ville i 

hvert fald være nødt til at vise gennem en analyse, at det ikke bare er et spørgsmål om at 

ekskludere nogen for folket. Fordi man sagtens kan lave en adskillelse mellem, hvad der er folket, 

og hvad der ikke er folket, uden at det er populistisk, og det er vel det samme med en 

krænkelsesparathed. Man skal på en eller anden måde vise gennem sin analyse, at der også er en 

anti-elite-forestilling involveret.” (Hansen, 2020, bilag 2).  

For nærmere at kunne undersøge, hvorvidt højrefløjen ekskluderer de krænkelsesparate fra 

folket gennem en anti-elitær forestilling, må vi se nærmere på de to typer af artikulatoriske 

logikker, som Laclau opstiller.  

3.3.2 Ækvivalens- og differenslogikken i skabelsen af politiske identiteter  

I diskursteorien findes der to typer af artikulatoriske logikker: den differentielle logik og 
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ækvivalent logik. Den differentielle logik er kendetegnet ved, at der dannes politisk identitet 

gennem en fiksering af betydning. Denne logik er karakteriseret ved en positiv identitet, hvor 

der for eksempel fikseres mening til danskhed ved at artikulere karakteristika, der iagttages 

som særligt danske (Frello, 2003: 32f). Denne logik står i modsætning til den ækvivalente 

logik, der er kendetegnet ved, at der dannes en politisk identitet gennem en negativ identitet. 

Det betyder, at i stedet for at tillægge danskere bestemte karakteristika, så får danskerne 

deres betydning i form af, hvad de ikke er, for eksempel svenskere. Den ækvivalente logik er 

kendetegnende for populismeteori, da folket tildeles betydning i form af deres fælles negative 

forhold til eliten (Hansen, 2017: 16). Derfor er det ligeledes denne logik, der vil være det 

primære fokus i dette speciale i analysen af, hvordan højrefløjen konstruerer de politiske 

identiteter, der giver mening til eliten og folket. Det skal dog siges, at den differentielle og den 

ækvivalente logik aldrig optræder isoleret i en artikulatorisk logik, men indgår i forskellige 

grader i konstruktionen af en social identitet. “Equivalence is precisely what subverts 

difference, so all identity is constructed within this tension between the differential and the 

equivalential logics” (Laclau, 2005: 70). De to logikker vil derfor fungere som et analytisk 

redskab i vores anden analysedel til at belyse, hvordan højrefløjen konstruerer en politisk 

identitet for sig selv og for de krænkelsesparate gennem brugen af differens- og 

ækvivalenslogikken.   

Laclau har en forestilling om, at politiske identiteter ikke er skabt på et ontologisk 

forudbestemt niveau, men er et resultat af bestemte måder at italesætte nogle givne forhold i 

samfundet på. Mere specifikt betyder det, at det folk og den modstander, som populismen 

artikulerer, ikke findes forud for den konkrete politiske proces (Hansen, 2017; Laclau, 2005). 

Netop denne forestilling gør, at Laclau har stort fokus på den enkelte artikulationsproces, der 

finder sted, når en politisk identitet skabes, som når der sker en populistisk konstruktion af 

folket og dets modstander. En af forudsætningerne for, at en populær identitet kan skabes, er 

gennem forståelsen af krav (Laclau, 2005: 14).  

3.3.3 Krav 

En essentiel teoretisk pointe i Laclaus forståelse af populisme er krav. Ifølge Laclau er krav 

den brudsituation, som populismen vokser frem i. Uddybende skal dette forstås som, at der 

altid vil være efterspørgsel, rettet imod den, der har magten, efter eksempelvis bedre 
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sygehuse, strammere udlændingepolitik etc., men hvis disse efterspørgsler ikke efterkommes, 

vil det resultere i krav (Hansen, 2017: 20) & (Laclau, 2005: 21). Hvis der opstår en tilpas stor 

mængde eller et meget vigtigt krav, der ikke efterkommes, kan det resultere i, at der skabes 

ækvivalente relationer. Det betyder, at de utilfredsstillede krav kan resultere i, at der skabes et 

os vs. dem, hvor magthaverne gøres til eliten, der står over for folkets utilfredse krav (Hansen, 

2017: 20). Det er ifølge Laclau essentielt at få øje på disse krav for at se, hvordan populismen 

vokser frem og italesættes. Dette er også en af grundene til, at vi benytter Foucaults 

genealogianalyse, da det skal give os indblik i, hvilke krav og bekymringer højrefløjen 

italesætter i forbindelse med sin iagttagelse af politisk korrekthed og de politisk korrekte fra 

1996 og frem til i dag.  

 

Om identitetspolitiske debatter er udtryk for en kamp om rettigheder, eller om de er et udtryk 

for en debat, der truer det danske samfund, er således ikke givet på forhånd, men afhænger af 

de artikulationer, der anvendes i debatten. Det vil sige, at når vores konstruerede højrefløj gør 

brug af krænkelsesnarrativet, så eksisterer der sideløbende en moddiskurs. Da der ikke er en 

åbenlys modsætning til krænkelsesnarrativet, må moddiskursen findes i en række betegnere 

som eksempelvis lige rettigheder for minoriteter, antidiskrimination og opgør med strukturel 

undertrykkelse. Som vi tidligere har nævnt, har vi konstrueret vores iagttagelsespunkt ud fra, 

hvem der gør brug af krænkelsesnarrativet, hvilket betyder, at vi iagttager højrefløjens 

konstruktionsprocesser eller artikulationer om krænkelseskulturen. Denne bemærkning gav 

Silas L. Marker også udtryk for, da vi interviewede ham d. 7. februar 2020:  

 

“[...] Det skal man være meget opmærksom på, når man diskuterer identitetspolitik. At sætte 

noget i forbindelse med krænkelse, er en politisk framing af debatten. Altså ligesom hvis man 

taler om de dovne studerende, eller de dovne og grådige arbejdsløse. Så kan man tale om de 

krænkede studerende eller de krænkede feminister.“ (Marker, 2020, bilag 5). 

 

Det er derfor ikke forskellige aktørers kamp om at fiksere mening, eller hvordan de forskellige 

aktører på højrefløjen kæmper om at fiksere mening til netop deres forståelse af diskursen, 

der er fokus i dette projekt – selvom det ville være et eksempel på en klassisk 

hegemonianalyse. I stedet undersøger vi krænkelsesnarrativet som en artikulatorisk logik, 

der frembringer bestemte mulighedsbetingelser i kommunikationen.  
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3.4 Dekonstruktion som supplerende analysestrategi 

En anden del af Laclau og Mouffes diskursteori er dekonstruktionen, der kaldes 

diskursanalysens komplementære analysestrategi, hvor output fra den ene bliver til input for 

den anden (Andersen, 1999: 98). Hvor diskursanalysen kan ses som en analyse af en diskursiv 

formation eller spredningssystem, så kan dekonstruktionen ses som en række logikker, der 

afmonterer forskellene ved at vise, at de slet ikke er så forskellige (Andersen, 1999: 100). Da 

vores anden delanalyse trækker på begreber fra diskursanalysen, kan denne analysedel være 

med til at udpege og levere de dualiteter, der har central betydning for dekonstruktion. 

Særligt vil vi tage udgangspunkt i Laclau og Mouffes logikker – repræsentations- og 

universaliseringslogikken – hvor repræsentationslogikken er dekonstruktionen af 

repræsentant/repræsenteret, så udgøres universaliseringslogikken af forskellen 

partikulær/universel. Disse logikker kan være med til at give blik for nogle paradokser i 

kommunikationen, der påvirker de mulighedsbetingelser, som højrefløjens kommunikation 

konstruerer, når den kommunikerer om krænkelseskulturen og de krænkelsesparate.   

3.5 Muligheder og udfordringer ved at kombinere Laclau og Foucault   

I ovenstående afsnit har vi redegjort for Foucaults genealogi og vidensarkæologi samt Laclaus 

populismeteori. I dette afsnit vil vi kort belyse nogle af de udfordringer og muligheder, der er 

ved at kombinere de to teoretiske indgangsvinkler. Hvor Foucaults genealogi er centreret 

omkring at belyse historiens kontingens, og hvordan tidligere diskursive kampe er med til at 

forme nutidens diskursive praksisser, så er Laclaus blik fokuseret på diskursers åbne 

struktur, og på, hvordan der kæmpes om at fiksere mening til diskurserne (Foucault, 1984: 

79-84, Laclau, 2002: 146f). Der er altså forskel på den ontologiske forståelse, som deres 

diskursbegreber er konstrueret ud fra. Hvor Foucault ser de videns- og praksisformer, som 

over tid har vundet autoritet og opnået accept, som udgangspunkt for sin diskursforståelse, så 

er Laclau og Mouffes diskursbegreb konstrueret ud fra en forståelse af, at alt er diskursivt. 

Derfor er deres forståelse af politik også forskellig, da Foucault forstår politik ud fra, hvordan 

viden og magt knyttes sammen inden for et særligt felt, hvorimod Laclau og Mouffe forstår 

politik langt bredere, da de iagttager alt i verden som et udtryk for politik grundet 

diskursernes åbne struktur og evige kamp om at opnå hegemoni (ibid.).  
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Selvom der er udfordringer ved at kombinere disse to ontologiske forståelser, finder vi det 

fordelagtigt at kombinere Foucaults genealogi og vidensarkæologi med Laclaus. Det gør vi, da 

Laclaus teori dermed kan fungere som en konkret og anvendelig metode til at analysere 

diskurser og artikulationsprocesser (Laclau og Mouffe, 2002: 52f; Hansen, 2005: 2017). 

Dermed giver Laclaus populismeteori os mulighed for at se på, hvordan en bestemt iagttager 

kæmper om at få deres diskurs om identitetspolitik til at fremstå som den universelle måde at 

iagttage på ved at konstruere en elite, der står i modsætning til et folk. Hvorimod Foucault 

ikke har udviklet sin teori med henblik på en konkret og anvendelig diskursanalyse, men i 

stedet kan bruges til at spore et særligt rationale eller måde at tænke på (Andersen, 1999: 47). 

Derfor vil vi bruge Foucault til at spore et tidligere rationale om politisk korrekthed for at 

afgøre, hvorvidt der er kontinuitet til, hvordan krænkelseskulturen italesættes i dag. Hvor 

Laclau kan supplere analysen med en analyse af, hvorvidt diskursen i dag konstrueres 

gennem en anti-elite-forestilling. Altså vil vi benytte Foucaults genealogi til at foretage en 

diakron analyse af, hvordan subjektpositioner historisk er blevet dannet, og hvad der bliver til 

objekt eller genstand for viden, mens Laclaus populismeteori vil blive anvendt til at lave en 

synkron analyse af, hvordan diskursen opretholdes gennem en konstruktion af en elite vs. et 

folk.  

En anden forskel mellem Foucault og Laclau er det materialevalg, som typisk anvendes i de 

analyser, teorierne er baseret på. Hvor Laclau og Mouffe ofte orienterer sig mod bredere 

politiske kampe samt skabelsen af politiske identiteter, så tager Foucault i sine analyser 

udgangspunkt i opkomsten af bestemte fænomener. Derfor er materialevalget hos Foucault 

langt bredere og kan være alt fra skønlitteratur, arkitektur, idehistoriske værker og kunst, 

hvor Laclaus populismeanalyse ofte tager udgangspunkt i taler, debatindlæg, artikler og andre 

politiske udmeldinger (Andersen, 1999: 48; Jessen & von Eggers, 2013). For at have en 

empirisk stringens har vi valgt at tage udgangspunkt i et empirisk grundlag, der består af 

kronikker, debatindlæg, Facebook-opslag og artikler fremfor det materialevalg, Foucaults 

analyser typisk tager udgangspunkt i. Da vi ikke foretager en lang historisk opkomst, men i 

stedet bruger genealogien til at undersøge kontinuitet inden for et politisk rationale, der 

primært har været kommunikeret i pressen, ser vi ikke valget af empiri som begrænsende for 

en kombinatorik af de to teoretikere.  
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En af måderne at håndtere udfordringerne ved en kombinatorik på, er at have en primær teori 

frem for en anden. Derfor har vi valgt Laclaus populismeteori som primær teori og Foucaults 

genealogi og vidensarkæologi som sekundær teori. Selvom vi er opmærksomme på, at teorien 

har forskellige ontologiske forudsætninger, så mener vi, at en kombinatorik kan styrke dette 

speciales resultater.  

4.0 Analysedel 1: Fra politisk korrekt til krænkelsesparat  

I denne analysedel ønsker vi at belyse, hvordan vores konstruerede højrefløj har italesat 

politisk korrekthed og de politisk korrekte i perioden 1996-2020, for at kunne sammenligne 

disse italesættelser med måden, hvorpå krænkelseskulturen og de krænkelsesparate 

italesættes i dag. Denne analysedel ønsker således at fremhæve de kontinuiteter, der kan siges 

at være mellem brugen af højrefløjens italesættelse af de politisk korrekte og de 

krænkelsesparate. Til at besvare dette vil vi tage udgangspunkt i Foucaults genealogiske og 

vidensarkæologiske analysestrategi, der gennem en analyse af dis- og kontinuiteter gør det 

muligt at belyse, hvilke diskursive elementer der er blevet videreført fra politisk korrekthed 

til krænkelseskulturen, og hvilke diskursive elementer der udgør en diskontinuitet i måden, 

hvorpå begreberne anvendes. Da krænkelseskulturen er et nyt begreb, og empirien derfor er 

begrænset, må vi anvende politisk korrekthed som indgangsvinkel til at belyse, hvordan 

krænkelseskulturen, der præsenterer sig som et nyt og anderledes fænomen, måske ikke er så 

nyt og anderledes, som den lader sig fremstille. Denne analysedel er nødvendig for 

besvarelsen af anden analysedel, da den skal belyse, hvordan højrefløjen problematiserer 

krænkelseskulturen og de krænkelsesparate, hvilke subjektpositioner der skabes, hvilke 

begreber der trækkes på, og hvilken diskursivstrategi der anvendes som led i 

argumentationen. Denne viden skal bruges til at forstå, hvilke mulighedsbetingelser 

højrefløjen etablerer gennem sin kommunikation om de krænkelsesparate. Dertil fungerer 

denne analysedel som en præsentation af arkivet, der vil blive trukket på i resten af specialet.  

I dannelsen af vores arkiv har vi fundet frem til, at det hovedsageligt er Dansk Folkeparti, 

Venstre og Det Konservative Folkeparti, som anvender begreberne politisk korrekthed, de 

politisk korrekte, de krænkelsesparate og krænkelseskulturen, og de udgør derfor analysens 

iagttagelsespunkt. Denne analysedel vil vi foretage med udgangspunkt i Foucaults fire 

teoretiske begreber fra vidensarkæologien: objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi, som 
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er uddybet i vores analysestrategiske afsnit 3.1.3. I løbet af hvert analyseafsnit vil de første tre 

begreber blive præsenteret, hvorefter strategibegrebet vil blive udfoldet i en opsamling efter 

hvert analysebærende afsnit. Dertil vil analysen anvende begreberne 

diskontinuitet/kontinuitet til at vise, hvornår der er paralleller mellem højrefløjens brug af 

politisk korrekthed og brugen af krænkelseskulturen.  

 

1) objekt: dømmes, når politisk korrekthed italesættes som en bestemt form for problem. 

2) subjekt: dømmes, når de politiske korrekte tilskrives bestemte karakteristika.  

3) begrebsnetværk: er det associationsfelt, der giver kontekst og mening til objektet. 

4) strategi: dømmes, når højrefløjen benytter bestemte forklaringer og begreber til at 

italesætte problemerne ved politisk korrekthed og dermed udgrænser andre mulige 

forklaringer og begreber.  

Inden vi starter vores genealogiske analyse, vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke ser politisk 

korrekthed som udtryk for en politisk strategi, men i stedet som et led i en politisk diskurs, 

der har til formål at legitimere iagttagerens politiske overbevisninger. Det betyder, at politisk 

korrekthed ikke i sig selv udgør en diskurs, men at begrebet i stedet anvendes, som et led 

inden for en række forskellige diskurser. Derfor er der heller ikke nogen politiske partier, der 

har gjort politisk korrekthed til en mærkesag eller er gået til valg på at bekæmpe politisk 

korrekthed. Det samme gør sig gældende i vores iagttagelse af højrefløjens brug af 

krænkelsesnarrativet, som vi ligeledes iagttager som led i en politisk diskurs. Dermed følger 

analysen et begreb, der knytter an til en række diskurser.  

 

4.1 Den genealogiske analyses startpunkt 

Første gang begrebet politisk korrekthed bliver italesat af en dansk politiker, er i 1994. I 

artiklen “D-dagens moral” skriver Per Stig Møller fra Det Konservative Folkeparti følgende:  

 

“Moral er godt i politik, men moralen kan sagtens misbruges politisk. I USA hærger »the moral 

majority« og kravet om »political correctness« landet. Bøger og malerier, som ikke er moralsk og 

politisk korrekte, smides ud fra bibliotekerne og hives ned fra væggene.” (Møller, 1994: 1).  
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I denne artikel iagttager Per Stig Møller, hvordan “political correctness” er et fænomen, der 

hærger USA, og som kendetegnes ved, at de politisk korrekte censurerer litteratur og kunst, 

hvis det ikke er politisk korrekt. Denne iagttagelse er ikke ny i det danske nyhedsbillede, da 

journalister fra Berlingske, Politiken og Weekendavisen året forinden har beskrevet denne 

udenlandske og amerikanske trend i den danske presse (Bech, 1993: 1; Bjertrup, 1993: 1; 

Redaktionelt Berlingske Tidende, 1993: 1). Men det er første gang, at en dansk politiker 

problematiserer udviklingen i USA. Det er misbruget af moral, Per Stig Møller iagttager som 

problematisk, fordi han mener, at ingen har patent på moralen i et demokrati (Møller, 1994: 

1). I slutningen af 1990’erne begynder andre politikere ligeledes at italesætte politisk 

korrekthed som problematisk. Hvor Per Stig Møller i 1994 beskriver fænomenet som 

amerikansk, starter vores analyse i 1996, da det er første gang, politisk korrekthed benyttes 

som betegnelse for en problematisk tendens i det danske samfund. Det er Anders Fogh 

Rasmussen fra Venstre, som er den første politiske aktør, der i et indlæg til pressen i oktober 

1996 giver udtryk for politisk korrekthed som andet end et amerikansk fænomen, idet han 

mener, at man nu ikke kan udtale sig ironisk af frygt for de politisk korrekte. 

 

“Jeg troede, at jeg i min omtale af mænds 'fisketure' og kvinders 'storbyindkøb' havde udtrykt 

mig så ironisk, at selv Mette Bom havde fanget det. Men jeg burde selvfølgelig have indset, at den 

politiske korrekthed fordrer en mørk alvor i omgangen med et for menneskeheden så essentielt 

problem som kønsroller” (Rasmussen, 1996: 1). 

 

Tidsmæssigt har vi valgt at inddele genealogien således, at vi først vil beskrive, hvordan 

politisk korrekthed af højrefløjen italesættes som noget, der står i vejen for en debat om 

udlændingepolitik i perioden 1996-2001. Denne periode har vi valgt som den eneste 

tidsafgrænsede periode, da vi i højrefløjens iagttagelser kan se en tydelig diskontinuitet efter 

9/11 i forhold til, hvordan politisk korrekthed sættes i forbindelse med udlændingedebatten. 

Derfor har vi valgt ikke at inddele resten af analysen i faser, da vi ikke på samme måde i vores 

bearbejdning og kodning af arkiv har kunnet identificere lige så store diskontinuiteter, idet 

vores koder fortsætter med at være relevante fra 1996 til 2020. Fra 1996 til 2001 er der 

publiceret 40 artikler i den trykte presse, hvor politikere fra højrefløjen italesætter politisk 

korrekthed. Af de 40 artikler er fire skrevet af politikere med tilknytning til Det Konservative 

Folkeparti, 15 skrevet af politikere med tilknytning til Venstre, og 21 skrevet af politikere med 
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tilknytning til Dansk Folkeparti. Fra 2001 til 2020 er der identificeret 119 artikler; 73 fra 

Dansk Folkeparti, 31 fra Venstre, og 15 fra Konservative, samt 47 Facebook-opslag; 34 fra 

Dansk Folkeparti, 9 fra Konservative og 4 fra Venstre.  

4.2 Del I: Politisk korrekthed og de politisk korrekte 

I 1996 sker der en ændring i, hvordan de politisk korrekte italesættes, og hvordan politisk 

korrekthed problematiseres. Nu begynder Dansk Folkeparti og Venstre som de første på 

højrefløjen at indsende debatindlæg og kronikker, hvor politisk korrekthed problematiseres i 

relation til udlændingedebatten. Politisk korrekthed objektiveres nu ikke længere som et 

amerikansk fænomen, men som et fænomen, der begrænser ytringsfriheden, og som står i 

vejen for at føre den ‘nødvendige’ udlændingepolitik. Problematiseringen gør sig gældende i 

Dansk Folkepartis kommunikation fire gange i løbet af 1996, mens Venstre anvender denne 

konstruktion en enkelt gang i 1996. Det er i perioden 1996 til 2001, at højrefløjen iagttager 

politisk korrekthed som noget, der står i vejen for at kunne føre den nødvendig 

udlændingepolitik, hvorefter der sker en ændring fra år 2001 og frem i den måde, 

udlændingepolitikken sættes i relation til politisk korrekthed på. Derfor vil vi starte den 

genealogiske analyse ved at tage udgangspunkt i højrefløjens kommunikation om politisk 

korrekthed frem til 2001. 

 

Ud af de 40 artikler i denne periode er koderne ‘politisk korrekthed står i vejen for nødvendig 

udlændingepolitik’ og ‘politisk korrekthed indskrænker demokratiske værdier’ nævnt 13 

gange hver. Vi har udvalgt fire citater, der synliggør, hvordan politisk korrekthed objektiveres 

som noget, der forhindrer en debat om udlændingepolitik og indskrænker ytringsfriheden. 

Disse citater agerer som eksempel på, hvordan højrefløjen overordnet iagttager og anvender 

begrebet politisk korrekthed fra 1996 til 2001.  

 

“Det er ganske tankevækkende, at de politisk korrekte danskere, som først og fremmest findes på 

den politiske venstrefløj, lider af nøjagtigt den samme blindhed overfor indvandringens 

problemer, som indtil for 10-15 år siden gjorde sig gældende overfor de faktiske forhold i de 

kommunistiske diktaturer” (Camre, 1998: 1). 
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Mogens Camre, daværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og repræsenteret i EU-

parlamentet, subjektiverer i ovenstående citat de politisk korrekte danskere som nogen, der 

lider af en blindhed over for problemer relateret til indvandring. Ved at drage paralleller til 

kommunismens diktatur subjektiverer Camre politisk korrekte danskere som nogen, der ikke 

forholder sig kritisk til indvandrerdebatten, samt som nogen, der ikke kan se verden, som den 

i virkeligheden er. Hvor de politisk korrekte er undertrykte og ikke kan se virkeligheden, som 

den er, konstruerer Camre samtidig en subjektposition, hvor han er den, der kan se de 

problemer, som de politisk korrekte er for undertrykte til at se. Ved at italesætte politisk 

korrekthed i relation til kommunisme, blindhed og undertrykkelse skabes der et 

begrebsnetværk, hvor politisk korrekthed iagttages som et problem, der udgør en trussel for 

den åbne og frie debat. Herved knyttes begreber som diktatur, styring, kommunisme og 

undertrykkelse sig til begrebsnetværket. Et andet eksempel kommer fra daværende 

partiformand for Venstre Uffe Ellemann Jensen, der udtaler sig om politisk korrekthed i en 

artikel til B.T fra 1999:  

 

“En gang imellem er det, som om begrebet »almindelig anstændighed« får lov til at glide i 

baggrunden i den politiske debat i Danmark. Måske er det, fordi mange er bange for at blive 

omklamret af den »politiske korrekthed«, som har det med at skubbe alvorlige problemer i 

baggrunden. Men »almindelig anstændighed« og »politisk korrekthed« er to helt forskellige ting. 

Det er en form for politisk korrekthed at lade som om, der ikke er alvorlige problemer omkring 

den danske politik over for flygtninge og indvandrere” (Ellemann Jensen, 1999: 2).  

 

I Ellemann Jensens iagttagelse skabes der afstand mellem politisk korrekthed og almindelig 

anstændighed. De politisk korrekte subjektiveres som nogen, der skubber alvorlige 

problemer i baggrunden ved at se bort fra udfordringerne med flygtninge og indvandrere. 

Hvor de politisk korrekte subjektiveres som uanstændige og ufornuftige, konstruerer 

Ellemann Jensen sig selv som anstændig og fornuftig, fordi han netop ikke lader, som om der 

ikke eksisterer problemer ved indvandring. Problematisering af politisk korrekthed skabes 

ved at knytte an til et associationsfelt, hvor begreber som mangel på almindelig 

anstændighed, naivitet og virkelighedsfjern kobles til begrebsnetværket. Et tredje eksempel 

på denne objektivering af politisk korrekthed kommer fra Bendt Bendtsen, daværende 

politisk leder og gruppeformand i Det Konservative Folkeparti. I en artikel bragt i Berlingske 
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Tidende iagttager han, hvordan der er forskel på udlændinges kvalifikationer og evner, men 

at danskerne ikke kan se denne forskel, fordi de er blevet udsat for politisk korrekt politik.   

 

“Det handler om udlændinge. Men i virkeligheden drejer det sig mere om danskere, der i årevis 

er blevet sovset ind i henholdende politik, ord og gentagne forsikringer om, at nu har vi den 

strammeste udlændingelov i verden. I debatten mangler to helt centrale ord, fordi ingen - i den 

politiske korrektheds hellige navn - tør tage dem i sin mund: Gør forskel! Min pointe er enkel: Der 

er forskel på menneskers kvalifikationer og evner, derfor er der også al mulig god grund til at 

gøre forskel på mennesker, der søger til det danske samfund.” (Bendt Bendtsen, 2000: 1) 

 

I Bendtsens iagttagelser er problemet, at der ikke gøres forskel på udlændinge. Bendtsen 

subjektiverer herved de politisk korrekte som nogen, der ikke tør differentiere mellem 

indvandrere – af frygt for at komme til at fremstå diskriminerende eller politisk ukorrekt. 

Bendtsen laver en konstruktion af de politisk korrekte som en gruppe politikere, der er bange, 

men samtidig for hellige til at italesætte problemerne. Hvorimod han konstruerer sig selv som 

et individ, der ikke er bange for at se forskel på menneskers kvalifikationer og evner. Dertil 

inddrages begreber som forskelsbehandling og kvalifikationer til det begrebsnetværk, der 

giver mening til objektiveringen af politisk korrekthed som noget, der står i vejen for at føre 

nødvendig udlændingepolitik.  

 

“Jeg må tage skarp afstand fra den dér politiske korrekthed, som bl.a. vil forbyde os at diskutere 

udlændingepolitik, fordi der har været en terrortragedie med henvisning til, at det er at blande 

terror og udlændingepolitik sammen. [....] Det er den slags undertrykkelse af den åbne og ærlige 

debat, som er med til at skabe et voksende svælg mellem vælgerne og de valgte.“ (Rasmussen, 

2001: 1).  

 

I ovenstående citat italesætter Anders Fogh Rasmussen i et interview til Weekendavisen de 

politisk korrekte som nogen, der vil forbyde danskerne at diskutere udlændingepolitik efter 

9/11 i USA, da det vil være at blande terror og udlændingepolitik sammen. Hermed 

subjektiveres de politisk korrekte som nogen, der undertrykker den åbne og ærlige debat i 

samfundet ved at undertrykke problemerne i stedet for at tale om dem. Rasmussen iagttager 

således, at der er en gruppe politikere, der ikke sætter danskernes velbefindende først, fordi 
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de har for travlt med at være korrekte. I ovenstående citat er Venstre med til at 

problematisere de politisk korrekte ved at udvide begrebsnetværket, så det ikke kun er 

anstændighed, der er på spil, men nu også undertrykkelse af demokratiske principper. De 

politisk korrekte er altså ikke kun uanstændige, men også individer, der undertrykker den 

åbne og ærlige debat om udfordringerne ved den eksisterende udlændingepolitik og 

indvandring. Dette understøttes af koderne ‘politisk korrekthed stopper debatten om 

udlændingepolitik’ og ‘politisk korrekthed står i vejen for kritik af islam’, som tilsammen 

optræder 20 gange i vores arkiv fra 1996-2001. 

 

Selvom ovenstående iagttagere har forskellige måder at skabe belæg for deres argument på, 

er objektiveringen den samme: Politisk korrekthed står i vejen for en debat om 

udlændingepolitik, hvilket begrænser debatten og er indskrænkende for ytringsfriheden. I 

disse artikler bliver politisk korrekthed problematiseret som begrænsende for den åbne og 

frie dialog inden for en diskurs om udlændingepolitik. Udover at subjektpositionerne, 

konstrueret af højrefløjen, eksisterer inden for en diskurs om udlændingepolitik, så 

subjektiveres de politisk korrekte som politikere og tilhængere af venstrefløjen. Denne 

subjektivering er ikke forbeholdt perioden 1996-2001, men gør sig gældende igennem hele 

arkivet, hvortil nedenstående afsnit afspejler subjektiveringsprocesser fra 1996-2020, 

uafhængigt af den diskurs, som politisk korrekthed knytter an til i de fremhævede citater. 

4.2.1 venstrefløjen vs. højrefløjen 

I kodningen af vores arkiv har vi oprettet koden ‘de politisk korrekte er elitære’. Denne kode 

har vi registreret, når højrefløjen har italesat de politisk korrekte som individer, der er 

bedrevidende eller hævet over den generelle danske befolkning. Derfor indgår ordet elite ikke 

nødvendigvis i højrefløjens kommunikation, selvom højrefløjen kommunikativt konstruerer 

en elite, og koden derfor er registreret. De politisk korrekte bliver fra 1996-2020 italesat som 

værende elitære 66 gange; 44 gange af Danske Folkeparti, 13 gange af Venstre, og 9 gange af 

Det Konservative Folkeparti, og bliver direkte italesat som en elite 10 gange af Dansk 

Folkeparti og 2 gange af Venstre (jf. bilag 9: Oversigt over koder politisk korrekthed). Det er 

hovedsageligt i Dansk Folkepartis kommunikation, at de politisk korrekte konstrueres som en 
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elite. Et eksempel på, hvordan højrefløjen konstruerer de politisk korrekte, kommer fra Pia 

Kjærsgaard i en artikel i Politiken. 

“Da jeg var med til at grundlægge DF, skete det med baggrund i en folkelig forankring. Det var et 

folkeligt oprør, som var foranlediget af manglende lydhørhed fra den politiske elites side. Deres 

politiske korrekthed havde negligeret helt almindelige menneskers bekymringer. Mange 

meningsdannere, som Stine Bosse, og politikere burde ligeledes komme ned fra elfenbenstårnet 

og i højere grad interessere sig for, hvad der rører sig ude i landet. Det er denne løsrevne mangel 

på forståelse for almindelige menneskers liv, som vi også ser avler afmagt i forskellige dele af 

den vestlige verden” (Kjærsgaard, 2016: 2 a).  

I dette udsagn konstruerer Pia Kjærsgaard den politisk korrekte elite over for de almindelige 

danskere. Denne subjektivering af de politisk korrekte som eliten, der ikke forstår eller 

ligefrem negligerer ‘almindelige’ danskeres holdninger, er en konstruktion, der kendetegner 

Dansk Folkepartis iagttagelser af de politisk korrekte. Dansk Folkeparti anvender ordene 

‘almindelige mennesker’, ’almindelige danskere’ og ‘elite’ 19 gange fra 1996-2020. Et andet 

eksempel på denne konstruktion kommer fra Mogens Camre i 1998, som fremhæver, hvordan 

der skal gøres op med den politisk korrekte venstreorienterede elite for at få sandheden frem 

og kunne varetage almindelige danskeres holdninger:  

 

“[...]Den korrekte, venstreorienterede elite er så bange for almindelige menneskers holdninger, 

at den gerne vil gribe til diktaturstaternes metoder for at knægte ytringsfriheden og forhindre 

ikke alene, at der rettes kritik, men blot det, at der rejses debat om fremmedpolitikkens fornuft” 

(Camre, 1998: 1). 

 

Politisk korrekthed bliver herved brugt som en negativ beskrivelse af ens politiske 

modstandere, og de politisk korrekte bliver gjort til synonym, ikke kun med venstrefløjen, 

men også med politikere, der ikke kan argumentere ordentligt for deres sag. Dette 

underbygges yderligere i et opslag, Martin Henriksen delte på sin Facebook-væg den 3. juni 

2020.  

 

“[...]Men fordi jeg ikke vil kalde Yazdani for dansker, konkluderer Vermund, at jeg dømmer folk 

ud fra deres blod og deres race. Det er simpelthen langt ude, og det er ikke mindst utrolig slapt 
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af Vermund, for hun lader sig derved styre af den samme omklamrende politiske korrekthed, 

som styrer De Radikale, Enhedslisten, og ikke mindst de politisk korrekte typer i Social- 

demokratiet. Kære Vermund, det er venstrefløjen og de muslimske miljøer, der trækker 

racismekortet, når de er løbet tør for argumenter. Så kaster de om sig med udokumenterede og 

usaglige påstande om racisme, hvilket i øvrigt svækker indsatsen mod racisme, fordi de 

udvander begrebet. Ligesom du nu gør [...]” (Henriksen, 2020). 

 

Ovenstående citater støtter op om Mikkel Thorups, forsker ved Aarhus Universitet, tidligere 

påstand om, at politisk korrekthed er et begreb, der er blevet overtaget af højrefløjen, og 

som benyttes til at kritisere venstrefløjen med (se afsnit 1.2). Derved foretages der altid en 

negativ subjektiveringsproces, når vores konstruerede højrefløj iagttager andre som politisk 

korrekte.   

 

4.2.2 Opsummering 

Vender vi tilbage til objektivering af politisk korrekthed som noget, der står i vejen for at føre 

nødvendig udlændingepolitik, så er det en problematisering, der kendetegner højrefløjens 

kommunikation om politisk korrekthed i perioden 1996 til 2001. I denne periode anvender 

højrefløjen altså begreberne om politisk korrekthed inden for en diskurs om 

udlændingepolitik til at fremhæve, hvordan venstrefløjen ikke fører den nødvendige 

udlændingepolitik, fordi de ikke tør tale om udfordringerne ved udlændinge og integration 

grundet politisk korrekthed. Herved anvendes politisk korrekthed af højrefløjen til at pointere 

venstrefløjens mangel på åben og demokratisk dialog om udfordringerne ved indvandring til 

Danmark. Derfor er det gennemgående objekt ‘Politisk korrekthed indskrænker 

ytringsfriheden og står i vejen for en debat om udlændingepolitik’. Der er til gengæld større 

forskel i måden, hvorpå de forskellige partier subjektiverer de politisk korrekte. Dansk 

Folkeparti konstruerer i perioden 1996-2020 en subjektposition, der gør de politisk korrekte 

til venstreorienterede politikere, der er blinde og undertrykte af udfordringerne ved 

indvandring. Venstre konstruerer i tråd med Dansk Folkeparti en subjektposition, hvor de 

politisk korrekte er venstreorienterede, uanstændige individer, der lader, som om der ikke er 

nogen problemer ved indvandring og dermed udgør en fare for demokratiske principper. 

Hvorimod Det Konservative Folkeparti konstruerer de politisk korrekte som hellige og bange, 

hvilket gør dem ude af stand til at skelne mellem udlændinges kvalifikationer. Disse 



Side 51 af 121 

 

subjektiveringer af de politisk korrekte muliggør, at højrefløjen kan positionere sig selv som 

dem, der ser problemerne ved den eksisterende udlændingepolitik og tør italesætte de 

problemer og udfordringer, indvandring har for det danske samfund.  

Dette ses også ud fra de begreber, der sættes i relation til politisk korrekthed: Hos Dansk 

Folkeparti er det især begreber som trussel, fare og undertrykkelse, hvor det hos Venstre er 

undertrykkelse af den åbne debat samt mangel på anstændighed, og hos Det Konservative 

Folkeparti er begreber som frelst og helligt. Begrebsnetværket er kendetegnet ved at være 

negativt og restriktivt og fra 1996 til 2001 omhandle udlændingedebatten. Derfor er 

strategien, der aktualiseres gennem højrefløjens iagttagelser, at højrefløjen er dem, der ser 

udfordringerne og problemerne ved udlændingeområdet, som de politisk korrekte ikke tør 

tale om eller direkte ignorerer. Hvorfor danskerne skal tage afstand fra de politiske korrekte, 

fordi de ikke fører den nødvendige udlændingepolitik, men i stedet indskrænker og 

begrænser den åbne dialog og ytringsfriheden.  

 

Objekt Subjektposition 
de politisk 
korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Politisk 
korrekthed står i 
vejen for en 
debat om 
udlændinge-
politik, hvilket 
indskrænker de 
demokratiske 
værdier 

De politisk 
korrekte ser 
bort fra 
problemerne 
ved 
udlændinge- 
politik, fordi de 
er undertrykte 
/ uanstændige 
/bange og 
hellige   

Højrefløjen ser 
problemerne ved 
udlændingepolitikk
en og tør føre den 
nødvendige politik 

Fare, trussel, 
undertrykkende, 
forskels-
behandling, 
uanstændigt, 
blinde, diktatur, 
styring, 
kommunisme, 
virkelighedsfjern 
og naivitet   

Danskerne skal 
tage afstand fra 
de politiske 
korrekte, fordi 
de ikke fører den 
nødvendige 
udlændinge-
politik og 
indskrænker 
ytringsfriheden.  

 

Skema 1: Oversigt over politisk korrekthed som led i en diskurs om udlændingepolitik fra 1996 til 

2001 

Fra omkring 2001 kan der iagttages et skift i, hvilken diskurs der primært anvendes, når 

højrefløjen italesætter politisk korrekthed. Hvor det før var spørgsmål om udlændingepolitik, 

så kommer det i stedet til at være et spørgsmål om danske værdier over for muslimske 

værdier. Selvom højrefløjen begynder at italesætte politisk korrekthed som et spørgsmål om 

værdier og kultur fremfor kun udlændingepolitik, så fortsætter objektiveringen af politisk 
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korrekthed som et udtryk for en begrænsning af ytringsfriheden. Det betyder, at 

objektiveringen fortsætter, selvom udlændingepolitikken udskiftes med en diskussion om 

integration og danske værdier vs. muslimske værdier.   

4.3 Fra udlændingepolitik til danske værdier  

Fra omkring år 2001 italesættes politisk korrekthed som noget, der står i vejen for at kritisere 

kulturelle værdier – specielt værdier relateret til islam. Ud af de 119 artikler fra 2001 til 2020 

er koderne ‘politisk korrekthed står i vejen for en kritik af islam’ nævnt 52 gange. Dertil er 

koderne ‘politisk korrekthed indskrænker de demokratiske værdier’ gået igen 32 gange, og 

koden ‘politisk korrekthed er et misforstået hensyn’ nævnt 33 gange. Ud af de 47 Facebook-

opslag bliver politisk korrekthed koblet til islam og udfordringer ved integration 10 gange. Ud 

fra skemaet er der en markant stigning i de registrerede koder i 2006. Det skyldes, at aktører 

fra Dansk Folkeparti har indsendt 11 artikler dette år, hvilket er det højest registrerede antal 

artikler på et år i hele vores genealogiske arkiv (kan aflæses af tabel 1). Baseret på en 

gennemlæsning af Dansk Folkepartis 11 artikler og Venstres 3 artikler fra 2006, så er det 

tydeligt, at ‘politisk korrekthed’ problematiseres i kølvandet på Muhammedkrisen i 2005. 

Dansk Folkeparti har således italesat politisk korrekthed mere i 2006 end i alle andre år. Et 

eksempel på denne problematisering kan aflæses i en artikel fra Berlingske Tidende, hvor 

Søren Krarup italesætter politisk korrekthed som noget, der står i vejen for ytringsfriheden.  

 

“Historien med Muhammed-tegningerne har givet regeringens og Dansk Folkepartis hadere vind 

i sejlene, for denne krise kan bruges til et koncentreret angreb på en statsminister, der står fast 

på ytringsfriheden, og et Dansk Folkeparti, der står fast på både ytringsfrihed og national 

ansvarlighed. Dette tåler den politiske korrekthed ikke” (Krarup, 2006: 2). 

 

Selvom 2006 markerer et udslag i antallet af gange, politisk korrekthed italesættes, så er der 

ikke tale om en ny måde at italesætte politisk korrekthed på. I stedet markerer året snarere en 

forankring af de koder og argumenter, som allerede fra 2001 kendetegner måden, hvorpå 

politisk korrekthed italesættes i den danske presse; nemlig som noget, der begrænser og truer 

ytringsfriheden. I nedenstående citat italesætter Mogens Camre, hvordan de politisk korrekte 
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sætter alle kulturer lig hinanden, selvom det ikke afspejler virkeligheden.  

 

“De politisk korrekte know-no-things kan godt blive ved med at vrøvle om, at alle kulturer er lige 

gode. Det er naturligvis uden noget hold i virkeligheden. Islam er på katastrofekurs, og det er på 

tide, vi ser i øjnene, at problemerne ikke kan løses ved hjælp af diplomatisk snak” (Camre, 2003: 

1).  

 

Dette er et eksempel på, hvordan politisk korrekthed objektiveres som noget, der står i vejen 

for en kritik af islam. De politisk korrekte subjektiveres i denne iagttagelse til at være uvidende 

og virkelighedsfjerne individer, der ikke løser problemerne ved at være politisk korrekte. 

Hvor Mogens Camre italesætter de politisk korrekte som individer, der anser alle kulturer 

som lige, så iagttager han den danske kultur som bedre. Dermed gør han sig selv til beskytter 

af den danske kultur. Dette er ikke enestående for Camre, men en konstruktion, der ligeledes 

anvendes, når Venstre-politikere som Carl Holst eller Latifa Ljørring italesætter behovet for at 

passe på den danske kulturarv (Holst, 2017; Ljørring, 2013). I citatet konstruerer Camre et 

begrebsnetværk, hvor de politisk korrekte nu heller ikke er i stand til at skelne mellem dansk 

og muslimsk kultur. At den islamiske tro knyttes til begreber som katastrofe og ude af stand 

til at løses med diplomati, understøtter Camres subjektivering af de politisk korrekte som 

virkelighedsfjerne. På samme måde, som da udlændingepolitikken var i fokus, konstruerer 

Camre en subjektposition, hvor han er den, der tør se virkeligheden i øjnene og løse 

problemerne uden diplomatisk snak. Et andet eksempel kommer fra Karen Jespersen fra 

Venstre: 

 

“Dér, hvor den politiske korrekthed er størst, som for eksempel i Storbritannien, er problemerne 

med parallelsamfund, undertrykkelse og social kontrol også størst. I et land som Frankrig synes 

det at gå lidt bedre, fordi man her i højere grad insisterer på de demokratiske grundværdier som 

fundament for alle borgere i Frankrig” (Jespersen, 2011). 

 

I Karen Jespersens italesættelse af politisk korrekthed er der en direkte korrelation mellem 

politisk korrekthed og de lande, der har flest problemer med integration. Politisk korrekthed 

problematiseres derfor som værende styrkende for parallelsamfund, undertrykkelse og social 

kontrol, hvorimod demokratiske værdier italesættes som løsningen på vellykket integration. 
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Objektiveringen er altså den samme som tidligere, da politisk korrekthed iagttages som 

begrænsende for de demokratiske grundværdier, som når politisk korrekthed kobles til 

udlændingepolitikken. Disse værdier lægger formand for Det Konservative Folkeparti Mikael 

Brorson også vægt på, når han italesætter, hvorfor politisk korrekthed er problematisk.  

 

“Truslerne mod ytringsfriheden i dagens Danmark er mange, og man kan i flæng nævne 

racismeparagraffen, islam og venstreekstremister. Men en af de mest systematiske og ambitiøse 

forsøg på at båndlægge danskernes grundlovsfæstede ret til at ytre sig frit taler vi ganske 

sjældent om i den offentlige debat: den politiske korrekthed” (Brorson, 2014: 2). 

 

I Brorsons øjne ses den politiske korrekthed som den største trussel for ytringsfriheden. 

Denne iagttagelse er ikke ny, da den ligesom tidligere er blevet anvendt til at fremhæve, 

hvordan politisk korrekthed bliver italesat som noget, der står i vejen for en åben diskussion 

af udlændingepolitikken. I ovenstående udsagn italesættes politisk korrekthed som 

problematisk på samme måde som racismeparagraffen, islam og venstreekstremister. 

Brorson inddrager herved racismeparagraffen, islam og venstreekstremister i det 

begrebsnetværk, der giver mening til politisk korrekthed. Som tidligere fremhævet iagttager 

de tre partier politisk korrekthed forskelligt, men de inddrager alle islam og integration i 

problematiseringen af politisk korrekthed som et fænomen, der står i vejen for en kritik af 

islam, hvilket begrænser demokratiske værdier som ytringsfriheden.  

4.3.1 Dansk Folkeparti udvider subjektpositionen til journalister og 

meningsdannere  

Hvor Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti tidligere iagttog de politisk 

korrekte som de venstreorienterede, så udvider Dansk Folkeparti forståelsen af de politisk 

korrekte til at omfatte bestemte medier, offentlige meningsdannere og eksperter. Dette 

gælder dog primært i Dansk Folkepartis iagttagelser, hvor Det Konservative Folkeparti og 

Venstre i langt højere grad fastholder konstruktionen af de politisk korrekte som 

venstrefløjen. Koden ‘de politisk korrekte er elitære’ gør sig gældende 66 gange, hvor det i 14 

artikler er journalister, medier og offentlige meningsdannere, der subjektiveres til at være de 

politisk korrekte. Et eksempel på dette kommer fra Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti:  
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“Det virker problematisk, at nogle journalister forsøger at filtrere virkeligheden ud fra politiske 

overvejelser, fordi det skaber et forkert billede af dagens Danmark. [...] Man kan også 

argumentere for, at en ikke-politisk korrekt rapportering betyder, at problemer forårsaget af 

indvandrere og muslimer bliver mindre, fordi de kun kan løses, når de bliver kortlagt uden 

omsvøb” (Skaarup, 2006: 1).  

 

I ovenstående udsagn er det bestemte journalister, der italesættes som de politisk korrekte. 

Disse journalister subjektiveres til bevidst at underrapportere problemer forårsaget af 

indvandrere og muslimer ud fra deres politiske overbevisninger. Herved beskyldes 

journalisterne af Skaarup for bevidst at føre subjektiv journalistik, hvor politiske holdninger 

sættes før en objektiv beskrivelse af virkeligheden. Denne subjektivering af medierne som de 

politisk korrekte rettes specielt mod medier som DR, Politiken og Information (Skaarup, 

2012: 1; Hornbech, 2000: 1; Krarup, 2006:1).  

4.3.2 Opsummering 

Hvor politisk korrekthed tidligere blev iagttaget som noget, der stod i vejen for at føre den 

nødvendige udlændingepolitik, så iagttages den efter 2001 i relation til en diskurs om danske 

værdier. Derfor ændrer objektiveringen sig, selvom politisk korrekthed stadigvæk iagttages 

som begrænsende for de demokratiske værdier. Når politisk korrekthed problematiseres som 

noget, der står i vejen for en kritik af islam, tildeles de politisk korrekte en subjektposition, 

hvor de ses som virkelighedsfjerne, ukritiske, ude af stand til at differentiere mellem kulturer 

og værdier, samt som nogen, der ser bort fra problemerne ved multikulturalisme, islam og 

muslimsk kultur. Dette muliggør, at højrefløjen kan positionere sig som den, der beskytter og 

kæmper for den danske kultur og de danske værdier, da de politisk korrekte ikke 

differentierer mellem kulturer. Dertil sker der en udvidelse af, hvem Dansk Folkeparti 

iagttager som de politisk korrekte, da det nu ikke kun er de venstreorienterede partier og 

politikere, men også eksperter, journalister, aviser og andre meningsdannere, som i deres 

forsøg på politisk korrekthed ikke italesætter de udfordringer og problemer, der er forbundet 

med islam. Derved sker der en udvidelse af, hvem højrefløjen konstruerer som de politisk 

korrekte, og herved, hvem der iagttages som Dansk Folkepartis modstandere. Denne 
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iagttagelse er primært kendetegnende for Dansk Folkepartis kommunikation, men ikke en 

iagttagelse, der er kendetegnende for hele vores iagttagelsespunkt. Begrebsnetværket 

konstrueres ved, at de politisk korrekte italesættes som nogen, der ser bort fra problemerne 

ved islam. Derfor tilføjes begreber som undertrykkelse, parallelsamfund, indvandrermiljøer, 

social kontrol, racismeparagraf, islam, mislykket integration og venstreekstremisme til 

begrebsnetværket. Strategien, som højrefløjen aktualiserer, er derfor, at danskerne skal tage 

afstand fra de politisk korrekte, fordi de står i vejen for en kritik af islam, hvilket begrænser 

de demokratiske værdier og udgør en trussel for dansk kultur. Samtidig med at de ikke 

beskytter og værner om den danske kultur og de danske traditioner.  

 

Objekt Subjektposition 
de politisk 
korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Politisk 
korrekthed 
forhindrer en 
kritik af islam, 
hvilket 
begrænser de 
demokratiske 
værdier og udgør 
en trussel for 
dansk kultur 

De politisk 
korrekte tør ikke 
tale om 
problemerne ved 
islam, hvilket 
begrænser 
ytringsfriheden  

Højrefløjen 
beskytter den 
danske kultur og 
værdier ved at 
forholde sig kritisk 
til islam 

Undertrykkelse, 
parallelsamfund, 
indvandrermiljøer, 
social kontrol, 
integration, 
venstreekstremisme 

De politisk 
korrekte 
værner ikke 
om den 
danske kultur 
og tør ikke 
kritisere 
islam 

 

Skema 2: Oversigt over politisk korrekthed som led i en diskurs om danske værdier 2001 til 2020 

4.4. Økologi, rygelovgivning, landbrugspakker, miljøhensyn og 

dyrevelfærd  

Ud fra vores kodning kan det aflæses, at der har været en klar overrepræsentation af kilder, 

hvor politisk korrekthed objektiveres som noget, der truer ytringsfriheden og de 

demokratiske værdier ved at anvende politisk korrekthed inden for en diskurs om 

udlændingepolitik eller integration. Men der eksisterer sideløbende en anden objektivering af 

politisk korrekthed. I denne objektivering italesættes politisk korrekthed ikke som 

indskrænkende for de demokratiske principper, men i stedet som synonym for en overdreven 

hensyntagen og nærtagenhed. Når denne objektivering gør sig gældende, så er det ikke inden 

for en diskurs om udlændingepolitik eller integration, men inden for en lang række diskurser 
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om alt fra økologi og rygelovgivning til dyrevelfærd mv. Mere præcist bliver politisk 

korrekthed italesat som et udtryk for en overdreven hensyntagen og nærtagenhed inden for 

andre diskurser end udlændingepolitik og integration ni gange fra 2001-2020. Det er specielt 

hos Venstre, at politisk korrekthed knytter an til en række forskellige diskurser om 

folkesundhed, økonomi, dyrevelfærd og klima, selvom Venstre trækker på diskurser om islam, 

multikulturalisme og integration dobbelt så mange gange i samme periode (se bilag 9: 

Oversigt over koder for politisk korrekthed). Det første eksempel er fra Uffe Ellemann Jensen, 

der beskriver, hvordan Føtex har fjernet en plakat, fordi politisk korrekte beskyldte plakaten 

for at være pornografisk.   

“Som nu hende, der prydede plakaterne fra Føtex: En flot pige der kastede lys over den sure 

morgenkørsel til byen. Men en masse politisk korrekte mennesker blev vældig forargede og 

krævede plakaterne fjernet. Det var pornografi, hævdede de. Det havde jeg nu svært ved at se. 

Pigen reklamerede jo for strømpebukser, som er plasticalderens svar på kyskhedsbæltet. Men 

væk kom hun” (Ellemann Jensen, 2000: 1). 

Det interessante ved denne subjektivering er, at hvor det før var politikerne og medierne, der 

var politisk korrekte, så er det i stedet virksomheder, danskere og forbrugere, der 

subjektiveres som de politisk korrekte, når politisk korrekthed iagttages som udtryk for 

nærtagenhed og et overdrevent hensyn. I denne konstruktion skaber Ellemann Jensen en 

subjektposition, hvor han iagttager sig selv som én, der ikke bliver forarget over 

ligegyldigheder, og som ikke er sart eller hellig. Begrebsnetværket indeholder i denne 

problematisering begreber som sart, hellig, frelst og overdreven.  

Et andet eksempel kommer fra Lars Løkke Rasmussen, der i 2005 udtalte sig om rygepolitik 

til et borgermøde i København.  

“Den svages ret. Den viden er vigtig for at kunne lave en ordentlig rygepolitik, mener 

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). »Debatten om rygning er præget af eksperterne, 

og jeg synes, det er på tide at høre borgerne. Det er vigtigt, at det hele ikke koger over i politisk 

korrekthed,« siger han (Rasmussen, 2005: 1). 

 

I ovenstående udsagn italesætter Lars Løkke Rasmussen et skel mellem borgerne og 



Side 58 af 121 

 

eksperterne. Det er nu også eksperterne, der subjektiveres til at være de politisk korrekte, der 

står over for resten af borgerne og begreberne nærtagenhed, og overdrevent hensyn knytter 

sig igen til iagttagelsen. Begrebsnetværket udvides til, at politisk korrekthed også er noget, der 

står i vejen for ”den svage mands ret til at ryge”. Hermed iagttages de politisk korrekte som 

nogen, der begrænser den enkeltes ret og frihed, hvorimod højrefløjen gør sig selv til 

beskyttere af denne ret og frihed. En iagttagelse, der går igen i artikler fra andre 

folketingsmedlemmer fra Venstre, blandt andre Irene Simonsen i 2007 og Sophie Løhde i 

2012 (Løhde, 2012; Simonsen, 2007). At eksperterne italesættes som de politisk korrekte på 

linje med de venstreorienterede, er noget, der ligeledes begynder at optræde i højrefløjens 

kommunikation om de politisk korrekte.  

4.1 Opsummering  

Politisk korrekthed objektiveres derfor ligeledes som et generelt udtryk for overdreven 

hensyntagen inden for en række emner som sundhedspolitik, økonomi, miljø og dyrevelfærd. 

Der tilskrives derfor nye subjektpositioner til de politisk korrekte, afhængigt af, hvilket 

problem der knyttes an til politisk korrekthed. Derfor subjektiveres de politisk korrekte 

blandt andet som ideologiske miljøforkæmpere, dyrevelfærdsaktivister eller som nogen, der 

fjerner den svages ret til en cigaret. Når objektet ændrer karakter i et givent udsagn, ændrer 

subjektiveringen, begrebsnetværket og strategien sig, hvilket betyder, at politisk korrekthed 

kan anvendes som et strategisk led inden for alle diskurser. Politisk korrekthed bliver derved 

ikke relateret til en specifik debat eller diskurs, men som en måde at betegne den politik og de 

personer på, som iagttageren ikke er enig med. Ligeledes bruges politisk korrekthed som en 

måde, hvorpå højrefløjen kan fremhæve den enkeltes frihed over for de politisk korrektes 

begrænsninger til, hvad der må siges og menes. Strategien bliver derfor, at folk skal tage 

afstand fra den politiske korrekthed, da den er udtryk for overdrevne hensyn og 

nærtagenhed.  

 

Objekt Subjektposition de 
politisk korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Politisk 
korrekthed er 
udtryk for 

De politisk korrekte 
er virksomheder, 
danske forbrugere, 

Højrefløjen er ikke 
nærtagende og 

Sart, hellig, 
frelst, overdreven, 

Folk skal tage 
afstand fra den 
politisk korrekte 
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overdreven 
hensyntagen  

der er blevet for 
sarte, frelste eller 
nærtagende.   

beskytter den 
enkeltes frihed. 

ligegyldigt og 
latterligt. 

nærtagenhed, da 
den er udtryk 
for hysteri. 

Skema 3: Oversigt over politisk korrekthed som et diskursivt led inden for en række diskurser 2001 til 

2020.  

4.5 Politisk korrekthed inddrages i en diskurs om venstrefløjens 

identitetspolitik 

Fra 2016 begynder politisk korrekthed at blive italesat inden for en diskurs om 

identitetspolitik. I denne sammenhæng objektiveres politisk korrekthed på samme måde som 

i ovenstående analysedel som et udtryk for overdreven hensyntagen. Det er især i Dansk 

Folkepartis kommunikation, at politisk korrekthed italesættes inden for en diskurs om 

identitetspolitik, men at objektiveringen af politisk korrekthed er udtryk for overdreven 

hensyntagen, gør sig gældende i 12 ud af de 30 artikler, der udgives fra 2016 til 2020 i 

forbindelse med identitetspolitik. Fordi det ligeledes er identitetspolitikken, der kendetegner 

den diskursformation, der benyttes omkring krænkelseskulturen, så er det relevant at belyse, 

hvordan politisk korrekthed anvendes inden for samme diskurs. Derfor har vi udvalgt tre 

citater, der skal belyse, hvordan politisk korrekthed bliver italesat på en måde, der næsten er 

synonym med krænkelseskulturen, når den indgår i det samme diskursive felt. Det første 

eksempel er fra Pia Kjærsgaard i 2016, daværende leder af Dansk Folkeparti.  

 

“En sand bølge af politisk korrekthed strømmer ind over os. Nogle, det er næppe mange, vil 

simpelthen diktere hvilke ord, vi andre må bruge. Sidste år startede gruppen -Everyday Racism 

Project DK- en underskriftsindsamling mod Djurs Sommerlands -Afrikaland-, der altså har 

eksisteret i mere end tyve år. Blandt andet Hottentot-karrusellen skulle være voldsomt 

problematisk” (Kjærsgaard, 2016: 1 b.).  

 

Pia Kjærsgaard tegner her et billede af politisk korrekthed som en tendens, der strømmer ind 

i landet, hvilket hun uddyber i endnu en artikel i Jyllands-Posten “[...]politisk korrekthed 

sniger sig ind overalt – på uddannelsessteder, kulturinstitutioner, i medierne og debatten 

generelt” (Kjærsgaard, 2020: 1). Kjærsgaard konstruerer herved politisk korrekthed som en 

farlig tendens, der er ved at overtage vigtige samfundsinstitutioner i Danmark. Dertil 
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subjektiverer hun de politisk korrekte som en lille gruppe af individer, der ødelægger det for 

de mange, da de vil diktere og bestemme, hvad andre skal mene. Den lille gruppe 

subjektiveres som nogen, der er latterlige og overdriver virkeligheden, idet de bruger tid og 

energi på at ændre ord – i dette tilfælde navnet og det udtryk, som Djurs Sommerlands 

Afrikaland og Hottentot-karrusellen har (Kjærsgaard, 2020: 1). De politisk korrekte iagttages 

her, i tråd med tidligere subjektiveringer, som en lille gruppe, der ikke er i tråd med den brede 

befolkning og endda forsøger at lukke munden på ‘alle andre’. Et andet eksempel, hvor 

sproget og identitetspolitik fremhæves, kommer fra det konservative folketingsmedlem Mai 

Mercado, der skriver følgende på Facebook i 2016:  

  

“Helt ærligt, så forstår jeg ikke hvad der er galt i kønsstereotyper? Hvorfor er det et problem, at 

piger leger med dukker og drenge med biler? Og hold da så i øvrigt nallerne fra de velkendte 

børnesange. Nej, vi skal ikke synge om "Den lille frække Annika der elsker sjov og mekanik" eller 

om Ole der fik en dukke fin, som han holdt så meget af, at han sov med den om natten. Det er da 

fint hvis Annika kan lide biler, eller Ole gerne vil sove med en dukke, men lad være med at 

ødelægge vores børnesange i et ulideligt forsøg på at være politisk korrekt [...]” (Mercado, 2016: 

21. oktober). 

 

Mai Mercado fremhæver i dette citat ligeledes sproget og kønsstereotyper som et sted, hvor 

den politiske korrekthed har fået lov til at bestemme. Dette iagttager hun som problematisk 

for debatten, da den politiske korrekthed kan resultere i, at børnesange skal omskrives for at 

gøre dem politisk korrekte, samtidig med at børn ikke længere kan få lov til at lege med det, 

de ønsker, af frygt for at reproducere kønsstereotyper. Hun konstruerer således en 

subjektposition, hvor hun subjektiverer de politisk korrekte til at være ødelæggende for 

traditionerne, sproget og børns egne præferencer. At politisk korrekthed sniger sig ind overalt 

og handler om at fjerne eksisterende sprog og litteratur italesættes af Peter Skaarup fra Dansk 

Folkeparti i en artikel bragt i Herning Folkeblad.   

“Den intense dyrkelse af individet ser vi også i den rasende krænkelseskultur. Intet er længere 

for småt eller ligegyldigt til, at nogen kan føle sig krænket. Er man kødspisende, hvid, 

heteroseksuel eller kristen – ja, så bør man nærmest skamme sig over de mange nærtagende 

minoriteter, man dagligt krænker. Det frie ord ER under pres. Det bliver stadig vanskeligere at 
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udtrykke sin inderste mening og holdning til tingene. Sprogpolitiet vogter snart sagt overalt” 

(Skaarup, 2019: 1).  

 

I ovenstående citater eksisterer der et modsætningsforhold i måden, hvorpå de politisk 

korrekte iagttages. På den ene side bliver de politisk korrekte iagttaget som nogen, der har et 

overdrevet og ligegyldigt fokus på sproget og traditionerne – f.eks. om der skal være 

kønsneutrale toiletter, eller hvorvidt jul skal kaldes vinterfest. Men samtidig iagttages de 

politisk korrektes fokus på ligegyldigheder som noget, der truer befolkningens evne til at 

udtrykke sig frit. Peter Skaarup subjektiverer de politisk korrekte som en lille gruppe, der vil 

diktere, hvordan andre skal udtale sig, mens han selv, ligesom Mai Mercado, ikke bruger sin 

tid på ligegyldige diskussioner. Samtidig tager han afstand fra ‘sprogpolitiet’, men 

positionerer sig selv som den, der kæmper for den enkeltes frihed og ret til at ytre sig frit. 

Dertil anvender han begreber som krænkede, nærtagende, småt, ligegyldigt, selvhad, ufrihed 

og minoritet, hvilket er med til at tydeliggøre kontinuiteten til krænkelsesdebatten, når 

politisk korrekthed og krænkelsesparathed anvendes inden for en diskurs om 

identitetspolitik.   

4.5.1 Opsummering 

Det, der problematiseres og gøres til objekt i kommunikationen, er politisk korrekthed som 

udtryk for et overdrevent hensyn. Når politisk korrekthed italesættes, tildeles de politisk 

korrekte en subjektposition, hvor de karakteriseres som en lille gruppe nærtagende individer, 

der gerne vil diktere, hvilke ord og vendinger andre skal benytte. Hvor højrefløjen 

konstruerer sig selv som dem, der kæmper for den enkeltes frihed til at mene og sige, hvad 

han/hun ønsker. Udvidelsen af, hvordan politisk korrekthed problematiseres, har fået 

begreber som nærtagende, ligegyldigt, krænkede, kønsidentitet, ufrihed, minoritet og 

kujonere til at indgå i begrebsnetværket, mens strategien, der anvendes af højrefløjen, er at 

opfordre til at tage afstand fra politisk korrekthed, da den er udtryk for ligegyldige og 

overdrevne hensyn.   

 

Objekt Subjektposition 
de politisk 
korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 
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Politisk 
korrekthed er 
udtryk for en 
overdreven 
hensyntagen og 
individets ret 
til at ytre sig 
frit   

En lille gruppe 
nærtagende 
individer, der vil 
diktere, hvad 
andre må sige 

Højrefløjen bruger 
ikke tid på 
ligegyldigheder og 
beskytter den 
enkeltes frihed 

Nærtagende, 
ligegyldigt, 
krænkede, 
kønsidentitet, 
ufrihed, minoritet, 
kujonere og diktere 

Folk skal tage 
afstand fra den 
politisk korrekte 
nærtagenhed, da 
den er udtryk for 
et overdrevent 
hensyn 

Skema 4: Oversigt over politisk korrekthed som diskursivt led inden for en diskurs om 

identitetspolitik 2001-2020 

4.6 Del II: Krænkelseskulturen og de krænkelsesparate 

For at undersøge, hvilke diskursive elementer der går igen fra politisk korrekthed, når 

krænkelseskulturen og de krænkelsesparate italesættes, har vi dannet et nyt arkiv. Dette 

arkiv består af artikler og Facebook-opslag, hvor en aktør fra et politisk parti italesætter 

de krænkelsesparate eller krænkelseskulturen. Dette kan både være i form af 

debatindlæg eller kronikker indsendt af en politiker, men kan også være i form af 

udtalelser givet til journalister eller opslag fra folketingspolitikere. Ved at benytte samme 

analysestrategiske begreber fra vidensarkæologien som ved ovenstående analyse, vil 

denne del ligeledes undersøge, hvordan der konstrueres et objekt, subjektpositioner, 

begrebsnetværk og en strateg i en række udsagn:  

1) objekt: dømmes, når krænkelseskulturen italesættes som en bestemt form for problem. 

2) subjekt: dømmes, når de krænkelsesparate tilskrives bestemte karakteristika.  

3) begrebsnetværk: er det associationsfelt, der giver kontekst og mening til objektet. 

4) strategi: dømmes, når højrefløjen benytter bestemte forklaringer og begreber til at 

italesætte problemerne ved krænkelseskulturen og dermed udgrænser andre mulige 

forklaringer og begreber.  

4.6.1 Krænkelseskulturen som truende for ytrings- og 

forskningsfriheden 

Første gang en politiker nævner krænkelseskulturen i en artikel, er Pernille Vermund fra 

Nye Borgerlige i 2016, hvor hun beskriver, hvordan Yildiz Akdogan er fortaler for den 
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evige krænkelseskultur (Vermund, 2016: 1). Hvor Lars Løkke Rasmussen er den første, 

der i 2016 fremhæver krænkelseskulturen på Facebook, og hvordan “det simpelthen ikke 

kan være rigtigt, hvis der fremover ikke kan synges efter højskolesangbogen (herunder 

nr. 162) på CBS” (Rasmussen, 2016). Denne artikel og dette Facebook-opslag er de eneste 

italesættelser af krænkelseskulturen fra 2016, og det er derfor først rigtig i 2017 til 2020, 

at begreberne anvendes af politikere fra vores konstruerede højrefløj.  

Et argument, der går igen på tværs af de politiske aktører, er, at krænkelseskulturen 

problematiseres ved, at den italesættes som begrænsende for ytrings- og 

forskningsfriheden. Ud af de 28 artikler og 18 Facebook-opslag skrevet af politikere fra 

vores konstruerede højrefløj gør koden ‘krænkelseskulturen begrænser ytringsfriheden’ 

sig gældende 17 gange. Endvidere kan det ses, at krænkelseskulturen italesættes som 

noget, der udgør en trussel for det danske samfund, idet denne kode optræder 22 gange i 

vores empiriske materiale. Et eksempel på denne konstruktion kommer fra Tommy 

Ahlers i et interview med DR, hvor han fremhæver den akademiske frihed.  

“Det handler ikke om, at der måske er en enkelt, som føler sig krænket. Det handler også om 

noget større – den akademiske frihed. Man skal have lov til at tænke frit og blive 

provokeret” (Maarch & Ingvorsen, 2018: 1). 

I dette udsagn italesættes den enkeltes ret til at føle sig krænket over for den enkeltes ret 

til at tænke frit. I Ahlers’ iagttagelse betragtes det at tænke frit og blive provokeret som 

vigtigere, end hvorvidt den enkelte føler sig krænket. Denne konstruktion ses også i et 

interview med TV2, hvor Pia Kjærsgaard ser samme objektivering af krænkelseskulturen 

som ødelæggende for den akademiske frihed.  

“Jeg nøjes med at konkludere, at verden er blevet vendt på hovedet i de krænkedes univers. 

Hvis de ikke får ret, og hvis ikke mindst et par undervisere bliver fyret en gang imellem, så er 

det de krænkede, der bliver censureret. Ikke et ord om den akademiske frihed. Ikke et ord 

om selve fundamentet for et universitet i et frit samfund. Ikke et ord om almindelige, 

menneskelige omgangsformer” (Kjærsgaard, 2018: 1). 
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I Kjærsgaards iagttagelser objektiveres krænkelseskulturen ligeledes som et problem for 

den akademiske frihed. Hvor den akademiske frihed italesættes som fundament for 

samfundet, italesættes de krænkelsesparate som nogen, der har haft evnerne til at vende 

verden på hovedet, men ikke til det bedre. Hvilket er et eksempel på, hvordan højrefløjen 

gør krænkelseskulturen til en trussel mod det danske samfund. Kjærsgaard subjektiverer 

‘de krænkede’ som nogen der skal have ret, for ellers råber de op om censur, samtidig 

med at hun karakteriserer ‘de krænkede’ som modsætningen til de ‘almindelige, 

menneskelige omgangsformer’. Subjektiveringen gør ‘de krænkede’ til individer, der ikke 

deler ‘almindelige menneskers holdninger’. Denne subjektivering af ‘de krænkede’ som 

en lille gruppe af individer, der dikterer og sætter grænserne for, hvad den enkelte bør 

mene, er en subjektivering, der ligeledes kan iagttages, når de politisk korrekte 

subjektiveres som nærtagende individer, der vil diktere, hvad andre må sige. Denne 

subjektivering af ‘de krænkede’ gør sig gældende i 14 ud af de 28 artikler. Et andet 

eksempel kommer fra Tommy Hummelmose fra Det Konservative Folkeparti.  

“Det er altså lykkes for en lille gruppe af mennesker at påvirke indholdet af universiteternes 

undervisning direkte, hvilket er yderst problematisk. Det problematiske er, at 

universiteterne uddanner unge, der fremover vil blive nogle af landets topledere og 

toppolitikere. Vi uddanner altså unge, der i den mest påvirkelige periode i deres liv lærer, at 

grænserne for krænkelse er nærmest absurd lave, og at deres ytringsfrihed er stærkt 

begrænset” (Hummelmose, 2018: 1).  

I Hummelmoses udsagn gøres den indskrænkede ytringsfrihed til objekt for 

krænkelseskulturen. I udsagnet subjektiveres ‘den lille gruppe’ af mennesker som nogen, 

der får lov til at diktere grænserne for, hvad andre kan og bør sige. Gruppen subjektiveres 

ligesom hos Pia Kjærsgaard som en succesfuld gruppe i den forstand, at de har haft held 

til at påvirke indholdet af universiteternes undervisning. Netop denne subjektivering af 

‘den succesfulde gruppe’ italesættes som problematisk, fordi ‘den lille gruppe’ får lov til at 

bestemme over den store gruppe. Den lille gruppe krænkelsesparate italesættes ikke blot 

som nogen, der bestemmer over den almindelige dansker; den omtales også som nogen, 

der forsøger at diktere, hvad vi må mene og tænke, og som nogen, der udgør en trussel 

for det danske samfund. Dette ses også ved, at koden ‘krænkelseskulturen udgør en 
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trussel for det danske samfund’ optræder 22 gange i vores empiriske materiale. At de 

krænkelsesparate subjektiveres som en lille gruppe, der vil diktere, hvad andre skal 

mene, underbygges blandt andet af følgende Facebook-opslag fra Pia Kjærsgaard:  

“De krænkelsesparate mener tilsyneladende, at de har ret til at omskrive historien efter deres 

egne luner. Det er jo lige så absurd som venstrefløjens idioti med racismeparagraffen, hvor man 

tror, at folk holder op med at tænke dumme tanker, hvis man bare forbyder at sige dumme ting 

højt. Nu må det her krænkelsesvanvid altså høre op!” (Kjærsgaard, 2020)   

I objektiveringen af ‘krænkelseskulturen som truende for ytringsfriheden’ subjektiveres 

de krænkede til at være en lille gruppe, der dikterer, hvad alle andre bør mene og sige. 

Denne gruppe subjektiveres til at være diktatorisk og censurerende, men også som 

succesfuld med hensyn til at få sit budskab igennem, hvilket udgør et samfundsproblem 

for alle andre. Gennem denne subjektiveringsproces konstruerer Ahlers, Kjærsgaard og 

Hummelmose sig selv som dem, der skal beskytte danskernes ytringsfrihed og 

demokratiet. Begrebsnetværket, der giver mening til denne måde at objektivere 

krænkelseskulturen på, er derfor begreber som problematisk, indskrænkende, absurd, 

stærkt begrænset og trussel. Citaterne fra blandt andet Tommy Ahlers, Pia Kjærsgaard og 

Tommy Hummelmose repræsenterer en måde at iagttage verden på, hvilket gør denne 

repræsentation strategisk, da alle iagttagelserne i princippet kunne have været 

anderledes. Når krænkelseskulturen italesættes som begrænsende for ytrings- og 

forskningsfriheden, så subjektiveres de krænkelsesparate til at være en lille gruppe 

mennesker, der kun har blik for deres eget behov frem for at tage højde for det større 

perspektiv – nemlig at værne om den akademiske frihed, den åbne debat og at passe på 

ytringsfriheden i det danske samfund.  

 

Objekt Subjektivering 
de politisk 
korrekte 

Subjektivering 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Krænkelseskulturen 
er truende for 
demokratiske 
værdier som ytrings- 

De krænkelses- 
parate er en lille 
gruppe 
individer, der 
gerne vil 

Højrefløjen 
beskytter 
ytringsfriheden 
og den enkeltes 
frihed 

Problematisk, 
indskrænkende, 
stærkt begrænset, 
absurd og trussel 

De 
krænkelsesparate 
har kun blik for 
deres egne behov 
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og 
forskningsfriheden 

bestemme, hvad 
alle skal sige 

Skema 5: Oversigt over krænkelseskulturen som diskursivt led i en diskurs om demokratiske 

værdier 2001 til 2020 

4.6.2 Man ændrer ikke virkeligheden gennem sproget 

En anden måde at problematisere krænkelseskulturen på er ved at gøre fænomenet til et 

udtryk for et overdrevent hensyn. Denne problematisering gør sig gældende 24 gange i 

de 28 artikler og 18 Facebook-opslag, hvor højrefløjen italesætter krænkelseskulturen og 

de krænkelsesparate. Udover at krænkelseskulturen italesættes som overdreven 

hensyntagen, så italesættes krænkelseskulturen samtidig som ødelæggende for danske 

traditioner. Denne konstruktion optræder 17 gange i vores empiriske materiale fra 2016 

til 2020. Et eksempel på, hvordan krænkelseskulturen iagttages som et udtryk for en 

overdreven hensyntagen kommer fra Det Konservative Folkepartis Pernille Weiss i en 

artikel til Berlingske.  

“Som sædvanlig – fristes man til at sige – ender det med at handle mere om form end om 

formål. Måske er det et symptom på den fremherskende krænkelseskultur, der bygger på 

den misforståelse, at man kan ændre virkeligheden ved at fjerne »farlige« ord fra sproget” 

(Weiss, 2019: 1).  

I Weiss’ iagttagelse objektiveres ‘den fremherskende krænkelseskultur’ som et problem, 

fordi den bygger på en misforståelse af, at virkeligheden kan ændres ved at fjerne 

bestemte ord. Denne iagttagelse har klare paralleller til, hvordan krænkelseskulturen 

også ses som ødelæggende for det danske sprog, traditioner og kultur. Dette gør sig 

ligeledes gældende i et citat fra Anne-Marie Palm-Johansen, Dansk Folkeparti, der 

iagttager krænkelseskulturen som udtryk for overdreven hensyntagen, der begrænser 

den almindelige hverdagssamtale, samtidig med at den censurerer dansk kultur, 

herunder litteratur og historiske navne.  

 

“For på Facebook og andre medier er vi som helt almindelige borgere i stor, stor fare for at 
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træde en politisk korrekt over tæerne. Og det med fare for at blive politianmeldt og dømt for 

eksempelvis racismeparagraffen. Og så er der den skjulte hverdagsracisme. Vi har i dag fået 

en krænkelseskultur, der kun ser racisme overalt. Almindelig daglig samtale bliver udlagt 

som skjult racisme, blot fordi man bruger ord som f.eks. eskimo, blegansigt, rødhud, hvid, 

sort, blegfis og m.m. Og det selvom at samtalen ikke har den mindste antydning af racistiske 

undertoner. Børnebøger skal skrives om, is, slik, butikker, statuer og kendte børnefigurer 

skifter navn, og sådan kan jeg blive ved“ (Palm-Johansen, 2017: 1). 

Anne-Marie Palm-Johansen italesætter her krænkelseskulturen som værende udgjort af 

politisk korrekte individer, der nemt kan “trædes over træerne“, og som beskylder 

almindelige danskeres holdninger for at have racistiske undertoner. Palm-Johansen 

kobler i dette citat politisk korrekthed til krænkelseskulturen og antyder, at de politisk 

korrekte spiller en rolle i frembringelsen af den nutidige krænkelseskultur. Ovenstående 

citat eksemplificerer, at der trækkes på den samme objektivering og begrebsnetværk, 

som når politisk korrekthed iagttages inden for en diskurs om identitetspolitik. Med 

denne subjektivering konstrueres de politisk korrekte som hysteriske individer, der står 

klar til at blive krænkede. Denne subjektivering går ligeledes igen i et interview, som 

Tommy Ahlers har givet til Berlingske Tidende.  

»Hvis det er korrekt gengivet, og det gå jeg ud fra, så er det næsten, som om der er en lille 

gruppe studerende, der leder efter noget, de kan blive krænket over. Og når andre 

studerende så fortæller, at de derfor ikke kan udtale sig, som de vil, så har vi et problem. Det 

er for langt ude, så er man for sart. Man skal ikke gå på en videregående uddannelse og så 

være sart” (Ahlers, 2018: 1).  

I Ahlers udsagn konstrueres ‘den lille gruppe’ igen over for ‘de andre’. Dertil tillægges de 

karakteristika som sarte, langt ude og som nogen, der leder efter noget at blive krænkede 

over. Denne subjektivering gør ‘de krænkede’ til latterlige individer, der skaber og bruger tid 

på problemer, der slet ikke eksisterer. I objektiveringen af ‘overdreven hensyntagen’ 

subjektiveres de krænkede til at være en lille gruppe, der bevidst leder efter problemerne, 

men samtidig som nogen, der gerne vil diktere, hvad andre bør mene. Disse problemer 

iagttages dog ikke som seriøse og alvorlige problemer, men i stedet som overdreven 
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hensyntagen. Derfor bliver begrebsnetværket, der giver mening til måden at objektivere 

krænkelseskulturen på, udgjort af begreber som politisk korrekt, sart, ligegyldigt, 

misforstået, langt ude og latterligt. Den kommunikative strategi, der benyttes, når 

krænkelseskulturen italesættes, er at gøre krænkelseskulturen til et udtryk for 

ligegyldigheder, der ikke skal tages seriøst.  

 

Objekt Subjektivering 
de politisk 
korrekte 

Subjektivering 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Krænkelseskulturen 
er udtryk for 
overdreven 
hensyntagen 

De 
krænkelsesparate 
konstruerer ikke-
eksisterende 
problemer og vil 
bestemme over alle 
andre 

Højrefløjen 
bruger ikke tid på 
ligegyldige og 
ubetydelige sager 
og begrænser 
ikke den enkeltes 
ytringsfrihed 

Sart, ligegyldigt, 
misforstået, langt 
ude og latterligt 

De 
krænkelses- 
parate 
konstruerer 
ikke-
eksisterende 
problemer 

Skema 6: Oversigt over krænkelseskulturen som diskursivt led i en diskurs om identitetspolitik 2016 

til 2020.  

4.7 Diskontinuiteter og kontinuiteter mellem de politisk korrekte og 

de krænkelsesparate 

Vi startede vores genealogiske analyse med udgangspunkt i en hypotese om, at debatten 

om krænkelseskulturen måske ikke var så nyt og anderledes et fænomen, som det har 

fremgået i den danske presse fra 2016 og frem til i dag. Allerede i indsamlingen af vores 

arkiv har vi kunnet konkludere, at det blandt politikere hovedsageligt er aktører på 

højrefløjen, som benytter begreberne de politisk korrekte, de krænkelsesparate, 

krænkelseskultur og politisk korrekthed. Særligt har Dansk Folkeparti været den 

politiske aktør, der hyppigst har anvendt både begrebet politisk korrekthed og 

krænkelseskultur i artikler, kronikker, udtalelser til pressen og i Facebook-opslag. Ud fra 

ovenstående analyse er vi kommet frem til, at begreberne indgår i udsagn inden for en 

række diskurser om udlændingepolitik, integration, miljø, identitetspolitik etc. Selvom 

diskursen, som begreberne anvendes indenfor, varierer, så anvendes begge begreber på 

to centrale måder: den første som udtryk for en farlig tendens, der truer og begrænser 
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demokratiske principper som blandt andet ytringsfriheden, hvilket positionerer 

højrefløjen som beskytteren af det danske samfund, ytringsfriheden og demokratiet. Den 

anden som udtryk for hysteri, overdreven hensyntagen og grænsende til latterlig adfærd, 

hvilket får højrefløjen til at fremstå som individer, der bruger tid på fornuftige og seriøse 

problemer i samfundet, og som beskytter danske traditioner, kultur og litteratur fra 

censur.  

 

Højrefløjens italesættelse af politisk korrekthed og de politisk korrekte 

Objekt Subjektposition de 
politisk korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Politisk 
korrekthed  
står i vejen 
for en debat 
om 
udlændinge-
politik, 
hvilket 
indskrænker 
de 
demokratiske 
værdier 

De politisk korrekte 
ser bort fra 
problemerne ved 
udlændinge- 
politik, fordi de er 
undertrykte / 
uanstændige / 
bange og hellige   

Højrefløjen ser 
problemerne ved 
udlændingepolitik
ken og tør føre den 
nødvendige politik 

Fare, trussel, 
undertrykkende, 
forskelsbehandling
uanstændigt, 
blinde, diktatur, 
styring, 
kommunisme, 
virkelighedsfjern 
og naivitet   

Danskerne skal 
tage afstand fra 
de politisk 
korrekte, fordi 
de ikke fører 
den nødvendige 
udlændinge-
politik og 
indskrænker 
ytringsfriheden  

Politisk 
korrekthed  
forhindrer en 
kritik af islam, 
hvilket 
begrænser de 
demokratiske 
værdier og 
udgør en 
trussel for 
dansk kultur 

De politisk korrekte 
tør ikke tale om 
problemerne ved 
islam, hvilket 
begrænser 
ytringsfriheden  

Højrefløjen 
beskytter den 
danske kultur og 
værdier ved at 
forholde sig kritisk 
til islam 

Undertrykkelse, 
parallelsamfund, 
indvandrermiljøer, 
social kontrol, 
integration, 
venstre-
ekstremisme 

De politisk 
korrekte 
værner ikke om 
den danske 
kultur og tør 
ikke kritisere 
islam 

Politisk 
korrekthed er 
udtryk for 
overdreven 
hensyntagen  

De politisk korrekte 
er virksomheder, 
danske forbrugere, 
der er blevet for 
sarte, frelste eller 
nærtagende.   

Højrefløjen er ikke 
nærtagende og 
beskytter den 
enkeltes frihed 

Sart, hellig, 
frelst, overdreven, 
ligegyldigt og 
latterligt. 

Folk skal tage 
afstand fra den 
politisk 
korrekte 
nærtagenhed, 
da det er udtryk 
for hysteri. 
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Politisk 
korrekthed er 
udtryk for et 
overdrevent 
hensyn og 
individets ret 
til at ytre sig 
frit   

En lille gruppe 
nærtagende 
individer, der vil 
diktere, hvad andre 
må sige 

Højrefløjen bruger 
ikke tid på 
ligegyldigheder og 
beskytter den 
enkeltes frihed 

Nærtagende, 
ligegyldigt, 
krænkende, 
kønsidentitet, 
ufrihed, minoritet, 
kujonere og 
diktere 

Folk skal tage 
afstand fra den 
politisk 
korrekte 
nærtagenhed, 
da det er udtryk 
for et 
overdrevent 
hensyn 

Højrefløjens italesættelse af krænkelseskulturen og de krænkelsesparate 

Objekt Subjektposition de 
politisk korrekte 

Subjektposition 
højrefløjen 

Begrebsnetværk Strategi 

Krænkelses-
kulturen er 
truende for 
demokratiske 
værdier som 
ytrings- og 
forsknings-
friheden 

De krænkelses- 
parate er en lille 
gruppe individer, der 
gerne vil bestemme, 
hvad alle skal sige 

Højrefløjen 
beskytter 
ytringsfriheden og 
den enkeltes frihed 

Problematisk, 
indskrænkende, 
stærkt begrænset, 
absurd og trussel 

De krænkelses-
parate har kun 
blik for deres 
egne behov 

Krænkelses-
kulturen er 
udtryk for 
overdreven 
hensyntagen 

De krænkelsesparate 
konstruerer ikke-
eksisterende 
problemer og vil 
bestemme over alle 
andre 

Højrefløjen bruger 
ikke tid på 
ligegyldige og 
ubetydelige sager 
og begrænser ikke 
den enkeltes 
ytringsfrihed 

Sart, ligegyldigt, 
misforstået, langt 
ude og latterligt 

De krænkelses- 
parate 
konstruerer 
ikke-
eksisterende 
problemer 

Skema 7: Oversigt over højrefløjens italesættelser af politisk korrekthed og krænkelseskulturen 

som diskursivt led i en række diskurser 1996-2020 

 

4.7.1 Politisk korrekthed og krænkelseskulturen udgør en trussel for 

ytringsfriheden 

Den første måde, hvorpå vi kan iagttage en kontinuitet, er konstruktionen af politisk 

korrekthed og krænkelseskulturen som truende for ytringsfriheden og begrænsende for 

de demokratiske værdier. Dette gøres, når politisk korrekthed objektiveres som noget, 

der står i vejen for en diskussion om udlændingepolitik og integration, eller for en kritik 

af islam. Hvorimod krænkelseskulturen objektiveres som truende for ytringsfriheden, når 

den iagttages som noget, der vil censurere og begrænse bestemt litteratur, kunst, 
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traditioner eller sproglige vendinger inden for en diskurs om identitetspolitik. Hvor 

politisk korrekthed iagttages som en trussel inden for en række diskurser om 

udlændinge, integration, danske værdier og identitetspolitik, så iagttages 

krænkelseskulturen som truende inden for en diskurs om identitetspolitik.  

Når denne objektivering gør sig gældende, tilskrives de politisk korrekte en 

subjektposition, hvor de primært udgøres af de venstrefløjsaktører, der ser bort fra 

problemerne fremfor at føre den nødvendige politik. Hvorimod de krænkelsesparate 

tilskrives en subjektposition, hvor de iagttages som en udefineret lille gruppe, der vil 

diktere og begrænse, hvad resten af den danske befolkning må sige og mene. Der er 

således forskel på, hvem højrefløjen iagttager som sine modstandere, hvilket udgør en 

diskontinuitet i subjektiveringsprocessen. Dette reflekteres sideløbende i den 

subjektposition, højrefløjen tilskriver sig selv, når den iagttager de politisk korrekte og de 

krænkelsesparate. Hvor højrefløjen iagttager de politisk korrekte som dem, der ikke tør 

tale om problemerne, så iagttager de krænkelsesparate som nogen, der finder på 

problemerne. Der er derfor diskontinuitet i de subjektpositioner, der karakteriserer 

brugen af de politisk korrekte over for de krænkelsesparate. Selvom objektiveringen har 

klar kontinuitet til måden, hvorpå politisk korrekthed objektiveres, så gør forskellen i 

subjektiveringsprocessen, at begrebet krænkelsesparat samtidig indfanger en ny form for 

subjektivering. Et andet sted, hvor der er kontinuitet, er i det begrebsnetværk, der 

anvendes af højrefløjen, når begreberne objektiveres som truende for ytringsfriheden. 

Blandt andet går begreber som begrænsede, problematisk, indskrænkende, trussel, 

censur og forbud igen i citater om politisk korrekthed og krænkelseskultur.  

4.7.2 Politisk korrekthed og krænkelseskulturen er udtryk for et 

overdrevent hensyn  

En anden kontinuitet er i måden, hvorpå politisk korrekthed og krænkelseskulturen 

iagttages som udtryk for et misforstået og overdrevent hensyn, nærtagenhed og ikke-

eksisterende problemer. I denne måde at objektivere de to begreber på er der en tydelig 

kontinuitet, da objektiveringen i begge tilfælde afskriver politisk korrekthed og 

krænkelseskultur som legitime hensyn og i stedet iagttager hensynene som et udtryk for 



Side 72 af 121 

 

hysteri, nærtagenhed og mangel på humor. Når politisk korrekthed objektiveres som 

udtryk for en overdreven hensyntagen, så konstrueres der en subjektposition, hvor de 

politisk korrekte iagttages som danskere og danske virksomheder, der er blevet for sarte, 

hellige og nærtagende. I denne subjektposition iagttages de politisk korrekte ikke 

længere som politikere på venstrefløjen, men ligeledes som danske forbrugere, borgere 

og virksomheder, der tager overdrevne hensyn for at fremstå korrekte. Denne 

subjektivering minder om den, som højrefløjen anvender om de krænkelsesparate, da de 

krænkelsesparate heller ikke italesættes som politiske aktører, men i stedet som en lille 

gruppe, der ødelægger noget for resten af samfundet. Hvor de politisk korrekte tager 

overdrevene hensyn, så iagttages de krænkelsesparate som individer, der leder efter 

noget at blive stødt over. Der er derfor en diskontinuitet i subjektiveringen, da politisk 

korrekte iagttages som nogen, der tager overdrevne hensyn, men ikke som nogen, der 

aktivt opsøger og konstruerer ting at blive stødt over. I det begrebsnetværk, der 

kendetegner objektivering af de politisk korrekte og de krænkelsesparate som individer, 

der tager overdrevne hensyn, kan der dømmes kontinuitet, når begreber som 

nærtagende, ligegyldig og sart bruges om både de politisk korrekte og de 

krænkelsesparate. Når begge begreber anvendes inden for en diskurs om 

identitetspolitik, bliver de næsten synonymer, hvilket kan ses af ovenstående analyse af 

italesættelsen af politisk korrekthed fra 2016 og frem til i dag. 

4.7.3 Politisk korrekthed og krænkelseskulturen som strategi  

Et udsagn er altid strategisk, da udsagnet repræsenterer én mulig aktualisering frem for 

en anden (Andersen, 1999: 46). Det betyder, at den måde, politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen er blevet italesat på i ovenstående analyse, repræsenterer en 

bestemt måde at iagttage verden på. Da hvert udsagn indeholder en strategi, og 

ovenstående analyse indeholder mange udsagn, så er der tilsvarende en lang række 

strategier, der kunne fremhæves i de enkelte udsagn fra aktører på højrefløjen. Der er 

dog en overordnet strategi, der gør sig gældende, når politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen italesættes, hvilket markerer en betydelig kontinuitet i måden at 

anvende begreberne på. Når højrefløjen aktualiserer de politisk korrekte og de 

krænkelsesparate, så er det altid for at fremhæve en gruppe, som iagttageren mener 
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repræsenterer en problematisk holdning. Ved at subjektivere denne gruppe som truende 

for demokratiet eller som latterlig og nærtagende, konstruerer højrefløjen sig selv som 

den, der har prioriteterne i orden og har blik for de reelle politiske problemer. Denne 

strategi gør sig gældende, ligegyldigt hvilken diskurs der tales ind i, når politisk 

korrekthed eller krænkelseskulturen fremhæves. Strategien kan derfor eksempelvis 

anvendes til at fremhæve, hvordan højrefløjen ser de problemer ved udlændingepolitik, 

som ingen andre tør italesætte, hvordan højrefløjen værner om den danske kultur og 

historie, eller hvordan højrefløjen ikke bruger tid på ligegyldigheder og tager overdrevne 

hensyn, men på reelle problemer.  

4.8 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere, at politisk korrekthed og krænkelseskulturen 

er begreber, der af politiske aktører primært anvendes af politikere på højrefløjen. Dansk 

Folkeparti er det parti, der oftest anvender begreberne i forbindelse med debatindlæg, 

kommentarer, Facebook-opslag og kronikker. Der er derfor kontinuitet i, hvilke aktører der 

anvender disse begreber, når de udtaler sig i den danske presse. Dertil har vi ud fra vores 

empiri kunnet konkludere, at der findes to overordnede måder at problematisere politisk 

korrekthed og krænkelseskulturen på. Den første ser fænomenerne som udtryk for en farlig 

tendens, der undertrykker og begrænser de demokratiske principper som for eksempel 

ytringsfriheden. Denne iagttagelse gør sig gældende, når politisk korrekthed iagttages som et 

fænomen, der gør, at alvorlige problemer som eksempelvis integration bliver overset, fordi 

politikere er bange for at fremstå ukorrekte. Iagttagelsen gør sig ligeledes gældende, når 

krænkelseskulturen ses som et fænomen, der begrænser ytringsfriheden gennem censur og 

ændring af litteratur, kunst, traditioner eller sproglige vendinger. Ved at højrefløjen 

subjektiverer en gruppe som truende for demokratiet eller som latterlige og nærtagende, så 

konstruerer de samtidig en subjektposition for sig selv, hvor højrefløjen fremstår som den, 

der beskytter ytringsfriheden, dansk kultur og demokratiet. Når objektivering er ens, er der 

ligeledes kontinuitet i det begrebsnetværk, der kendetegner politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen, også selvom de anvendes inden for forskellige diskurser. Dette gælder 

ligeledes, når politisk korrekthed objektiveres som udtryk for en overdreven tendens, 

nærtagenhed eller mangel på humor. På samme måde objektiveres krænkelseskulturen som 
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en tendens, der er udtryk for overdreven korrekthed, nærtagenhed og en ligegyldig kamp om 

ord. Når denne objektivering gør sig gældende, så konstruerer højrefløjen sig selv som den, 

der ikke bruger tid på ligegyldigheder, og som beskytter af danske traditioner, historie og 

sproget. Omvendt har vi identificeret en diskontinuitet i de subjektpositioner, der konstrueres 

af højrefløjen om de politisk korrekte og de krænkelsesparate, da de politisk korrekte 

iagttages som individer, der tager overdrevne hensyn, men ikke som individer, der 

konstruerer og finder på ikke-eksisterende problemer, hvilket er en subjektivering, der 

er forbeholdt de krænkelsesparate. Dertil konstrueres de politisk korrekte af højrefløjen 

primært som venstrefløjsaktører, hvor de krænkelsesparate i højere grad italesættes som en 

udefinerbar lille gruppe, der ødelægger noget for resten af samfundet. Derfor er begreberne 

ikke synonymer, da der er forskel på, hvordan de benyttes af politiske aktører, selvom de 

trækker på en række kontinuiteter. Krænkelsesparat indeholder således også nye diskursive 

elementer, selvom der er kontinuitet i problematiseringen af begreberne. Afslutningsvist 

udgør strategien for anvendelsen af begreberne ligeledes en kontinuitet, da højrefløjen altid 

anvender begreberne til at fremhæve en gruppe, som den mener repræsenterer en 

problematisk holdning. Derfor anvendes begge begreber som en måde, hvorpå højrefløjen kan 

fremstå som den, der har prioriteterne i orden og har blik for verden, som den ‘i virkeligheden 

hænger sammen’. Vi kan derfor bekræfte den formodning, vi havde før starten på denne 

analyse, da der er klare kontinuiteter i måden, hvorpå begreberne politisk korrekthed og 

krænkelseskulturen anvendes, samt i, hvilke aktører der anvender begreberne. Dette betyder, 

at debatten om krænkelseskulturen ikke udelukkende er en ny bekymrende tendens, men en 

konstruktion, der trækker på diskursformationer, der tidligere er blevet anvendt i forbindelse 

med 90’erne og 00’ernes debat om politisk korrekthed. 

5.0 Analysedel 2: De krænkelsesparate vs. de almindelige 

danskere 

Vi kan, som Silas L. Marker nævnte på side 14, både se de politiske og de historiske sider af 

begreberne krænkelseskultur og krænkelsesparat. Hvor politisk korrekthed historisk er et 

begreb, der dukker op i midten af 90’erne, så er krænkelseskultur et begreb, der er blevet 

anvendt fra 2016 og frem til i dag. Selvom der er 20 år imellem konstruktionen af disse 

begreber, så er der en række kontinuiteter i den politiske måde, hvorpå de anvendes. Hvor vi i 
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forrige delanalyse belyste, hvordan højrefløjen historisk har anvendt begreberne politisk 

korrekthed og krænkelseskultur, så vil næste analysedel fokusere på den politiske og 

strategiske side af begreberne ved at fremhæve, hvilke kommunikative mulighedsbetingelser 

der fremkommer, når krænkelsesnarrativet anvendes, og hvorvidt kommunikationen kan 

siges at trække på en række populistiske elementer. For at forstå den politiske brug har det 

været nødvendigt at foretage en analyse af, hvilke diskurser kommunikationen historisk har 

knyttet an til. Det har det, fordi det historiske perspektiv har været med til at give os en 

indsigt i, hvilke problematiseringer højrefløjen har italesat igennem tiden. Denne indsigt 

leverer en essentiel baggrundsviden til næste analysedel, da problematiseringerne, eller i 

Laclaus teori: kravene, giver anledning til den brudsituation, som populismen vokser frem i, 

og spiller en nødvendig rolle i konstruktionen af politiske identiteter. Krav i Laclaus teori er 

de brudsituationer, som populismen vokser frem i, fordi de, der har magten, ikke har levet op 

til efterspørgslerne i samfundet (Laclau, 2005: 21). Med afsæt i Foucaults genealogi har vi 

analyseret, hvilken diskursformation der gør sig gældende, når højrefløjen italesætter 

problemerne ved politisk korrekthed og krænkelseskulturen. Derfor mener vi, at 

problematiseringen af venstrefløjen kan sammenlignes med Laclaus begreber om krav, da 

begge begreber kan anvendes til at identificere højrefløjens frustrationer over venstrefløjens 

iagttagelser af sin modstander. Hvor første delanalyse tog udgangspunkt i Foucaults genealogi 

og vidensarkæologiske begreber, så vil denne analysedel anvende Laclau & Mouffes 

diskursbegreber og Laclaus populismeteori.  

 

I denne del foretager vi en synkron analyse, der vil have fokus på krænkelsesdebatten fra 

2016 og frem. Som vi har identificeret, indgår begrebet politisk korrekthed som en del af det 

begrebsnetværk, der kendetegner krænkelsesnarrativet, når det anvendes inden for en 

identitetspolitisk diskurs. Derfor vil denne analysedel have fokus på højrefløjens anvendelse 

af begreberne krænkelsesparat og krænkelseskultur fremfor at iagttage højrefløjens 

kommunikation om politisk korrekthed som et selvstændigt analyseobjekt. Mere specifikt vil 

vi fremanalysere, hvorvidt brugen af krænkelsesnarrativet kan ses som udtryk for populisme, 

og hvilke muligheder anvendelsen af narrativet skaber. Da det empiriske materiale er 

begrænset, har empirien vedrørende politisk korrekthed været med til at styrke de 

konklusioner, som næste analysedel drager. Herved har første analysedel samtidig fungeret 

som en præsentation af den empiri, der danner udgangspunkt for nedenstående analyse. 
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5.1 Minoriteternes kamp for at blive hørt  

En dislokation er en rystelse af den eksisterende diskursive orden, hvilket betyder, at de 

sociale forhold er blevet rystet, og at man ikke længere kan fortsætte, som man plejer (Laclau 

1990, 5f). Som beskrevet i vores analysestrategiske afsnit starter en populismeanalyse med 

udgangspunkt i en dislokation. Derfor er det analytisk relevant at identificere den eller de 

dislokationer, der har fået politiske aktører til at tale om krænkelseskulturen. Ofte vil 

dislokationerne, der ligger til grund for re-artikuleringen, blive meget eksplicit adresseret i 

materialet, mens man andre gange vil skulle komme frem til dislokationen ved at stille 

spørgsmålet: “Hvis dette er løsningen, hvad er så problemet?” (Hansen, 2017: 346f). I 

ovenstående analyse har vi kunnet konkludere, at højrefløjen historisk har problematiseret 

krænkelseskulturen og politisk korrekthed på to overordnede måder: som en trussel for 

ytringsfriheden og de demokratiske værdier, samt som et udtryk for hysteri og nærtagenhed, 

når højrefløjen anvender begreberne inden for en diskurs om identitetspolitik. Netop fokusset 

på identitetspolitik, hvor køn, race, religion og seksualitet italesættes, kommer særligt til 

udtryk i vores genealogiske analyse fra 2016 og frem til i dag. Derfor har vi ud fra 

ovenstående analyse iagttaget, hvordan politiske aktører italesætter krænkelseskulturen i 

relation til et nyt fokus på minoriteters rettigheder, som eksempelvis når Peter Skaarup på s. 

63 fremhæver, hvordan man som hvid, heteroseksuel, kristen mand må passe på, at man ikke 

krænker en række minoriteter. I vores interview med Silas L. Marker spurgte vi, hvorfor han 

troede, at identitetspolitik og minoritetsrettigheder fyldte så meget i mediebilledet, hvortil 

han svarede:  

 

[En af årsagerne er] “at der er nye muligheder for at skabe nye politiske fællesskaber, og 

identitetspolitik foregår nødvendigvis i fællesskaber, hvor man er med andre, der laver politik 

med andre, der er som én selv. Der er kommet nye muligheder med sociale medier for at møde 

andre, der er ligesom én selv. Før i tiden var man måske i en landsby, hvor man var den eneste, 

der var homoseksuel. Men pludselig kan du finde fællesskaber på nettet med millioner af andre, 

der er ligesom dig, og som har formuleret politisk lige præcist, hvad der er galt med samfundet, 

og hvad det er, der gør, at man bliver diskrimineret af samfundet. Og den mulighed for at 

organisere sig har der ikke været før. Den er ikke mere end 20 år gammel efterhånden” (Marker, 

2020, bilag 5).  
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Silas beskriver i interviewet de nye former for organisering af politiske fællesskaber som en af 

årsagerne til, at debatten om identitetspolitik fylder så meget. Organiseringen af blandt andet 

#Me-too, LGBTQIA+ og Black Lives Matter-bevægelserne repræsenterer alle nye fællesskaber, 

der med udgangspunkt i lige rettigheder og anti-diskrimination har til formål at ryste den 

eksisterende orden. Problematiseringerne, der ligger til grund for krænkelsesnarrativet, 

foregår altså i en brudsituation, hvor minoriteter har langt bedre muligheder for at organisere 

sig end tidligere. Gennem sociale medier og online fællesskaber har minoritetsgrupper 

mulighed for at identificere og diskutere de ting ved samfundet, som de mener bør ændres 

eller laves om. Jannick Christensen, ph.d.-studerende ved afdelingen for organisationsstudier 

på CBS, fremhæver ligeledes de sociale medier som en faktor, der har gjort det muligt for en 

langt større del af befolkningen at få en stemme. Hvor det før var traditionelle medier og 

politikere, som dikterede, hvad der blev sat på agendaen, og hvad der blev talt om, så har de 

sociale medier muliggjort, at langt flere kan præge, hvilke dagsordener der tales om, og 

hvordan de italesættes.   

 

“Der har de sociale medier gjort det nemmere, men også internettet generelt, man kan udtrykke 

sig med blogs og videoer. Så snart man er til en demonstration, kan man filme sin vinkling af 

demonstrationen således, at den ikke skal medieres gennem de etablerede medier. F.eks. så har 

medierne jo haft, så sige, det sammen med politikere, en slags gateway for, hvad der ligesom 

kommer igennem. Så ikke alene for at sætte en dagsorden for, hvad vi taler om, men faktisk også, 

hvordan vi taler om det“ (Christensen, 2020, bilag 3). 

 

Ud fra de diskursformationer, som vi har fremanalyseret i vores genealogi fra 2016, samt med 

baggrund i den ekspertviden, som Silas L. Marker og Jannick Christensen fremhæver, er der 

klare indikationer på, at debatten om krænkelseskulturen er opstået i en tid, hvor den 

herskende orden er blevet dislokeret af de frustrationer og krav, som de nye politiske 

fællesskaber udspringer af. Dette støtter den anerkendte politolog Francis Fukuyama op om i 

bogen ‘Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition’ fra 2018, 

hvori han beskriver, hvordan behovet for anerkendelse af identitet udfordrer den 

eksisterende samfundsorden, fordi fokusset er på den enkeltes identitet i stedet for på en 

samlet national identitet (Fukuyama, 2018).  
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5.2 Højrefløjens forsøg på reetablering af den sociale orden  

Ifølge Laclau har vi populisme, når en krise skaber en situation, hvor den herskende orden 

ikke kan levere svar på de frustrationer og krav, der findes i samfundet, hvilket skaber behov 

for nye artikulationsforsøg (Hansen, 2017: 17). Som analyseret ud fra vores empiri og 

indsamling af arkiv i første delanalyse er det politiske aktører fra den politiske midt- og 

højrefløj, der anvender begreberne politisk korrekthed og krænkelseskultur. Det er således 

ikke de nye fællesskaber, der anvender krænkelsesnarrativet, men i stedet et narrativ, der 

anvendes og opretholdes af midten og højrefløjen om de krav og frustrationer, som de nye 

fællesskaber italesætter. På samme måde har vi ud fra vores første delanalyse kunnet se, at 

anvendelsen af politisk korrekthed blandt andet er kommet i kølvandet på højrefløjens 

frustrationer og krav til udlændinge- og integrationsdebatten. Denne pointe fremhæver Silas 

L. Marker i nedenstående citat:  

“[…] Det kan man se på to forskellige måder. Det viser sig dels ved at se på det politisk, 

beskyldningen om at nogen er krænket, eller at der eksisterer en krænkelseskultur, går fra højre 

til venstre. Eller fra midten til venstre i virkeligheden. Det er ikke-feminister og ikke-LGBTQ-folk 

og ikke-anti-racister, altså folk, der imod den dagsorden, der beskylder feminister, LGBTQ og 

anti-racister for at være krænkede. Det går ikke den anden vej på samme måde. Det er 

feminister, LGBTQ og ikke-racister, hvis dagsorden bliver beskyldt for at være krænkede. Selvom 

du kan finde interventioner og dagsordener, som ligner på den anden side af fløjen, så bliver den 

ikke framet i krænkelsesnarrativet. Den politiske årsag og den historiske årsag er, at man kan se, 

hvornår det er blevet opfundet. Lidt ligesom politisk korrekthed, det er blevet opfundet til 

lejligheden. Altså et politisk narrativ, der er blevet opfundet til at nedgøre og negligere sine 

modstandere. Der er både et politisk og en historisk årsag” (Marker, bilag 5). 

Vender vi tilbage til Laclaus begreb om krav, så vil der altid blive formuleret en efterspørgsel 

til den, der har magten, men hvis disse efterspørgsler ikke efterkommes, vil det resultere i 

krav. Ud fra vores første delanalyse har vi kunnet fremanalysere, at højrefløjens 

problematiseringer af politisk korrekthed og krænkelseskulturen i høj grad handler om at stå 

fast og beskytte ytringsfriheden, den danske kultur og de demokratiske værdier. Derfor er det 

ikke nye krav, som højrefløjen italesætter, men i stedet krav om ikke at give efter for nye krav, 
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stillet af andre. Derfor kan krænkelsesnarrativet ses som højrefløjens forsøg på at fastholde 

den etablerede samfundsorden, som de nye fællesskaber sætter under pres.   

Når de eksisterende sociale forhold bliver ‘rystet’, som ved opblomstringen af nye politiske 

bevægelser, der kæmper om at få deres identitet anerkendt, så opstår der behov for nye 

artikulationer. Det betyder, at kravene, som højrefløjen artikulerer, kan ses som en form for 

modkrav mod de krav, som de nye fællesskaber italesætter.  

 

Krænkelsesnarrativet kan derfor ses som en re-artikulering af politisk korrekthed, som 

vokser ud af de rystelser, som de nye fællesskaber skaber. Hvor det centrale subjekt inden for 

en diskurs om udlændingepolitik, integration eller miljø var de venstreorienterede politikere 

og partier, så er det centrale subjekt inden for en diskurs om identitetspolitik nærtagende og 

latterlige individer. Mens begge begreber repræsenterer højrefløjens svar på rystelser af den 

sociale orden, så er det centrale subjekt blevet re-artikuleret inden for en diskurs om 

identitetspolitik for at kunne omfavne den nye type af politisk korrekte, der stiller høje krav 

til, hvordan etablerede sprogsystemer og traditioner skal italesættes. Re-artikulering af de 

politisk korrekte til de krænkelsesparate kan altså siges at være højrefløjens bud på, hvordan 

den nye gruppe af individer, som sætter fokus på identitetspolitiske problematikker, skal 

italesættes. Dette støtter op om den strategi, som vi tidligere har identificeret, nemlig at 

iagttageren altid subjektiveres til at være den, der kan se, hvordan verden i virkeligheden 

hænger sammen. I dette tilfælde hvordan højrefløjen beskytter det danske samfund mod de 

krænkelsesparate individer.  

5.3 Den paradoksale re-artikulering af de krænkelsesparate 

I Laclaus teori opstår der ofte en kamp om re-artikulation, når den diskursive orden er blevet 

rystet, og det er derfor ikke unormalt, at der eksisterer forskellige forsøg på re-artikulering 

(Laclau, 2002: 145f). De to måder at objektivere krænkelseskulturen på, som vi har 

fremanalyseret i vores første delanalyse, mener vi kan sammenlignes med Laclaus begreb om 

artikulation. Disse to artikulationer udgør et paradoks i kommunikationen om de 

krænkelsesparate, da de både italesættes som individer, der er til fare for samfundet, men 

samtidig som individer, der finder på deres egne ligegyldige problemer at blive krænkede 

over. Denne konstruktion gør det muligt for højrefløjen at få folk til at se de krænkelsesparate 
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som farlige individer, der er med til at ødelægge det danske samfund – noget, der bør tages 

meget alvorligt. Samtidig med at konstruktionen af de nærtagende og overfølsomme individer 

er med til at fjerne legitimiteten bag de problemstillinger, der ofte ligger bag enkeltsagerne. 

Denne pointe støtter Jannick Friis Christensen, forsker i politisk kommunikation ved CBS, op 

om, da han fremhæver, hvordan artikulation om ‘de langt ude krænkelsesparate, der leder 

efter deres egne problemer’ er med til at fjerne legitimiteten bag seriøse diskussioner om 

kønspolitik, diskrimination, racisme etc.  

“Mit indtryk har langt hen ad vejen været, at selvfølgelig vil der være nogen, som når de er ude 

og kritisere et eller andet siger de er blevet krænket, men i langt de fleste tilfælde så er det 

faktisk deres modstandere, deres politiske modstandere, deres holdningsmodstandere, som 

skyder dem i skoene, at de er blevet krænkede. Ved at gøre det, så behøver du lige pludselig ikke 

at forholde dig til de indvendinger eller den kritik, det er en måde at afmontere kritik på, som din 

modstander kommer med, fordi du allerede har dømt dem ude og som værende illegitim. Fordi 

du har gjort det til et spørgsmål om, at der er nogen, som føler sig stødt” (Christensen, 2020, 

bilag 3).  

Derfor muliggør den paradoksale re-artikulering om de krænkelsesparate, at de både 

artikuleres som bekymrende og ligegyldige, hvilket er med til at legitimere højrefløjens 

afstandtagen fra disse individer. Denne kommunikation understøtter derfor forsøget på 

reetablering af den sociale orden, da de nye krav kommunikeres som bekymrende og 

ligegyldige. Samtidig er kommunikation et eksempel på en populistisk mobilisering, der 

forsøger at mobilisere samfundet mod de nye krav, der kommer fra de nye politiske 

fællesskaber. Denne pointe vil blive uddybet i afsnit 5.6-5.8 om etableringen af en 

antagonistisk relation mellem den krænkelsesparate elite og de almindelige danskere.  

 

5.4 Krænkelseskultur som analytisk knudepunkt 

Ifølge Laclau og Mouffes diskursteori artikuleres alle momenter omkring et knudepunkt, 

hvilket er det moment, der repræsenterer diskursen og giver de andre momenter og 

elementer mening (Hansen, 2017: 350). Udpegningen af knudepunktet er et analytisk 

spørgsmål, der kun kan besvares ved empirisk gennemgang af materialet. Vi mener, at 

krænkelseskultur kan ses som et knudepunkt i højrefløjens diskurs om venstrefløjens 



Side 81 af 121 

 

identitetspolitik. Dette baserer vi på en analytisk gennemgang af alle de artikler, hvor 

politikere har udtalt sig om krænkelseskulturen. Her er det knudepunktet krænkelseskultur, 

der skaber kontekst for andre momenter som for eksempel ytringsfrihed, trussel, 

begrænsning, ligegyldighed, nærtagenhed og overdrivelse. Dertil anvendes begrebet 

krænkelseskultur ofte som tema for hele debatten, hvilket afspejles i medierne, hvor 

krænkelseskultur er navnet på et generelt tema hos blandt andet nyhedsmedier som 

Information, Jyllands-Posten og Politiken (Information, 2020; Jyllands-Posten, 2020; 

Politiken, 2020). Vi har identificeret dette knudepunkt, da vi har valgt at undersøge 

højrefløjens kommunikation inden for en identitetspolitisk diskurs.  

 

5.5 Krænkelse som den flydende betegner 

Ifølge Laclau er tilstedeværelsen af flydende betegnere grundlæggende for hegemonisering. 

Dette skyldes, at en flydende betegner er karakteriseret ved at være et begreb, der 

meningstilskrives forskelligt inden for en række forskellige diskurser. I vores analyse 

af højrefløjens italesættelse af krænkelseskulturen kan vi se, at krænkelse er en flydende 

betegner, som højrefløjen har tilskrevet mening inden for en identitetspolitisk diskurs. 

Krænkelse meningsudfyldes i højrefløjens iagttagelser som noget, den enkelte føler, fremfor 

som noget, den enkelte udsættes for, hvilket italesættes i nedenstående citat af Jens Henrik 

Thulesen Dahl: 

 

“Det er efterhånden blevet totalt udflydende, hvad folk bliver krænkede over. Det virker ærligt 

talt, som om nogen bare leder efter noget at blive krænkede over [...] dyrkelsen af individet ses i 

den rasende krænkelseskultur. Intet er længere for småt eller ligegyldigt til, at nogen kan føle sig 

krænket” (Thulesen Dahl, 2019:1). Denne pointe understøttes yderligere af en række artikler 

skrevet af politikere fra Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti (Dahl, 

2019; Kjærgaard, 2019: 3; Holst, 2017: 2; Hummelmose, 2018: 2).  

 

Et andet eksempel kommer fra Venstres folketingspolitiker Eva Kjær Hansen, der i 2018 

udtaler følgende til Koldings Ugeavis: “PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET må de studerende ikke 

klæde sig ud som mexicanere eller indianere på rusturene, for tænk nu, hvis en mexicaner eller 

en indianer skulle føle sig krænket! Alle kan finde noget at føle sig krænket over, hvis de virkelig 

vil, og krænkelses-viljen er særligt stærk i disse tider. Før man ved af det, har man uforvarende 
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krænket nogen over noget, vi andre ikke ville tro kunne krænke nogen nogensinde” (Hansen, 

2018: 1).  

 

Ligesom hos Jens Henrik Thulesen Dahl reduceres de krænkede til individer, der ikke 

udsættes for en reel krænkelse, men som nogen, der finder noget at føle sig krænkede over. 

De iagttages som sarte og nærtagende fremfor som reelle ofre for en krænkelse. Det er ikke en 

selvfølgelighed, at en krænkelse udgøres af ‘små og ligegyldige ting’, eller at ‘krænkelses-viljen 

er stærk’; det er derimod en konstruktion, som højrefløjen aktivt anvender for at give den 

flydende betegner betydning. En krænkelse kan i princippet være alt fra grov diskrimination 

og racisme til sexisme, men når højrefløjen meningstilskriver krænkelse som noget, visse 

individer aktivt opsøger, reduceres de krænkelsesparate til nærtagende og letpåvirkelige 

individer. Ved at meningsudfylde krænkelse som noget, der aktivt opsøges, muliggøres 

konstruktionen af en ny og bekymrende tendens – nemlig en krænkelseskultur, hvor 

krænkelsesparate individer går rundt og venter på at blive krænkede. 

5.6 Den krænkelsesparate elite 

I dette speciale har vi taget udgangspunkt i Laclaus populismeteori. Det er ligeledes denne 

teori, Allan Dreyer Hansen (2020) tog afsæt i, da vi interviewede ham d. 4. juni 2020. Her 

beskriver han, hvordan den vigtigste pointe, når man arbejder med populisme, er, at det 

ikke er nok at ekskludere nogen fra folket, før kommunikationen kan identificeres som 

populistisk. Derfor er det en analytisk opgave at identificere, hvornår der er tale om 

populisme.  

“Der er meget populisme, der er nationalistisk, men der er også meget nationalisme, der ikke er 

populistisk. Man kan sagtens være nationalist uden at sige, at der er en elite der forråder 

folket, og det er kun i det sidste tilfælde, at det bliver populistisk. [...] Det er en del af den 

analytiske opgave” (Hansen, 2020, bilag 2).  

Ifølge ovenstående citat er der kun populisme til stede, når der kan iagttages en elite, der 

forråder folket. Derfor er højrefløjens kommunikation om de krænkelsesparate ikke 

nødvendigvis populistisk, da det afhænger af relationen, de krænkelsesparate har til resten 
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af det danske samfund eller med andre ord ‘folket’. I vores genealogiske analyse har vi vist, 

hvordan de krænkelsesparate italesættes som en lille gruppe individer, der truer 

ytringsfriheden, sætter de demokratiske værdier over styr og modarbejder den generelle 

danskers interesser. I denne konstruktion er der netop tale om en elite, der forråder den 

almene dansker ved at begrænse hans/hendes frihed. Denne konstruktion går igen 33   

gange hos Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.  

Nedenstående eksempel fra DF-medlem Johnny Andresen eksemplificerer, hvordan 

kommunikationen om de krænkede ikke bare ekskluderer de krænkede fra samfundet, men 

iagttager dem som nogen, der er ødelæggende over for det danske fællesskab og den 

generelle accept i samfundet.   

 

“Nej, du er ikke krænket – du er egoist. Den stigende krænkelseskultur, som vi ser i disse dage, 

og som rammer alle områder af vores samfund, er desværre en tendens, hvor nogen føler 

berettigelse til at blive fornærmet på andres vegne. Det er, udover at være yderst skadeligt for 

vores fællesskab, også ødelæggende for muligheder for accept af hinanden” (Andresen, 2019: 

1).  

Et andet eksempel kommer fra Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre, som omtaler hvordan en 

kvindelig forsker fra CBS er blevet krænket, fordi der er blevet sunget "Den danske sang er en 

ung blond pige". Lorentzen iagttager den krænkede professor og hendes påvirkning af 

uddannelsessystemet som et uacceptabelt knæfald og et farligt skred for 

uddannelsesinstitutionerne. Hun, og i en vis grad uddannelsesinstitutionerne, indgår her som 

en del af eliten, der har så travlt med at udvise tolerance, at de undertrykker den danske 

kulturarv.  

Hvad i alverden foregår der? Højskolesangbogen og den danske sangskat er en umistelig del af 

vores fælles kulturarv. Der er tale om et uacceptabelt knæfald og farligt skred, hvis 

uddannelsesinstitutioner begynder at undertrykke fædrelandssange som led i en misforstået 

tolerance over for folk, der udviser totalt manglende forståelse for vores kulturarv (Lorentzen, 

2018: 2). 
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Højrefløjens iagttagelser af de krænkelsesparate som en elite, der truer friheden, understøttes 

også af vores interview med Mikkel Thorup, der fremhæver, hvordan de krænkelsesparate 

italesættes som en form for uddannelseselite eller en humanistisk elite, der ikke kun er 

ekskluderet fra samfundet ved at have sit eget sprog og værdier, men som også italesættes 

som nogen, der truer ytringsfriheden og de demokratiske værdier. En konstruktion, som 

Mikkel Thorup ligeledes mener trækker på nogle klare populistiske grundfigurer.  

“[...] altså i hvert fald højrefløjsmåden trækker på nogle populistiske figurer om en elite, i det her 

tilfælde en uddannelseselite eller en humanistisk elite, der har trukket sig fra samfundet og har 

opfundet sit eget sprog, erklæret krig mod det normale menneske og det normale samfund. Det 

trækker på nogle meget klassiske populistiske grundfigurer, der giver den del af 

identitetspolitikken sin energi. Altså påstanden om, at der er nogen, der har læst for meget Judith 

Butler, og som har erklæret krig mod biologien og samfundet og almindelige mennesker” 

(Thorup, 2020, bilag 1). 

Som nævnt i forbindelse med introduktionen til populismeteori, så er populisme et 

gradsspørgsmål, da der i dannelsen af politiske identiteter altid er populisme til stede ifølge 

Laclau. Artikuleringen af de krænkelsesparate som en elite indgår derfor i højere grad hos 

aktører tilknyttet Dansk Folkeparti end aktører fra Venstre og Det Konservative Folkeparti 

(Andresen, 2019: 2; Kjærsgaard, 2017: 1 & Skaarup, 2019: 1). Nedenstående citat er et 

tydeligt eksempel på Dansk Folkepartis konstruktion af de krænkelsesparate som en elite, der 

forråder resten af det danske samfund.  

“Det er kort sagt blevet for meget – og ingen tør sige det – fordi vi er blevet opdraget til at skulle 

acceptere selv det værste sludder af en elite, der ignorerer den virkelighed, som de fleste af os 

lever i” (Kjærsgaard, 2020: 3).  

Vi har altså identificeret, at der i højrefløjens artikulationer om de krænkelsesparate, og i 

særlig grad i Dansk Folkepartis kommunikation, ikke kun eksisterer en kommunikation om 

de krænkelsesparate som nogen, der står uden for samfundet, men også som nogen, der 

forråder og ødelægger resten af det danske samfund. Kendetegnende for ovenstående 

eksempler er ligeledes, at højrefløjen forsøger at fiksere mening til de krænkelsesparate som 

individer, der er egoistiske, fornærmede på andres vegne, skadelige for fællesskabet, 
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ødelæggende for almen accept, og som mangler forståelse for den danske kulturarv mm. 

(Andresen, 2019: 1; Lorentzen, 2018: 2). Denne type af social identitet artikuleres derfor 

gennem differenslogikken ved at tillægge de krænkelsesparate positiv fremfor negativ 

identitet. Hvorimod negativ identitet kendetegner måden, hvorpå højrefløjen artikulerer 

den almindelige dansker og den generelle danske befolkning.   

5.7 De almindelige danskere 

Når højrefløjen kommunikerer om de krænkelsesparate, så er det for at udstille en gruppe, 

som højrefløjen mener der bør lægges afstand til. Dette er en del af den strategi, vi i vores 

genealogiske analyse identificerede, når højrefløjen iagttog de krænkelsesparate. Derfor er 

formålet ikke at sige, hvem de almindelige danskere er, men blot at der skal tages afstand fra 

de krænkelsesparate. Derfor tillægges de almindelige danskere ikke identitet ud fra et forsøg 

på fiksering af mening, men i stedet ved at tillægge dem negativ identitet, hvilket betyder, at 

de altid konstrueres som det modsatte af den krænkelsesparate elite. Dette er kendetegnende 

for den ækvivalente logik, hvor elementer nemt kan udviskes og udskiftes i fælles 

modsætning til noget, de ikke er (Laclau, 2002: 147ff). Det er derfor umuligt at sige, hvad og 

hvem folket består af, da folket får sin betydning i form af, hvad folket ikke er – nemlig eliten. 

På samme måde er det umuligt at definere, hvem og hvad der karakteriserer de almindelige 

danskere, andet end at de står i modsætning til den krænkelsesparate elite.  

“ Sangen er en af de mest populære sange i højskolesangbogen og skrevet for snart 100 år siden, 

med en tekst, der er metaforisk, smuk og rummer masser af kulturarv, specielt fordi vi lige var 

blevet genforenet med Sønderjylland. Vi skal ikke til at censurere os selv, for det kan i sidste ende 

gå ud over vores samfund og demokrati, hvis vi skal til at lægge en masse dansk kulturarv ind 

under § 266b (racismeparagraffen), fordi få individer føler sig stødte og krænkede, hvor er vi 

så?” (Nielsen, 2018: 2). 

I ovenstående citat fra Jens Lambert Nielsen, Venstre, konstrueres folket gennem brugen af 

“vi”. I Nielsens artikulation trækkes der en grænse mellem “vi” og de få individer, der føler sig 

stødte – eller med andre ord de krænkelsesparate. Hvor de krænkelsesparate sætter 

samfundet i fare gennem censur og lægger den danske kulturarv ind under 

racismeparagraffen, så definerer Nielsen ikke, hvem “vi” er. “Vi” får således sin betydning i 

form af, hvem “vi” ikke er. Eksempelvis er “vi” ikke nogen, som hverken censurer sig selv eller 
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anklager dansk kulturarv for at være racistisk. Et andet eksempel kommer fra Markus Knuth 

fra Det Konservative Folkeparti, som på sin Facebook-side henviser til sagen om Eskimoisen, 

der skifter navn for at respektere den grønlandske befolkning.  

”Jeg bliver så træt af den ødelæggende krænkelseskultur, der hærger Danmark og resten af 

verden. Derfor et stort TAK til Premier Is for at BEVARE vores elskede Kæmpe Eskimo is. Kæmpe 

Eskimo er ægte dansk nostalgi og har aldrig haft til hensigt at krænke nogen. Vi må ikke ende 

som Sverige, hvor man har censureret alt fra Pippi Langstrømpe til utallige ’krænkende’ 

fuglenavne som negerfinke, tyrkerdue og sigøjnerfugl. Hvis vi gør det her i Danmark, har vi til 

sidst intet tilbage af vores kultur eller historie. Så tak til Premier Is og alle jer andre, der fortsat 

værner om dansk kultur” (Knuth, 2020). 

I dette eksempel konstrueres ”vi” over for krænkelseskulturen og de krænkede. Her står ”vi” i 

modsætning til Sverige, hvor Knuth mener, at censuren har taget overhånd. ”Vi” konstrueres i 

stedet som dem, der ikke censurer kulturen eller historien og i stedet værner om den danske 

kultur. Mens der med italesættelsen af ”vi” eller de almindelige danskere skabes en politisk 

identitet igennem den ækvivalente logik, når de krænkelsesparate karakteriseres som 

individer, der vil diktere, styre og indskrænke, hvad man kan sige, så får de almindelige 

danskere deres identitet ved at være individer, der ikke vil diktere, styre eller indskrænke, 

hvad andre må sige og gøre. Den negative identitet muliggør en langt større inklusion af den 

danske befolkning, da alle, der ikke identificerer sig med de karaktertræk, som de 

krænkelsesparate tilskrives, indgår som en del af folket. Ved at artikulere de almindelige 

danskere igennem brugen af den ækvivalente logik indfanges en langt større gruppe, end hvis 

højrefløjen forsøgte at tillægge den danske befolkning positiv identitet. Denne form for 

artikulation er kendetegnende for populistisk kommunikation, da den muliggør 

konstruktionen af en elite, der ikke kan og bør accepteres af resten af samfundet. På samme 

måde støtter det op om højrefløjens forsøg på at reetablere den sociale orden ved at 

mobilisere alle danskere, der ikke identificerer sig som individer, der er egoistiske, 

fornærmede på andres vejene, skadelige for fællesskabet, ødelæggende for almen accept, og 

som mangler forståelse for den danske kulturarv mm. (Andresen, 2019: 1; Lorentzen, 2018: 

2). Da krænkelsesparat er højrefløjens negative framing af individer, der forsøger at ryste den 

sociale orden, så vil der være meget få, der identificerer sig som krænkelsesparate. Dette 
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muliggør etableringen af en antagonistisk relation mellem den krænkelsesparate elite og de 

almindelige danskere. 

5.8 Den krænkelsesparate elite vs. de almindelige danskere 

En af de vigtige kendetegn ved Laclaus forståelse af populisme er, hvordan der dannes en 

folkelig pol over for en elitær modstander. Som det er blevet fremanalyseret i ovenstående 

citater gennem brugen af differens- og ækvivalenslogikken, konstruerer højrefløjen en 

krænkelsesparat elite, der vil begrænse, hvad den almindelige dansker bør sige og mene. 

Disse logikker eksisterer ikke alene, men er sammen med til at forme højrefløjens 

konstruktioner om den krænkelsesparate elite over for de almindelige danskere. I Laclaus 

populismeteori opereres der med begreberne agonisme og antagonisme. Hvor agonisme 

beskriver en modstander, der har samme mål, men en anden metode til at opnå dette mål, så 

er antagonisme et begreb, der indebærer, at to modstandere har modsatrettede mål og derfor 

ikke kan eksistere samtidig (Hansen, 2017: 339). Derfor er den antagonistiske logik 

kendetegnet ved, at der skabes en ‘antagonisering’, det vil sige en modstander til den folkelige 

pol. Netop denne antagonisering har ovenstående analyse afspejlet, da højrefløjen 

konstruerer en elite, der ikke blot ekskluderes fra samfundet, men som iagttages som truende 

for den danske befolkning og det danske samfund. Derfor er der i højrefløjens iagttagelser 

ikke bare tale om individer, der har et andet syn på identitetspolitik, som kan eksistere 

samtidig med højrefløjens. Der er i stedet tale om individer, som de almindelige danskere skal 

tage afstand fra, da de er ødelæggende for samfundet. Det er for eksempel denne logik, der gør 

sig gældende, når Anne-Marie Palm-Johansen fra Dansk Folkeparti konstruerer den 

krænkelsesparate elite som en elite, der gerne vil politianmelde og dømme almindelige 

borgere for racisme.  

“Når vi udtrykker vores holdninger på Facebook og andre medier, er vi som helt almindelige 

borgere i stor, stor fare for at træde en politisk korrekt over tæerne. Og det med fare for at blive 

politianmeldt og dømt efter eksempelvis racismeparagraffen. Og så er der den skjulte 

hverdagsracisme. Vi har i dag fået en krænkelseskultur, der kun ser racisme overalt. Almindelig 

daglig samtale bliver udlagt som skjult racisme. Og det selvom samtalen ikke har den mindste 

antydning af racistiske undertoner. Børnebøger skal skrives om, is, slik, butikker, statuer og 

kendte børnefigurer skifter navn, og sådan kan jeg blive ved” (Palm-Johansen, 2017: 2).  
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I citatet konstruerer Palm-Johansen den krænkelsesparate elite som nogen, der 

politianmelder almindelige borgere for almindelig hverdagstale. Der dannes altså et 

antagonistisk forhold til de politisk korrekte, krænkelseskulturen og de krænkelsesparate 

individer, da de begrænser “almindelige borgere” i at kunne udtrykke sig frit. I Anne Maries 

iagttagelse etableres et konfliktuelt element, der eksisterer mellem de politisk korrektes 

holdninger, krænkelseskulturen og de holdninger, hun mener repræsenterer helt almindelige 

borgere. Ved at anvende “vi” om sig selv og de almindelige borgere gør hun sig selv til 

repræsentant for den almindelige borgers holdninger, mens hun tager afstand fra et “dem”. 

Citatet eksemplificerer ikke kun en bredere holdning, der også udtrykkes af Venstre og Det 

Konservative Folkeparti, men er også et eksempel på, at der af højrefløjen konstrueres en lille 

gruppe, der forhindrer “almindelige borgere” i at udtrykke sig, som de har lyst. Dette har klare 

kontinuiteter til, hvordan de politisk korrekte bliver og er blevet italesat som nogen, der 

modarbejder danskerne og deres holdninger, som vi fremanalyserede i analysedel 1 (Holst, 

2017: 2; Skaarup, 2019: 1 & Kristensen, 2019: 1). Det samme er tilfældet i eksemplet med 

Markus Knuth om eskimoisen. Ved at konstruere et ’vi’, der står over for de krænkelsesparate, 

etableres en ’os’ vs. ’dem’-relation, hvor iagttageren får sin holdning til at fremstå som den 

alment accepterede holdning. Der lægges altså i denne konstruktion afstand til den 

krænkelsesparate elite, mens alle andre inddrages i højrefløjens ”vi”. Herved gør højrefløjen 

sig selv til repræsentant for danskere, der ikke klassificerer sig selv som krænkelsesparate. 

Dette gøres ved at konstruere et ’vi’, der står i stærk modsætning til et ’dem’, hvilket Thorup 

understøtter i følgende citat:  

“Jo mere jeg ved, hvem jeg ikke er, jo mere ved jeg, hvem jeg er. Jo dummere du er, jo klogere er 

jeg. Jo mere du angriber, jo mere er jeg beskytter“ (Thorup, 2020, bilag 1).  

Den antagonistiske relation fungerer derfor som en strategi for populistisk mobilisering, da 

højrefløjens kommunikation skaber et ’os’ i form af den generelle danske befolkning, som står 

over for et ’dem’, den lille, krænkelsesparate elite, der ødelægger og truer samfundet for den 

danske befolkning. Denne mobilisering har derfor til formål at reetablere den sociale orden 

ved at samle den generelle befolkning mod den krænkelsesparate elite. Hermed kan 

højrefløjens kommunikation om den krænkelsesparate elite ses som en strategi for 

mobilisering, der skal støtte op om højrefløjens forsøg på at fastholde og reetablere den 

sociale orden. Dette understøttes også af professor i politisk videnskab Andreas Schedler, der 
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fremhæver, hvordan anti-attitudes kan benyttes som en kommunikationsteknik til at foretage 

en politisk mobilisering. Han beskriver det selv således: ”Populism can be seen as a style or 

technique of political mobilization and communication (…) populism have a broad array of 

anti-attitudes: anti-elite, anti-establishment, anti-modern, anti-urban, anti-industrial, anti-

state, anti-foreign, anti-intellectual and anti-minority sentiments” (Schedler, 1996: 92). 

Særligt anti-elite og anti-minority sentiments gør sig gældende i ovenstående analyse, når 

højrefløjen konstruerer den krænkelsesparate elite, der kræver særrettigheder for en række 

minoriteter.  

5.9 Højrefløjen repræsenterer den almindelige borger 

I højrefløjens konstruktion af de almindelige danskere er den samtidig med til at gøre sig selv 

til repræsentant for den almindelige borger. Som beskrevet i vores analysestrategiske afsnit 

3.4 er en anden del af Laclaus teori dekonstruktionen. Diskursanalysen leverer begreber og 

dualiteter af politisk central betydning til dekonstruktionen (Andersen, 1999: 101). Dette har 

den også gjort i ovenstående populismeanalyse, idet vi har identificeret, hvordan højrefløjen 

igennem brugen af en differens- og ækvivalenslogik samt en antagonistisk relation til de 

krænkelsesparate gør sig selv til repræsentant for de almindelige danskere. 

Repræsentantbegrebet er interessant, da Laclaus dekonstruktion beskæftiger sig med 

repræsentationslogikken. Repræsentationslogikken er en dekonstruktion af 

repræsentant/repræsenteret, og da repræsentanten altid er med til at konstruere den 

repræsenterede, åbnes der op for en kamp om konstruktionen af det repræsenterede:  

“Den repræsenterende ikke bare forvrænger det repræsenterede, men er nødvendigvis selv med 

til at konstruere det repræsenterede og kan derfor aldrig være neutral i forhold til det 

repræsenterede” (Andersen, 1999: 103) & (Laclau, 2005). 

Det er i kampen om konstruktionen af det repræsenterede, at det politiske kommer i spil, da 

det repræsenterede ifølge Laclau er en konstruktionsproces, hvor der kæmpes om at stille sig 

selv som repræsentant for, i dette tilfælde, den almindelige danskers holdninger. Ud fra vores 

empiriske materiale kan det ses, at det hovedsageligt er Dansk Folkeparti, der stiller sig selv 

an som repræsentant for de almindelige danskeres holdninger, hvor de andre politiske 

aktører i højere grad tager afstand fra de krænkelsesparate og krænkelseskulturen (Skaarup, 

2019: 2; Andresen, 2019: 2; Palm-Johansen, 2017: 1 & Kjærsgaard, 2016b: 2).  
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Selvom denne konstruktion muliggør, at højrefløjen, og i særdeleshed Dansk Folkeparti, gør 

sig selv til talsperson for den danske befolkning, så begrænser kommunikation samtidig en 

konkret udlægning af, hvem der repræsenteres – blot at det er de ikke-krænkelsesparate. 

Begrænsningen ved at gøre sig selv til repræsentant for alle er, at det bliver umuligt at 

afgrænse kommunikation til konkrete karakteristika og værdier for det repræsenterede, 

hvilket samtidig gør det muligt at repræsentere alle. Netop fordi der ikke er nogen klare 

karakteristika, der på forhånd definerer den almindelige dansker og hans/hendes holdninger, 

er repræsentation på samme tid mulig og umulig, hvilket udgør et paradoks i 

repræsentationen. Hvis den almindelige dansker var anerkendt som en midaldrende mand, 

der ikke gik ind for klimaforandringer, så ville man ikke på samme tid kunne repræsentere en 

ung kvinde, der gik op i klimaforandringerne. Derfor muliggør fraværet af gennemsigtighed og 

bestemte karakteristika i repræsentation netop, at der kan laves en konstruktion, hvor et 

politisk parti italesætter sig selv som repræsentant for en bred befolkning ved ikke at tillægge 

befolkningen nogle klart definerede karakteristika, hvorved det bliver nemt at mobilisere en 

bred samfundsgruppe mod den lille krænkelsesparate elite. Det er altså netop paradoksets 

mulighedsbetingelser, der gør det muligt for højrefløjen at mobilisere en bred gruppe mod 

den krænkelsesparate elite.  

5.10 Krænkelseskulturen er et universelt samfundsproblem 

Ifølge Laclau burde universelle problematikker helt logisk kunne stå for sig selv grundet det 

faktum, at de er universelle. Det er imidlertid ikke muligt. Laclau beskriver det selv således: 

“The conclusion seems to be that the universality is incommensurable with any particularity 

yet cannot exist apart from the particular” (Andersen, 1999: 105). Det betyder, at det 

universelle altid må indeholde noget partikulært, hvilket splitter universaliseringslogikken 

i det universelle og det partikulære ifølge Laclaus dekonstruktion.  

Når de almindelige danskere skal repræsenteres, må det gøres ved at sige, hvad de ikke 

repræsenterer. Denne logik kan sammenlignes med universaliseringslogikken, hvor det 

universelle, danskernes holdning, ikke kan stå alene, men må indeholde noget partikulært i 

form af de krænkelsesparates holdninger. I ovenstående analyse har vi analyseret, hvordan 

højrefløjen italesætter de krænkelsesparate og krænkelseskulturen ved at meningsudfylde 

den flydende betegner krænkelse med et udtryk for overfølsomhed, nærtagenhed og noget, 
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man finder på. Ved at italesætte disse individer som en lille gruppe, der står uden for 

samfundet, konstrueres de som partikulære i forhold til alle universelle danskere. Ved at 

reducere de krænkelsesparate til en partikulær gruppe, der ikke repræsenterer den brede 

befolkning, reduceres de krænkelsesparate til individer, der er overfølsomme, og som ikke 

har reelle problemer. Det gør det muligt at lukke ned for modstanderens pointer ved at 

reducere modstanderen til et krænkelsesparat individ. Dette understøttes også af følgende 

citat fra interviewet med Silas L. Marker, der til spørgsmålet om, hvorvidt debatten om 

krænkelseskulturen er et udtryk for en demokratisk dialog, svarer: “Jeg tror ikke, at 

krænkelsesnarrativet er udtryk for en god dialog. Jeg tror, det er et udtryk for at lukke 

dialogen ned” (Marker, 2020, bilag 5).  

En anden måde, hvorpå den universelle logik kommer i spil, er, når partikulære episoder som 

mexicanerfester på det juridiske fakultet, biologiundervisningen på KU eller sangvalget på 

CBS gøres til udtryk for en universel krænkelseskultur. Et eksempel kommer fra daværende 

folketingsmedlem for Venstre Carl Holst, der udtaler følgende i forbindelse med en diskussion 

om afskaffelse af julegudstjenester på skoler:  

“Vi skal ikke skabe et samfund, hvor vi lever i frygt for at træde ved siden af. Det er et udtryk for 

en krænkelseskultur. For når vi indsnævrer feltet for vores møde med hinanden, underminerer vi 

netop fællesskabet. Når vi føjer os for misforståede hensyn til et mindretal, så fremmedgør vi os 

fra hinanden. Når vi giver køb på traditioner, mister vi noget af os selv. Der er en grund til, at det 

skaber så meget debat, når skolen sløjfer julegudstjenesten” (Holst, 2017: 2). 

Dette eksempel illustrerer, hvordan begrebet krænkelseskultur har universel karakter, idet 

begrebet benyttes til at universalisere en partikulær problematik omkring julegudstjeneste til 

at være noget, der underminerer vores fællesskab, fremmedgør os fra hinanden og medfører, 

at vi giver køb på vores traditioner. Herved benyttes en partikulær situation om 

julegudstjeneste til at understøtte iagttagelsen om en bekymrende tendens, nemlig 

den herskende krænkelseskultur. Denne pointe understøttes af Mikkel Thorup, der iagttager, 

hvordan små og ubetydelige enkeltsager på eksempelvis et vilkårligt gymnasium bliver løftet 

op og kommer ud af proportioner, fordi enkelte sager konstrueres som tendentielle.  
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“Og det betyder, at en eller anden lille gymnasieelev, der kom til at sige et eller andet, kan blive 

løftet op som et udtryk for en tendens, og så bagefter blive totalt smadret af de her 

kommentatorer. Der er en form for disproportionalitet, der er helt ekstrem. Men som lige præcis 

kommer af den her populistiske diskurs. De vil jo sige, at det kan godt være, vi slår ned på et 

enkelt tilfælde, men det her delelement i den helhed, der udgør et samlet koordineret angreb på 

civilisationen. Og så er vi jo præcist ude i sådan en populistisk sprogbrug” (Thorup, 2020, bilag 

1).    

Ved at italesætte enkeltstående situationer og episoder i krænkelsesnarrativet bliver det 

muligt at iagttage krænkelseskulturen som en voksende og bekymrende samfundstendens. På 

samme måde giver krænkelsesnarrativet de enkeltstående episoder universel karakter, idet 

episoderne konstrueres som del af en større samfundsproblematik. Det universelle er altså 

afhængigt af det partikulære og vice versa, hvilket udgør et grundlæggende paradoks, da det 

universelle burde kunne stå alene, men altid må stå i relation til det partikulære (Andersen, 

1999: 105). Denne pointe understøtter Silas L. Marker, da han fremhæver, hvordan 

krænkelsesdebatten er kendetegnet ved, at enkeltsager aktualiseres og gøres til udtryk for en 

generel problematisk samfundstendens: 

“Jeg har studeret debatten rigtig grundigt, og det er meget tydeligt, at de, der råber allerhøjest 

om, at demokratiet er truet og det totalitære, de underbygger ikke noget af det, de siger, med 

noget data eller med empiri og ting, der er sket i virkeligheden. Det er mere et spøgelse, de 

bygger op for at kæmpe det ned, altså en form for stråmand. Og nogle gange så underbygger de 

det så med ting, der er sket i virkeligheden, så er det måske ikke sket i virkeligheden alligevel, 

men er det, vi kalder identitetspolitiske bobler. Hvor det, som det bygger på, er en enkelt sag, 

eller måske ikke engang en sag, men bare noget, der er blevet kørt op i medierne“ (Marker, 

2020, bilag 5).  

5.11 Populismens temaer: Undertrykkelse, trussel, krig og fjende  

Ifølge Mikkel Thorup, professor ved Aarhus Universitet, findes der fire temaer, der ofte går 

igen, når der kommunikeres inden for en populistisk retorik: undertrykkelse, fjende, trussel og 

krig (Thorup, 2010: 1). Disse temaer vil vi anvende som supplement til Laclaus 

populismeteori og som udgangspunkt for en diskussion af, i hvilken grad højrefløjens 

kommunikation om de krænkelsesparate kan siges at være et udtryk for populisme. Som 
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tidligere nævnt anser Laclau den populistiske logik som værende en grænsedragningslogik, 

der altid er til stede i skabelsen af politiske identiteter. Derfor vil denne diskussion omhandle 

graden af populisme, der kan siges at være til stede i ovenstående analyse.  

Det undertrykkende tema er kendetegnet ved, at man selv og det folk, man repræsenterer, er 

undertrykt af nogen, der føler sig bedrevidende eller som en del af eliten (ibid.). I ovenstående 

analyse har vi fremanalyseret, hvordan højrefløjens kommunikation om de krænkelsesparate 

kan iagttages som et forsøg på reetablering af den sociale orden. I dette forsøg på reetablering 

konstruerer højrefløjen de almindelige danskere, der står over for den krænkelsesparate elite, 

der truer og begrænser den almindelige danskers ytringsfrihed og danske traditioner og 

kultur. Der eksisterer dog samtidig en anden artikulation om de nærtagende og sarte 

krænkelsesparate, der ikke udgør en fare, men blot er ekskluderet fra resten af samfundet. I 

Laclaus populismeforståelse skal eliten italesættes som én, der forråder samfundet, fremfor 

som én, der er ekskluderet af samfundet, før der kan siges at være populisme til stede. Derfor 

er det ikke i alle artikulationer, at kommunikationen om de krænkelsesparate kan siges at 

udgøre populistisk retorik. Det er dertil særligt i Dansk Folkepartis iagttagelser, at de 

krænkelsesparate konstrueres som en elite, der står i modsætning til den almene dansker. 

Derfor er der også forskel på, i hvilken grad aktører fra højrefløjen trækker på populistisk 

retorik. Hvor Dansk Folkeparti i høj grad italesætter de krænkelsesparate som individer, der 

forråder resten af samfundet, så er de krænkelsesparate hos partier som Venstre og 

Konservative mere begrænsende, end de er ødelæggende for samfundet. Det gælder dog for 

hele højrefløjen, at de krænkelsesparate iagttages som nogen, der undertrykker resten af 

befolkningens frihed ved at ville diktere, hvad andre må mene eller sige. Derfor er temaet 

undertrykkelse i høj grad til stede i højrefløjens kommunikation om de krænkelsesparate.  

Det andet tema, som Thorup fremhæver, er fjende-temaet. Det karakteristiske ved fjende-

temaet er, at der skelnes mellem en ydre fjende i form af for eksempel muslimer, EU, 

globalisering etc., eller en indre fjende, der udgør en trussel mod det nationale og det 

samfund, vi kender (ibid.). Hvor EU for eksempel kan iagttages som en ydre elite, så bliver de 

krænkelsesparate iagttaget som en indre elite. Som beskrevet i afsnit 5.6-5.8 har vi 

identificeret en antagonistisk logik, når de krænkelsesparate konstrueres som nogen, der står 

i modsætning til den almindelige dansker. Det betyder, at de krænkelsesparate pr. definition 

må udgøre en fjende i højrefløjens iagttagelser, da en antagonistisk relation indebærer 
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konstruktionen af en elite, der modarbejder folket. Eller i dette tilfælde en krænkelsesparat 

elite, der vil begrænse ytringsfriheden og de demokratiske principper, som højrefløjen gør sig 

selv til beskytter af. Ligesom med ovenstående tema, så er der variation i, hvor tydeligt 

fjendebilledet bliver tegnet af vores tre politiske aktører, der udgør vores iagttagelsespunkt. 

Det er særligt Dansk Folkeparti, der benytter en hårdere retorik om de krænkelsesparate, end 

hvad der gør sig gældende i Venstre og Det Konservative Folkepartis kommunikation. Derfor 

gør dette tema sig i moderat grad gældende i højrefløjens kommunikation.  

Trusselstemaet er kendetegnet ved, at man registrerer, at der er noget, der er eksistentielt 

truende for samfundet og individet (ibid.) Ved at meningsudfylde krænkelse som noget, der 

aktivt konstrueres og opsøges, samt ved at gøre enkelte sager til udtryk for en større tendens 

gennem brugen af den universelle logik, så konstrueres krænkelseskulturen som en trussel 

for det danske samfund. Derfor er dette tema i høj grad til stede i højrefløjens kommunikation 

om de krænkelsesparate (Holst, 2017: 1; Andresen, 2019: 2; Brorson, 2014: 1 & Camre, 1998: 

1). 

Det sidste tema, som Thorup fremhæver, er krigstemaet. Dette tema karakteriseres ved, at 

noget har en livstruende karakter over for samfundet, og at al politik lige fra 

udlændingepolitik til skolepolitik bliver et spørgsmål om beskyttelse (Thorup, 2010: 

1). Selvom de krænkelsesparate bliver italesat som en indre fjende, så har vi ikke fundet 

belæg for, at krigstemaet gør sig gældende i kommunikationen om de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen, da det ikke bliver artikuleret i vendinger, der kan karakteriseres som 

hørende til krigstemaet. Derfor er der i lav grad tale om et krigstema, der ellers kendetegner 

populistisk retorik.   

Ifølge Laclau spiller lederen en central plads i populisme, idet der ofte er en markant leder, 

der gennem en populistisk retorik stiller sig op som repræsentant folkets interesser (Hansen, 

2017). I højrefløjens brug af krænkelsesnarrativet er det tydeligt, at der ikke er én leder, der 

fører an, men at der i stedet er tale om en mobiliseringsstrategi, som højrefløjen anvender til 

at reetablere den sociale orden, som nye fællesskaber sætter under pres. Det kan dog 

diskuteres, hvorvidt Dansk Folkeparti er bannerfører for den politiske brug af narrativet, da 

det er det parti, der hyppigst anvender krænkelsesnarrativet i debatindlæg, 

artikler, kommentarer og Facebook-opslag. Selvom der ikke er én klar aktør eller parti, som 
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har gjort det til en mærkesag at bekæmpe krænkelseskulturen, så udelukker det ikke, at 

krænkelsesnarrativet kan ses som et udtryk for populisme. Tværtimod har vi ud fra 

ovenstående analyse identificeret en række populistiske elementer, der udspringer fra en 

dislokation om kampen for minoriteters rettigheder. Vi har i denne analysedel identificeret, 

hvordan højrefløjen konstruerer en elite, der står i antagonistisk relation til de almindelige 

danskere, samt hvordan denne konstruktion kan ses som en populistisk mobiliseringsstrategi 

for at fastholde den etablerede sociale orden. Derfor kan den populistiske retorik stadigvæk 

gøre sig gældende, selvom der ikke er en tydelig lederfigur, der stiller sig op som 

repræsentant for den generelle debat.  

Ud fra ovenstående diskussion kan krænkelsesnarrativet siges at trække på en populistisk 

logik, når de krænkelsesparate italesættes som en elite, der begrænser ytringsfriheden, og når 

krænkelseskulturen gøres til en tendens, der truer samfundet og den almindelige dansker. 

Dertil kan temaerne undertrykkelse, trussel og fjende i moderat eller høj grad findes i 

højrefløjens artikulationer om de krænkelsesparate. Det er, som tidligere nævnt, i højere grad 

en populistisk retorik, der anvendes, når Dansk Folkeparti iagttager, hvordan de 

krænkelsesparate truer den almindelige dansker, end når Venstre og Det Konservative 

Folkeparti iagttager krænkelseskulturen som truende for forskningsfriheden – på trods af at 

den generelle kommunikation konstruerer de krænkelsesparate som en elite og 

krænkelseskulturen som en trussel mod det danske samfund. Som Allan Dreyer siger, viser 

det “frugtbarheden i at forstå populisme som en logik, der kan være mere eller mindre til 

stede, og ikke et velafgrænset fænomen, der enten er der eller ikke er der” (Hansen, 2017: 

25).  

5.12 Delkonklusion 

Gennem Ernesto Laclaus populismeforståelse og elementer fra Laclau og Chantal Mouffes 

diskursteori har vi i denne analysedel undersøgt, hvilke mulighedsbetingelser der 

kendetegner Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkepartis artikulationer om de 

krænkelsesparate, og hvorvidt disse artikulationer kan siges at være et udtryk for populisme.  

Vi har med baggrund i empirien og vores ekspertinterviews iagttaget, at krænkelsesnarrativet 

er opstået i en tid, hvor der har været stort fokus på identitetspolitik grundet organiseringen 

af nye politiske fællesskaber som for eksempel #MeToo, LGBTQ, Black Lives Matter etc. Ved at 
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anvende Laclaus begreb om dislokation har vi argumenteret for, at krænkelsesnarrativet kan 

ses som et politisk forsøg på at fastholde den etablerede sociale orden, som de nye politiske 

fællesskaber sætter under pres. Dislokationen har medført to forsøg på artikulationer: 

krænkelseskulturen som truende for ytrings- og forskningsfriheden, og krænkelseskulturen 

som en ligegyldig kamp om ord. Den første artikulation muliggør en konstruktion af de 

krænkelsesparate som nogen, der ikke kan accepteres, hvortil højrefløjen konstruerer sig selv 

som forkæmper og beskytter af forsknings- og ytringsfriheden. Den anden artikulation om 

krænkelseskulturen som en ligegyldig kamp om ord muliggør, at højrefløjen kan fjerne 

legitimiteten bag identitetspolitiske spørgsmål, da al identitetspolitik reduceres til et 

spørgsmål om, hvorvidt den enkelte føler sig stødt. Ved at meningsudfylde krænkelse som 

noget, der opsøges af individer, frem for som noget, individet udsættes for, reduceres de 

individer, der fremhæver identitetspolitiske spørgsmål, til nærtagende og letpåvirkelige. 

Netop denne konstruktion muliggør konstruktionen af en bekymrende ny tendens – den 

voksende krænkelseskultur. Gennem differenslogikken forsøger højrefløjen at fiksere mening 

til den krænkelsesparate elite som individer, der er egoistiske, nærtagende, har mangel på 

kulturel forståelse og har misforstået, hvad der er vigtigt mv. Hvorimod den ækvivalente logik 

muliggør, at de almindelige danskere får betydning i form af deres modsætning til eliten. 

Brugen af denne logik er dertil med til at etablere et antagonistisk forhold mellem den 

krænkelsesparate elite og de almindelige danskere, da de almindelige danskere bliver alt det, 

der står i modsætning til den krænkelsesparate elite.  

Gennem begreber fra dekonstruktionen har vi identificeret to logikker, som vi mener 

karakteriserer denne offentlige debat. Den ene er repræsentationslogikken, der muliggør, at 

højrefløjen gør sig til repræsentant for den almindelige danskers holdninger, men samtidig 

markerer den en afgrænsning af, hvem der repræsenteres. Det er i denne logik, at det politiske 

særligt kommer til udtryk, da højrefløjen er med til at konstruere de almindelige danskere, 

selvom dette grundlæggende er umuligt. Den anden logik er universaliseringslogikken, der 

muliggør, at krænkelsesnarrativet kan bruges til at gøre partikulære enkeltsager og episoder 

til udtryk for en universel og bekymrende samfundsproblematik.  

Vi har konkluderet, at krænkelsesnarrativet trækker på en populistisk logik, så snart de 

krænkelsesparate konstrueres som en elite, der truer de demokratiske værdier som blandt 

andet ytrings- og forskningsfriheden, og når krænkelseskulturen italesættes som truende for 
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samfundet og den almindelige dansker. Når denne artikulation gør sig gældende, etablerer 

højrefløjen en antagonistisk relation eller et ‘os’ og ‘dem’, da de krænkelsesparate konstrueres 

som nogen, der forvrænger ytringsfriheden, de demokratiske principper og kulturelle 

værdier, som højrefløjen prøver at beskytte. Vi kan dog også konkludere, at 

krænkelsesnarrativet ikke nødvendigvis er populistisk, da der sideløbende eksisterer 

artikulationer om de krænkelsesparate som nærtagende, sarte og nogen, der opfinder 

problemer at blive krænket over. I denne måde at iagttage de krænkelsesparate på ses de som 

en elite, der står uden for resten af samfundet, da de er nærtagende og virkelighedsfjerne. 

Derfor er kommunikationen om de krænkelsesparate ikke nødvendigvis et udtryk for 

populistisk retorik, men det bliver den, når iagttageren gør de krænkelsesparate til en trussel 

for samfundet. Vi har ligeledes fremanalyseret, at temaerne undertrykkelse, trussel og fjende, 

som er kendetegnende for populistisk retorik, gør sig gældende i højrefløjens kommunikation, 

når de krænkelsesparate iagttages som undertrykkende for ytringsfriheden, når 

krænkelseskulturen konstrueres som en truende samfundstendens, og når de 

krænkelsesparate ses som en indre fjende, der skal bekæmpes. Der er imidlertid variation i, i 

hvilket omfang højrefløjens italesættelse af krænkelsesnarrativet indeholder populistiske 

elementer, og derfor mener vi yderligere, at det er relevant at tale om, i hvilken grad en 

populistisk logik er til stede i de enkelte artikulationer. På baggrund af vores analyse kan vi 

konkludere, at den politiske retorik i højere grad gør sig gældende hos Dansk Folkeparti end 

hos partier som Venstre og Det Konservative Folkeparti.  

6.0 Diskussion 

I forrige delanalyse har vi belyst den politiske og strategiske side af begreberne 

krænkelseskultur og krænkelsesparat ved at fremhæve, hvilke mulighedsbetingelser der 

fremkommer, når krænkelsesnarrativet anvendes, og hvordan disse udtryk kan siges at være 

populistiske. Denne analysedel vil fungere som en diskussion af, hvilke konsekvenser brugen 

af krænkelsesnarrativet har for en identitetspolitisk debat, og til besvarelsen af dette vil vi 

tage udgangspunkt i konklusionerne fra anden delanalyse samt de fem ekspertinterviews, vi 

har foretaget. Vi har valgt at tage udgangspunkt i konsekvenserne for en identitetspolitisk 

debat, da vi gennem vores analyse har vist, at det er inden for denne ramme, at 

krænkelsesnarrativet anvendes.  
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6.1 Populisme splitter debatten i et os vs. dem 

Som vi kunne konkludere fra anden delanalyse, kommunikeres der i en populistisk logik, når 

de krænkelsesparate kommunikeres som en elite, der begrænser almindelige danskeres 

ytringsfrihed. Når der kommunikeres om de krænkelsesparate på denne måde, bliver det 

muligt for højrefløjen at iagttage sig selv som fortaler for ytringsfriheden og den enkeltes ret 

til at sige, hvad der passer ham/hende. Den antagonistiske relation er derfor med til at splitte 

debatten i et os vs. dem, der ikke kan eksistere inden for den samme ramme. En af 

konsekvenserne er derfor, at krænkelsesdebatten splittes i to: angriberne og beskytterne af 

forsknings- og ytringsfriheden. En pointe, som Mikkel Thorup fremhævede, da vi spurgte ind 

til, om populisme var med til at polarisere en politisk debat.  

 

“Alle sådan nogle tematikker gør, at der kommer en polarisering. Det betyder at der er nogle 

mennesker, der påstås at handle skjult og handle imod de mere basale og eksistentielle 

interesser, der går ud over, at man kan være politisk uenig inden for en fælles ramme. Men lige 

præcis populismen er påstanden om, at der er nogen, der har brudt rammen, nogen, der har 

svigtet rammen i helt basal forstand, nogen, der er antidemokratiske. Det giver en form for 

uforsonlig energi til den politiske debat ” (Thorup, 2020, bilag 1).  

 

Denne uforsonlighed er dog ikke forbeholdt identitetspolitiske debatter, men er en generel 

konsekvens ved at kommunikere med udgangspunkt i en populistisk logik. Derfor kan 

populisme ses som et angrebssprog snarere end et kompromissprog, da konstruktionen af et 

os vs. dem som udgangspunkt splitter debatten i to poler. Dette gøres blandt andet gennem 

repræsentationslogikken, hvor højrefløjen konstruerer de almindelige danskere ved hjælp af 

ækvivalenslogikken. Da højrefløjen altid står i ækvivalent modsætning til den 

krænkelsesparate elite, er en af konsekvenserne, at kommunikationen ikke lægger op til et 

kompromis eller en løsning, men snarere anvendes som et angrebssprog til at nedgøre sin 

politiske modstander. Manglen på kompromissøgende kommunikation er derfor en 

konsekvens, som krænkelsesnarrativet skaber i en identitetspolitisk debat. Dermed anvendes 

narrativet ikke til at fremhæve en pointe om, hvordan de krænkelsesparate kan 

imødekommes, eller hvilke traditioner eller sproglige vendinger der måske bør genovervejes. 
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Som Mikkel Thorup fremhæver, bliver en af konsekvenserne i stedet, at en os vs. dem-retorik 

fungerer som et sprog, der bryder med konsensus, kompromiset og den gode tone. 

 

“Jeg synes helt klart, at populisme er et angrebssprog, det er ikke et kompromissprog. Når man 

skal indgå kompromiser, så dropper man populismesproget i forhold til et andet. Men bare for at 

sige, at der er en helt klar sammenhæng dér. Populisme er det sprog, man bruger, når man 

ønsker at bryde med konsensus, kompromiset, den gode tone, tingene, som de har været hidtil. 

Det er et af de sprog, man kan bruge til at bryde den gode orden “ (Thorup, 2020, bilag 1).  

 

En anden konsekvens ved at tale ind i en populistisk os vs. dem-retorik er, at muligheden for 

at blive klogere på den andens position fratages. Det ses i vores empiri, når højrefløjen gør sig 

til repræsentant for de almindelige danskeres holdninger ved at konstruere et “os”, der står 

over for de krænkelsesparate og krænkelseskulturen. Der eksisterer således ikke en 

kommunikation om, hvorfor nogle bliver krænket, eller hvilke forudsætninger der ligger til 

grund for krænkelsen, når personer reduceres til at være krænkelsesparate. Debatten får 

dermed ikke karakter af en meningsudveksling, men bliver et spørgsmål om at reducere sin 

modstander til at være for følsom og nærtagende. Denne pointe støtter Jannick Friis 

Christensen op om i nedenstående citat.  

““Vi” kan jo så gå ud og påstå “os” gennem et os og dem, at “vi” repræsenterer folket, eller “vi” 

repræsenterer sandheden, og dermed frarøves vi alle sammen muligheden for at blive klogere på 

den andens positioner ved, at man bruger det her krænkelsesnarrativ til at sige, at nogen, der 

ytrer sig kritisk, blot føler sig krænket. Det er at tillægge dem bestemte motiver, som de ikke 

nødvendigvis har givet udtryk for at have, fordi krænkelsesnarrativet ofte kobles sammen med 

følelser, som et modstykke til det rationelle” (Christensen, 2020, bilag 3).   

Så konsekvenserne ved at kommunikere i en os vs. dem-logik bliver at polariseringen i 

debatten øges, at debatten ikke kommer til at handle om kompromis, men snarere fungerer 

som et angrebssprog, og at den andens position i debatten fratages eller lukkes helt ned. Ifølge 

Frederik Stjernfelt, forsker ved Aalborg Universitet, er os vs. dem dog en logik, der altid i en 

vis udstrækning gør sig gældende i en debat, da forudsætningen for en debat er uenighed. 

Spørgsmålet bliver derfor ikke, om der konstrueres et os vs. et dem, men hvilken 

grænsedragning der konstrueres mellem et os vs. et dem.  
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“Det, man skal være obs. På, det er, at alle altid på en eller anden måde kommunikerer i en os 

versus dem-form. Det, man så kan sige, det er, at det er mere eller mindre implicit og mere eller 

mindre eksplicit, men der er altid grænsedragninger et eller andet sted” (Stjernfelt, 2020, bilag 

4). 

Dette udgangspunkt er værd at diskutere, da en essentiel del af Laclau og Mouffes diskursteori 

og Laclaus populismeteori netop handler om grænsedragning.  

6.2 Forudsætning for en debat er to modstridende narrativer  

“[...] det er sådan set ikke et spørgsmål om implicit eller eksplicit, det er mere et spørgsmål om 

snæver/bred, altså hvor snævert trækker man grænserne og det os, og inden for hvilke kriterier 

man gør det. For mig, ud fra min demokratiforståelse, er et etnisk kriterium for os potentielt 

udemokratisk, men der er jo andre, der har andre demokratiforståelser. Men omvendt vil jeg jo 

påstå, at enhver etablering af et demokratisk fællesskab er nødt til at trække grænser, men det, 

man kan sige, det er, at der potentielt i en populistisk diskurs ligger en anti-pluralistisk logik, 

fordi man forsøger at etablere folket som en enhed” (Hansen, 2020, bilag 2).  

Allan Dreyer Hansen fremhæver i ovenstående citat, at det ikke handler om, hvorvidt der 

trækkes grænser, men om, i hvilket omfang grænserne trækkes, og inden for hvilke kriterier 

disse grænser sættes. Netop denne refleksion er værd at have in mente i debatten om 

krænkelseskulturen. Det er ikke overraskende, at højrefløjen laver en grænsedragning, hvor 

den stiller sig selv som repræsentant for almindelige danskeres holdninger og trækker en 

grænse til dem, den iagttager som krænkelsesparate. Om den grænse er udemokratisk, er op 

til den enkeltes vurdering; ligesom et etnisk kriterium for, hvem der inkluderes som danskere, 

afhænger af den enkeltes demokratiforståelse og forståelse af nationalt tilhørsforhold. Derfor 

vil vi ikke diskutere, hvorvidt den grænse, højrefløjen drager imellem almindelige danskere og 

de krænkelsesparate, er udemokratisk, men i stedet, hvilke konsekvenser det har, at den 

netop har valgt denne grænsedragning. Det er ikke nødvendigvis negativt, at højrefløjen 

trækker en grænse, for det er en forudsætning for politik, hvilket også underbygges i Allan 

Dreyer Hansens citat, men det er også udgangspunktet for Laclau og Mouffes politik-

forståelse, fordi et forsøg på repræsentation af folket altid vil have en anti-pluralistisk 



Side 101 af 121 

 

egenskab, da noget må sættes uden for folket, for at folket kan repræsenteres (Laclau, 2005: 

32).  

Frederik Stjernfelt, forsker ved Aalborg Universitet, fremhæver, at selvom en populistisk 

retorik splitter debatten, så kan en af de positive konsekvenser ved sådan en debat være, at 

den afmonterer frustrationer i samfundet og fungerer som en ventil, hvor folk kan komme ud 

med vrede og frustrationer (Frederik Stjernfelt, 2020, bilag 4). Derfor er det ikke 

nødvendigvis negativt, at der trækkes grænser inden for en identitetspolitisk debat, og fordi vi 

har undersøgt højrefløjens iagttagelser af de krænkelsesparate, så har vi på samme tid kun 

haft blik for højrefløjens grænsedragninger. Hvis vi havde undersøgt venstrefløjens 

grænsedragninger, havde grænsedragningen set anderledes ud. Hvor den ene side ser de 

krænkelsesparate og krænkelseskulturen over det hele, så ser venstrefløjen for eksempel 

racisterne, patriarkatet, de konservative og undertrykkerne over det hele. Det at italesætte sin 

politiske modstander på en måde, som modstanderen ikke identificerer sig med, er ifølge 

Frederik Stjernfelt en naturlig del i alle debatter.   

“Det er selvfølgelig deres politiske konstruktion at kalde det krænkelse, mens de, der taler for, vil 

sige, at vi argumenterer for legitime særrettigheder for de her grupper. Hvilke grupper det nu 

end er. Det er bare et udtryk for, at i hårde debatter, dér omtaler folk altid deres modstander på 

måder, som modstanderen ikke selv kan identificere sig med. Det gælder jo også den anden vej 

rundt” (Stjernfelt, 2020, bilag 4).  

Denne iagttagelse støtter Mikkel Thorup op om, da han mener, at begge sider i debatten om 

krænkelseskulturen benytter sig af en antagonistisk os vs. dem-konstruktion. Hvor den ene 

part ser patriarkatet over det hele, ser den anden part Judith Butler-læsende radikale 

feminister overalt. Konsekvensen ved at anvende et konstrueret narrativ til at omtale sin 

modstander i en debat om identitetspolitik, kan imidlertid blive, at ingen bliver klogere på 

hinandens synspunkter, fordi narrativet på forhånd er skrevet af begge sider.  

“Den grundlogik for en antagonistisk konstruktion kan det siges, at begge parter på sin vis 

benytter sig af. Den ene ser patriarkatet over det hele, den anden ser den Judith butler-læsende 

radikale feminist overalt. Begge parter er i deres egen forstand iscenesat som beskytteren af det 

universelle. Om det handler om ligheden, civilisationen eller biologien. Men det efterlader alle 
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parter med at stå udenfor og tænke – hvad fanden er det egentlig, der foregår her, og ingen 

bliver klogere. Det er måske pointen og det, der ligger i spørgsmålet. Ingen, der bliver klogere af 

disse debatter” (Thorup, 2020, bilag 1). 

Konsekvensen ved at kommunikere i krænkelsesnarrativet ud fra en os vs. dem-konstruktion 

bliver altså, at der ikke er nogen, der bliver klogere af disse debatter, fordi modstanderen 

reduceres til en identitetsmarkør som krænket. Det betyder, at deres position bliver 

ekskluderet fra debatten, men selvom den andens position i debatten fratages eller lukkes helt 

ned, så handler politik i Laclau og Mouffes politikforståelse netop om at drage grænser til en 

gruppe, der ekskluderes fra folket. Derfor handler politisk kommunikation ikke om at nå til 

enighed eller at blive klogere, men i stedet om at opnå politisk mobilisering fra en bestemt 

position. Dette har vores anden delanalyse ligeledes vist, da den belyste, hvordan 

krænkelsesnarrativet fungerer som en politisk mobiliseringsstrategi, der kan ses som 

højrefløjens forsøg på at reetablere den eksisterende sociale orden. I Laclau og Mouffes 

litterære værk Det Radikale Demokrati (2002) er en af hovedpointerne, at demokratiet skal 

kunne rumme agonistiske relationer, hvor der kæmpes om måden og vejen hen til et slutmål, i 

stedet for antagonistiske relationer, hvor der ikke er plads til en anden position end din egen: 

“Opponenter i det politiske fællesskabs kontekst skal ikke opfattes som fjender, der skal 

tilintetgøres, men som modstandere, hvis eksistens er legitim, og som derfor må tolereres. Vi 

vil kæmpe imod modstanderens idéer, men vi vil ikke sætte spørgsmålstegn ved hans ret til at 

forsvare dem” (Laclau & Mouffe, 2002: 188). Det er derfor værd yderligere at diskutere, hvilke 

konsekvenser det har, når man ekskluderer sin politiske modstanders position fra en debat. 

6.3 Krænkelsesdebatten er slet ikke en debat 

Allan Dreyer (2020) fremhæver, at eksklusion af ens politiske position kun bliver farlig, når 

den ekskluderer positioner, der burde være legitime i et demokratisk fællesskab.  

“Jeg vil sige, at det er farligt for demokratiet, når der ekskluderes positioner, der burde være 

legitime i et demokratisk fællesskab. Men alting afhænger jo af, hvilke positioner der er legitime i 

et demokratisk fællesskab, og det kommer selvfølgelig også an på, hvilken type af eksklusion man 

foreslår i forhold til de her positioner” (Hansen, 2020, bilag 2). 
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Når højrefløjen italesætter nogen som krænkelsesparate, så fratager den legitimiteten bag de 

identitetspolitiske spørgsmål, der sættes til debat. For eksempel hvad der er acceptabelt at 

klæde sig ud som til en temafest, eller om man kan tale om flere køn i biologiundervisningen. 

Samtidig nævner Allan, at hvor farlig en eksklusionsform er, afhænger af, hvilke positioner der 

anses for at være legitime. I højrefløjens iagttagelser er det netop ikke positioner, der 

begrænser ytringsfriheden, der anses som legitime, hvilket gør det muligt at ekskludere de 

krænkelsesparate fra debatten. Hvor et eksempel på en farlig eksklusion kunne være 

minoriteters udryddelse fra et samfund som i Hitlers kommunikation om jøderne under 2. 

verdenskrig, så vil højrefløjen ikke udrydde de krænkelsesparate. Men konsekvensen ved, at 

deres position ekskluderes, bliver, at der reelt set ikke eksisterer en debat, men at 

krænkelsesdebatten bliver et led i en mobiliseringsstrategi mod de nye krav fra venstrefløjens 

minoritetsgrupper.  

Som analyseret i anden delanalyse får højrefløjens brug af universaliseringslogikken 

partikulære sager til at fremstå som universelle problematikker, hvilket muliggør en politisk 

mobilisering, hvor man ikke debatterer, men i stedet får enkelte sager til at fremstå som 

udtryk for en farlig tendens. Debatten om krænkelseskulturen har altså et ledelsessigte og et 

strategisk sigte, idet der netop ikke “debatteres” eller kommunikeres med henblik på en reel 

debat, men i stedet for at opnå en politisk mobilisering. En politisk mobilisering, der skabes 

ved at være “tough on identity politics” og tage afstand fra de krænkelsesparate, noget Silas L. 

Marker og Vincent Hendricks understøtter som en af årsagerne til den politiske brug af 

narrativet (Marker & Hendricks, 2019: 128f), og som Silas L. Marker nævner i vores interview 

d. 7. februar.  

“Den anden interesse er den, du nævner, altså politikere og meningsdannere, der kan have en 

interesse i at være ‘tough on identity politics’, for det er der et publikum for. Der er et publikum 

for politikere og meningsdannere, der siger ‘nu er vi gået for langt’, ‘nu må det stoppe’, ‘nu er 

identitetspolitik og politisk korrekthed gået for langt’. Slå hårdt ned på det, forsvar samfundet” 

(Marker, 2020, bilag 5). 
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6.4 Krænkelsesnarrativet – en selvopfyldende profeti?  

Fra 2016 og frem har debatten om krænkelseskulturen fyldt meget i det danske mediebillede. 

Faktisk er der publiceret 2.389 artikler, podcasts og tv-indslag, hvor ordet krænkelseskultur 

og krænkelsesparat indgår (Infomedia a). Det er især sager som ’den danske sang er en ung 

blond pige’, forbud mod fester med krænkende udklædning på Københavns Universitet, og 

sagen om en biologistuderende, der var blevet krænket over, at verden blev delt op i mænd og 

kvinder, der har tiltrukket sig stor opmærksomhed. Disse sager er blevet iagttaget som 

værende et udtryk for en generel tendens, hvor folk pludselig bliver krænkede over de 

mindste ting. Hvis man læser et udsnit af de 2.389 indlæg om krænkelseskulturen, er det ofte 

de samme sager, der går igen – for eksempel er sagen om ’den danske sang er en ung blond 

pige’ nævnt i 170 artikler i landsdækkende dagblade, hvilket svarer til lidt under 7% af alle 

indlæg, hvor krænkelseskulturen er fremhævet (Infomedia b). Ved at en bred vifte af aktører 

italesætter krænkelsesnarrativet på samme måde som vores konstruerede højrefløj, kan det 

være med til at hegemonisere forståelsen af de krænkelsesparate som nogen, der er 

nærtagende, og styrke idéen om, at der eksisterer en krænkelseskultur, der udgør en trussel 

mod de demokratiske værdier. Det interessante ved debatten om krænkelseskulturen er, at 

den altid følger den samme skabelon: En enkelt relativt ligegyldig sag om et valg af en sang, en 

udklædning til en fest eller en kommentar på studiet gøres til udtryk for et kæmpe 

samfundsproblem. Fordi krænkelsesnarrativet følger en etableret logik, er debattens 

argumenter, omdrejningspunkt og udfald forsimplede og ofte givet på forhånd. 

Med baggrund i vores analyse bliver det altså forholdsvis nemt at fremskrive, hvordan alle 

krænkelsesdebatter i fremtiden vil forløbe. Derfor er en af konsekvenserne ved at 

kommunikere i et krænkelsesnarrativ, at man allerede på forhånd har afskrevet en egentlig 

debat, fordi krænkelsesnarrativet i stedet fungerer som en mobiliseringsstrategi, der forsøger 

at fastholde den herskende orden, som nye identitetspolitiske debatter sætter under pres. 

Konsekvensen er således, at krænkelsesnarrativet ikke handler om at re-politisere, eller om, 

hvilke normer eller værdier som er acceptable, men i stedet er et narrativ, der anvendes til at 

fastholde status quo. En pointe, som Mikkel Thorup understøttede, da vi spurgte ham, hvorfor 

han troede, at krænkelsesnarrativet var opstået i dag.    

“Læg mærke til den matrix, mønster, hvormed vi diskuterer det her, det falder ned i nogle ret 

etablerede skabeloner for, hvordan vi snakker om det her. Noget bliver løftet op til at være en 
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sag, ofte fordi der er nogen på KU, der har lækket et eller andet. I kan formodentlig skrive, 

hvordan samtlige af 2020’s krænkelsesdebatter vil forløbe, fordi de følger den præcis samme 

model. Hvilket fortæller, at vi har udviklet en idé om, at der er nogle igangværende aktører, der 

allerede er klar og beredte, de har begreberne på plads, forløbet er allerede skitseret, og 

konklusionerne er draget. Det konklusionerne er, er, at de her fænomener ikke er anekdotiske 

eller tilfældige, men lige præcis er tendentielle” (Thorup, 2020, bilag 1).  

Ud fra ovenstående analyse har dette speciale vist, hvordan højrefløjen har formået at 

opretholde et narrativ, der har haft bred opbakning i medierne af alle fra journalister, 

meningsdannere og private aktører. Fortællingen om de få individer, der ødelægger det 

danske samfund grundet deres overfølsomhed, har haft så stor opbakning, at krænkelsesparat 

var udnævnt til årets ord af Dansk Sprognævn i 2019. Vender vi tilbage til vores indledende 

fascination af, hvordan enkelte sager om en temafest på KU, kønsstatistikker i 

biologiundervisningen og senest Eskimoisens skift af navn er blevet anvendt af politiske 

aktører i pressen, så er vi blevet klogere på, hvordan debatten fungerer som en politisk 

mobiliseringsstrategi, der gennem en konstruktion af den krænkelsesparate elite over for den 

almindelige dansker kan ses som højrefløjens forsøg på at stå imod de krav, der udspringer af 

nye politiske fællesskaber.   

7.0 Konklusion  

I dette speciale har vi spurgt ind til, hvordan italesættelsen af de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen kan siges at have kontinuiteter til begrebet politisk korrekthed. Gennem 

en analyse af debatten om politisk korrekthed i løbet af 90’erne og frem til i dag kan vi 

konkludere, at begreberne blandt politiske aktører hovedsageligt anvendes af Dansk 

Folkeparti, samt at politisk korrekthed og krænkelsesparathed har kontinuiteter i måden, 

hvorpå begreberne anvendes og problematiseres: som en trussel for de demokratiske 

værdier, herunder ytringsfriheden, samt som et udtryk for en overdreven korrekthed og 

nærtagenhed. Selvom der er kontinuitet i objektiveringen af begreberne, så er der et par 

forskelle i subjektiveringsprocessen, da det kun er de krænkelsesparate, der subjektiveres 

som individer, der konstruerer ikke-eksisterende problemer. I anvendelsen af begreberne 

italesættes de politisk korrekte i langt større grad som venstrefløjen, hvorimod de 

krænkelsesparate ikke italesættes som en bestemt befolkningsgruppe. Derfor er begreberne 
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ikke synonymer, da der er forskel på, hvordan de benyttes af politiske aktører, selvom de 

trækker på samme overordnede objektiveringer. Dermed kan vi bekræfte vores formodning 

om en kontinuitet i anvendelsen af begreberne, men også belyse de nye diskursive elementer, 

der indgår i brugen af begreberne krænkelseskultur og de krænkelsesparate. Efterfølgende 

har vi undersøgt, hvorvidt højrefløjens artikulationer om de krænkelsesparate og 

krænkelseskulturen kan ses som et udtryk for populisme. Til dette har vi kunnet konkludere, 

at de krænkelsesparate kan iagttages som en elite, der står i antagonistisk relation til de 

almindelige danskere, når højrefløjen iagttager de krænkelsesparate som en trussel mod 

ytringsfriheden og det danske samfund. Men vi kan også konkludere, at krænkelsesnarrativet 

ikke er populistisk i de artikulationer, hvor højrefløjen udelukkende italesætter de 

krænkelsesparate som nærtagende, sarte og nogen, der opfinder problemer at blive krænkede 

over, da disse artikulationer ikke trækker på en anti-elitær forestilling, men blot ekskluderer 

de krænkelsesparate fra resten af samfundet. Når de krænkelsesparate italesættes som en 

elite, der står i modsætning til resten af den danske befolkning, så fungerer kommunikationen 

som en mobiliseringsstrategi, der kan ses som højrefløjens forsøg på at reetablere den sociale 

orden, som nye politiske fællesskaber sætter under pres. Dertil kan vi konkludere, at Dansk 

Folkeparti i højere grad end Venstre og Det Konservative Folkeparti konstruerer en anti-

elitær kommunikation om de krænkelsesparate, hvilket betyder, at deres kommunikation i 

højere grad kan ses som populistisk end tilfældet er med Venstre og Det Konservative 

Folkeparti. Afslutningsvist har vi ønsket at undersøge, hvilke konsekvenser disse 

artikulationer har haft for identitetspolitiske debatter. Overordnet kan der siges at være tre 

konsekvenser forbundet med brugen af krænkelsesnarrativet: Polariseringen øges i debatten, 

og kommunikationen fungerer som et angrebssprog, ens politiske modstanders holdninger 

reduceres til et spørgsmål om individuelle følelser, og debatten følger et bestemt mønster, der 

altid ender med samme konklusion. Selvom disse konsekvenser kan ses som negative for en 

debat, hvor målet er at blive klogere, så muliggør højrefløjens brug af krænkelsesnarrativet en 

mobilisering af resten af samfundet, der står i modsætning til krav og frustrationer, som 

venstrefløjen i lang tid har haft succes med at implementere, heriblandt krav om mere fokus 

på kønsminoriteter, diskrimination og raceuligheder. Derfor kan brugen af 

krænkelsesnarrativet ses som en politisk ledelsesstrategi, der er et forsøg på at fastholde 

status quo ved effektivt at lukke ned for den modsatte fløj i debatten om identitetspolitik.   
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8.0 Refleksioner over vores speciales analysestrategiske implikationer  

I dette afsnit vil vi distancere os fra den analytiske tilgang og i stedet forholde os kritisk til 

vores videnskabsteoretiske afsæt, herunder hvilke implikationer vores empiriske og 

analysestrategiske valg har haft i forhold til de konklusioner, vi er kommet frem til.  

 

Det, at vi har valgt en undersøgelsesgenstand, der er negativt ladet, har naturligvis haft 

konsekvenser for de resultater, vi er nået frem til. Det betyder, at vi fra starten har valgt at 

undersøge en bestemt side af debatten fremfor at undersøge en debat om identitetspolitik fra 

begge vinkler eller politiske fløje. Derfor er det ikke underligt, at vi i vores konstruktion af 

iagttagelsespunkt er kommet frem til højrefløjen som vores udgangspunkt. Havde vi i stedet 

undersøgt begreber som anti-racisme og kønspolitik, var vi sandsynligvis endt med at iagttage 

debatten om identitetspolitik gennem venstrefløjens iagttagelser. Vores konklusioner er altså 

baseret på højrefløjens konstruktion om de krænkelsesparate, hvilket afviger fra den 

klassiske hegemonianalyse, hvor man som udgangspunkt analyserer begge sider af en debat 

eller diskurs. Denne type af analyse gik vi dog væk fra i vores indledende arbejde, da 

venstrefløjen ikke på samme måde har et samlet begreb for individer, der ikke tager højde for 

ubevidst diskrimination. Der er altså ikke ét modbegreb til krænkelsesdebatten, som ville 

gøre det oplagt at foretage en hegemonianalyse – i stedet kunne en række begreber som 

eksempelvis frihed, lige rettigheder, raceuligheder og anti-diskrimination anvendes som 

modpol til krænkelsesnarrativet, hvilket gjorde dette undersøgelsesdesign svært at udføre.  

 

En anden implikation for de konklusioner, vi er kommet frem til, er valget af 

iagttagelsespunkt. Da vi har valgt at undersøge en debat fremfor en aktørs politiske projekt, 

har det været svært at fastsætte et iagttagelsespunkt. For at kunne foretage en andenordens 

analyse, hvor vi iagttog en aktørs iagttagelser, var det dog nødvendigt at iagttage debatten fra 

en bestemt vinkel. Da der ikke var én aktør, der hovedsageligt har ført denne debat, men i 

stedet en lang række aktører, måtte vi starte et andet sted. Vi valgte at tage udgangspunkt i 

politiske aktører fremfor forskere, medier, privatpersoner mv., da populismeteorien er 

udviklet til at undersøge politisk mobilisering. Dertil blev vi nødt til at kortlægge, hvilke 

politiske aktører der blandede sig i debatten, før et iagttagelsespunkt kunne dannes. Efter 

kortlæggelsen af disse aktører samlede vi de tre partier Dansk Folkeparti, Venstre og Det 
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Konservative Folkeparti, da det var dem, der udtalte sig hyppigst i debatten. En del af det 

analytiske arbejde har vist, at det på nogle punkter var svært at arbejde med et samlet 

iagttagelsespunkt, da de tre aktørers udtalelser til tider varierede en del. Derfor har vi i løbet 

af analysen samtidig måttet nuancere vores konklusioner og afvige fra et samlet 

iagttagelsespunkt, hvor vi mente, at det ville være for generaliserende kun at arbejde med ét 

iagttagelsespunkt.  

 

En tredje implikation ved vores valg af analysestrategi og empirisk grundlag er, at vi har valgt 

at starte vores genealogi med begrebet politisk korrekthed. I vores konklusion har vi 

præsenteret, hvordan der er klare paralleller mellem 90’ernes og 00’ernes brug af politisk 

korrekthed og den nutidige debat, der har været om krænkelseskulturen og de 

krænkelsesparate. At starte vores genealogi med udgangspunkt i begrebet politisk korrekthed 

har bevirket, at vi har kunnet belyse klare paralleller i anvendelsen af politisk korrekthed og 

krænkelsesparathed. Hvis man skal forholde sig kritisk over for denne fremgangsmåde, så har 

vores hypotese om sammenhængen fået os til at lede efter kausaliteter, hvilket man som 

forsker altid skal være opmærksom på. I en klassisk genealogisk analyse ville udgangspunktet 

ikke været bundet af en kausalitet, men ville i stedet rette sig mod at stille sig nysgerrig på 

fænomenet gennem en dybdegående genealogisk opsporing af de institutionelle og diskursive 

praksisser, der har givet mening til fænomenet krænkelseskultur. I denne type analyse ville vi 

være gået langt længere tilbage i historien samt have undersøgt et bredere udvalg af 

empiriske kilder, hvilket havde givet os en forskningsmæssig større indsigt i opkomsten af 

krænkelseskulturen. Denne søgen og fund af kausalitet udgør derfor en blind plet i vores 

forskningsdesign, da vi har reduceret muligheden for at få øje på alternative diskursive 

praksisser ved at starte vores analyse med udgangspunkt i politisk korrekthed. Vi er derfor 

som forskere opmærksomme på, at vi ved at tage afsæt i den socialkonstruktivistiske 

videnskabsteori og den subjektive epistemologi har haft indflydelse på de resultater, vi har 

præsenteret i dette speciale.  

 

8.1 Refleksioner over specialets forskningsmæssige bidrag  

Afslutningsvist vil vi overveje, hvad vi forskningsmæssigt kan tilføre til populisme-

teorien, forståelsen af politisk kommunikation, samt hvad dette speciale leverer til forståelsen 

af identitetspolitiske debatter.  
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Kigger vi på valget af populismeteori, har vi kunnet tilføje og udbygge teorien i dette speciale 

på tre forskellige måder: gennem modkrav, ved at udfordre Laclaus afsæt i populisme som 

udelukkende demokratisk positivt, og ved at afvise, at populismen nødvendigvis hænger 

sammen med en stærk leder. Vi har tidligere beskrevet, hvordan populismen oftest vokser 

frem, når der er krav fra ‘folket’, som ikke bliver mødt. Det betyder, at populisme oftest opstår 

i brudsituationer, når ‘folket’ ikke mener, at det etablerede system tager højde for deres 

behov. Etableringen af den folkelige pol fungerer derfor ved at sætte pres på det etablerede 

system gennem populistisk retorik, så ‘folkets’ krav kan blive indfriet (Hansen, 2017: 21). Da 

vi iagttager højrefløjens populistiske konstruktioner, så er kravene, at den almindelige 

dansker skal have ret til at ytre sig frit og holde fast på sine meninger uden at blive stemplet 

for racisme, diskrimination etc. Hvor teorien går på, at populisme vokser frem, når krav i 

samfundet ikke bliver mødt, så har vores analyse vist, at populisme også kan vokse frem som 

en form for modkrav til elitens krav om øget inklusion og anti-diskrimination. Eller som en 

form for politisk kommunikation, der benytter folket til at fremme højrefløjens politiske 

projekter. Det er disse modkrav, som højrefløjen iagttager som beskyttende for den 

almindelige dansker. Dette hænger godt sammen med vores overordnede analyse af 

krænkelsesnarrativet som en politisk mobiliseringsstrategi, der i stedet for at ryste den 

sociale orden forsøger at fastholde den etablerede orden.  

 

Laclau har i sin populismeteori et syn på populisme som noget, der rummer en demokratisk 

positivitet. Det har det, idet populismens tilstedeværelse i politik medfører, at folket og dets 

krav spiller en større rolle og fylder mere på den politiske scene. Derfor kan tilstedeværelsen 

af populisme, ifølge Laclau, resultere i en tiltrængt demokratisering af et samfund, hvilket 

udgør det demokratisk positive i populismen (Laclau, 2006) & (Hansen, 2017: 11). Efter at 

have benyttet Laclaus populismeteori på vores empiriske materiale mener vi, at man godt kan 

udfordre den positive normativitet, som Laclau baserer sin populismeteori på, da vi samtidig 

kan se, at populistisk kommunikation har negative konsekvenser. På baggrund af vores 

analyse har vi blandt andet konkluderet, at der i høj grad er populisme til stede, når de 

krænkelsesparate italesættes som individer, der udgør en trussel for den almindelige 

danskers holdninger samt for de demokratiske og kulturelle værdier. Det er især her, vi 

forholder os kritisk til den demokratiske positivitet, som Laclau tillægger populisme, idet vi 

på baggrund af vores analyse har kunnet konkludere, at brugen af krænkelsesnarrativet 
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fungerer som et angrebssprog, øger en polarisering og ekskluderer ens modstanders 

synspunkter i en debat. Selvom højrefløjens politiske kommunikation om de 

krænkelsesparate også kan ses som positivt, i og med at den repræsenterer et andet 

demokratisk syn på sprog, kultur og traditioner end dem, de nye fællesskaber kommunikerer. 

Derfor mener vi, at dette speciale kan supplere Laclaus teori med en ekstra bemærkning om, 

at populisme ikke nødvendigvis er positivt, men det må kræve et analytisk funderet arbejde. 

Dette speciale kan fungere som et eksempel på den negative indvirkning, som en populistisk 

logik kan have på et demokratisk princip om en åben og fri debat.   

 

Laclau tillægger lederen en central rolle i sin populismeteori, forstået på den måde, at lederen 

ofte stilles op som det eneste alternativ til de problematikker, der hersker. Dette ser man 

eksempelvis meget tydeligt i sloganet Stauning eller kaos, men også i et mere nutidigt 

eksempel med Trump, der iagttager sig selv som den, der skal skabe lov og orden i det 

amerikanske samfund. Laclau gør det imidlertid også klart i sin populismeteori, at populisme 

af og til kan forekomme, uden at det artikuleres gennem en leder (Hansen, 2017: 24). Vores 

speciales resultater kan fungere som eksempel på netop dette, idet de populistiske elementer 

i krænkelsesnarrativet ikke artikuleres gennem en central leder, men af en række forskellige 

aktører.  

 

Vi har fundet ud af at målet ikke er at opnå konsensus om grundlæggende samfundsmæssige 

udviklingstræk men i stedet ved at iscenesætte en debat. Denne pointe er ikke overraskende i 

sig selv, da en forudsætning for populismeteorien er, at politiske identiteter skabes ved at 

ekskludere andres politiske identiteter, det vil sige, at ethvert forsøg på politisk mobilisering 

af folket samtidig må stå i et antagonistisk forhold til en elite (Laclau, 2005: 5). Dér, hvor 

vores speciale i stedet bidrager til forskningen, er ved at give Laclaus politikforståelse et nyt 

perspektiv. Hvor Laclau definerer politik som en kamp om at fiksere mening (Laclau, 2002: 

136), så har vores speciale vist, at politisk mobilisering også kan ske gennem en iscenesat 

kamp mellem de krænkelsesparate og de almindelige danskere, der frembringes af vores 

konstruerede højrefløj. Kampen er iscenesat i den forstand, at debatten kun italesættes og 

diskuteres af højrefløjen. Derfor er det også kun en problematisk samfundstendens gennem 

højrefløjens konstruktioner. Der eksisterer derfor sjældent en debat om, hvorvidt man for 

eksempel ikke må synge en højskolesang, da debatten kun føres af aktører på højrefløjen. 
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Højrefløjens debatsager tager nemlig oftest udgangspunkt i enkeltsager, hvor der ikke 

eksisterer en bred uenighed mellem positionerne.  

9.0 Perspektivering 

Det er svært at være uenig i debatten om krænkelseskulturen, fordi det er en politisk framing, 

der er konstrueret til, at du som læser skal være enig i, at “det da er alt for galt med den 

krænkelseskultur og de krænkelsesparate”, fremfor som et nuanceret og reflekteret bidrag til 

en debat om minoriteters rolle i samfundet. I dette speciale har vi konkluderet, at narrativet 

fungerer som en mobiliseringsstrategi, der kan ses som højrefløjens forsøg på reetablering af 

den sociale orden, som de nye fællesskaber sætter under pres. Debatten om 

krænkelseskulturen er dog langtfra det eneste eksempel på en debat, der tager udgangspunkt 

i en negativt ladet identitetsmarkør. Et andet eksempel på et sådant narrativ er brugen af 

begrebet “OK boomer”, der benyttes om de individer, der er født tilbage i 1940’erne, 

1950’erne eller 1960’erne. Et begreb, der kan ses som venstrefløjens kampråb, når de vil 

ekskludere ældre, som de mener er skyld i problemer som stigende ulighed og 

klimaforandringer, fra en debat om klima (Thorsen, 2019). På samme måde som med 

begrebet krænkelsesparat benyttes begrebet ’OK boomer’ som en ny type identitetspolitisk 

markør, der konstruerer en grupper individer, der grundet deres identitet ikke kan have 

legitime pointer i en debat om for eksempel klima. Dette begreb fungerer på samme måde 

som begrebet krænkelsesparat som en måde at mobilisere og organisere en gruppe på, som 

der forsøges skabt afstand til. Ser vi tilbage på historien, er der uanede eksempler på, hvordan 

individer tilknyttes negative identitetsmarkører, som deres politiske moderstandere benytter 

til at fjerne deres position i en debat: fremmedfjendsk, kulturradikal, racist mv. Det farlige 

ved, at aktører reducerer individer til identitetsmarkører, bliver dog, at man samtidig fratager 

sin politiske modstander alt anden politisk identitet. I stedet for at være en studerende, der 

har brugt fem år på at studere strukturel racisme, så reduceres individet til krænkelsesparat. I 

stedet for at være en ekspert med 30 års erfaring inden for vind- og energisektoren, så 

reduceres personen til at være en ’boomer’. Ser man på dette med udgangspunkt i strategisk 

og politisk kommunikation, så virker det som et smart kommunikationsgreb at anvende 

negative identitetsmarkører i debatter. Men disse markører er samtidigt med til at fjerne alle 

nuancer i en debat, hvilket øger polariseringen i debatten, et problem som World Economic 
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Forum har identificeret som en demokratisk udfordring på verdensplan (WEF, 2019: 14-34). 

Derfor vil vi med afsæt i vores konklusioner opfordre til, at man som borger stiller sig kritisk 

over for brugen af negative identitetsmarkører i offentlige debatter, der per. definition 

udelukker den andens position fra debatten.  
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