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Abstract  

This study explores Danish youth politicians use of anger and emotion management and how 

this can be used strategically in a political context. Furthermore, the study explores how 

gendered norms and feeling rules creates opportunities and limitations for each youth 

politician. Our data is based on 12 semi-structured qualitative interviews with young people 

who are members of a youth political party in Denmark.  

Drawing on theoretical perspectives from Arlie Hochschilds dramaturgical sociology of 

emotions, our analysis views perspectives on how individuals manage their anger in politics. 

The individual emotion management shed light on cultural feelings rules of anger in youth 

politics. Drawing on a theoretical perspective from Sara Ahmeds affect-theory, our analysis 

illustrates how affective signs stick to certain bodies or objects, which the youth politicians 

navigate their anger in relation to.   

The analysis shows that anger is seen to be both a motivation to participate in politics but are 

at the same time viewed as a negative and destructive emotion. In the political sphere there is 

a distinction between the private and the political, which is related to a hierarchy of emotion 

where rationality is seen as more valuable than emotion in the political debate. To be 

emotional is considered as being subjective and having poor judgment. Rationality and 

emotions are also connected to a gendered aspect, where men are seen as more rational and 

women more emotional. Further there exists some gendered objects of fear that circulates 

between party members consisting of the hysterical woman and the violent man. We find that 

the youth politicians, especially the females, creates emotional strategies to cope with the 

gendered norms and objects of fear. It is concluded that the cultural expectations in relation to 

anger create a gender inequality in youth politics, because youth politicians do not have the 

same opportunity to express their anger strategically. 
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1. Indledning 

“Alle borgere kan udtrykke det, de vil. Man kan sige, skrive eller på anden 

måde udtrykke sine tanker offentligt. Men samtidig må man også tage ansvaret 

for det, man siger eller skriver. Lovgivningen sætter nemlig nogle grænser for, 

hvad man kan tillade sig at sige eller skrive offentligt.”  

(Grundloven §77: Ytringsfrihed) 

Er det kun lovgivningen, der sætter grænser for hvem, hvad og hvordan man kan udtrykke 

sig? Er den politiske samtale og debat virkelig fri for alle?  

Der bliver ofte talt om vrede mod politikere og andre personer, der ytrer sig i den offentlige 

debat. Det er påvist, hvordan vrede og had er særligt rettet mod bestemte befolkningsgrupper, 

herunder etniske minoriteter og kvinder (Analyse & Tal 2021). Dette resulterer i, at visse 

befolkningsgrupper i højere grad afholder sig fra at ytre sig i den offentlige debat (Institut for 

Menneskerettigheder 2021). Det er altså belyst, hvordan vrede og had bliver en hindring for 

den demokratiske samtale og retten til at ytre sig i den offentlige debat. Dette er et eksempel 

på, at der udover de juridisk sikrede rettigheder, også eksisterer et socialt og kulturelt lag, der 

har konkrete konsekvenser for ens muligheder og begrænsninger for at deltage i den 

demokratiske og politiske samtale. Undersøgelsen bidrager med et nyt perspektiv på vrede i 

den politiske debat, nemlig den debat, der finder sted internt i de politiske partier.  

Denne undersøgelse udspringer af en undren over, hvilken betydning vrede har internt i de 

politiske partier, og hvad dette har af konsekvenser for muligheden for at ytre sig og deltage i 

den demokratiske samtale. Gennem en affektteoretisk og følelsessociologisk tilgang til vrede 

belyser vi vredens kulturelle og sociale betydning. Herunder hvilke muligheder og 

begrænsninger den skaber i en politisk kontekst med særligt fokus på køn som 

identitetsmarkør. Undersøgelsen bidrager til en mere nuanceret forståelse af samspillet 

mellem vrede og køn i en politisk kontekst, herunder hvordan vrede ikke er iboende negativ 

og destruktiv, men også kan være motiverende og bruges som et strategisk politisk værktøj 

(Duffy 2017; Serazio 2017).  

I denne undersøgelse sætter vi fokus på politiske ungdomspartier i Danmark. Dette er baseret 

på en antagelse om, at det er i de politiske ungdomspartier, at grundstenene for fremtidige 

politiske karrierer lægges. Ungdomspartierne har derved en dannende rolle, da det er her, de 

unge politisk aktive lærer de sociale og politiske spilleregler at kende.  
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Undersøgelsen er en del af et samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på 

Aalborg Universitet og bidrager til et større forskningsprojekt, der belyser vredens betydning 

i forskellige kontekster og hos forskellige identiteter i form af køn, alder, socialklasse og 

etnicitet (Aalborg Universitet; Bilag 1). Formålet med denne undersøgelse er at forstå, hvilke 

kulturelle normer for vrede, der eksisterer blandt ungdomspolitikere og hvordan dette kan 

skabe både muligheder og begrænsninger i den politiske debat. 

2. Problemformulering  

Vi arbejder ud fra følgende problemformulering og forskningsspørgsmål: 

Hvordan kan man forklare ungdomspolitikeres håndtering af vrede, og hvorfor skaber 

kønnede følelsesregler og normer muligheder og begrænsninger for den enkelte 

ungdomspolitiker?  

• Hvordan bruger ungdomspolitikere vrede strategisk?  

• Hvorfor tillægges vrede og følelser forskellig værdi i ungdomspolitik?  

• Hvorfor skaber følelsesregler for vrede kønnede begrænsninger og muligheder? 

3. Læsevejledning  

I følgende læsevejledning gennemgår vi undersøgelsens opbygning.  

I afsnit 4 Eksisterende forskning redegør vi for den eksisterende litteratur på feltet. På 

baggrund af den eksisterende litteratur kvalificerer vi undersøgelsens relevans og bidrag. 

I afsnit 7 Metode gennemgår vi undersøgelsens metodiske design samt forskningsetiske 

overvejelser. Vi gennemgår desuden de metodiske overvejelser, der ligger til grund for 

undersøgelsens design. Vi forholder os til undersøgelsens validitet løbende i dette afsnit  

I afsnit 8 Teori redegør vi for undersøgelsens teoretiske udgangspunkt. Her findes et afsnit 

om den dramaturgiske følelsessociologi med udgangspunkt i Arlie Hochschild. Derudover 

præsenteres teoretiske begreber fra Sara Ahmeds affektteori.  

Afsnit 10 Analyse rummer undersøgelsens analyse, som er opdelt i fire dele. Først kommer en 

introduktion til feltet, hvor vi beskriver relationen mellem vrede og ungdomspolitik. Dernæst 

Analysedel 1 der belyser, hvordan ungdomspolitikere bruger vrede strategisk. Analysedel 2 

undersøger værdien af vrede og følelser i ungdomspolitik, og hvorfor følelser bliver tillagt 

forskellig værdi i det politiske spil. Analysedel 3 belyser, hvorfor følelsesregler for vrede 

skaber kønnede muligheder og begrænsninger. Analysen afsluttes med en opsamling.  
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I afsnit 11 Diskussion diskuteres både undersøgelsens teoretiske og metodiske valg. 

Diskussionen indeholder blandt andet refleksioner over vores egen medproduktion af viden. 

Derudover overvejelser om hvilke begrænsninger vores teoretiske perspektiv har.  

I afsnit 12 Konklusion og afsnit 13 Perspektivering præsenteres undersøgelsens konklusion 

samt perspektivering.  

4. Eksisterende forskning  

Det følgende afsnit er et overblik over den eksisterende forskningslitteratur indenfor 

undersøgelsesområdet. Litteraturen på området giver os et overblik over de teoretiske og 

empiriske retninger indenfor forskningsfeltet og hvilke positioner og temaer, der bliver 

diskuteret.  

4.1 Vredesforskning fra forskellige fagdiscipliner 

Der er forskellige fagdiscipliner, der har forsket og interesseret sig for vrede. På området 

eksisterer der medicinsk forskning om fysiske følgevirkninger af vrede, såsom øget risiko for 

hjerte-kar-sygdomme (Williams et al. 2000; Kawachi et al. 1996; Chida et al. 2009). 

Derudover eksisterer der psykologisk litteratur, med fokus på psykologisk behandling af 

vrede (Fernandez 2013; Thomas 2004; Feindler 2006). I den psykologiske litteratur fremstår 

vrede som noget grundlæggende negativt, som skal løses ved hjælp af terapi eller psykologisk 

behandling (Roushani et al. 2021; Phillips et al. 2006). I den medicinske litteratur er fokus på 

de fysiologiske risici vrede kan medføre (Williams et al. 2000; Chida et al. 2009). Disse 

fagområder, har vi ikke medtaget i vores database med litteratur, da vi ønsker at fokusere på 

vrede som sociologisk fænomen, og ikke som et psykisk eller fysisk behandlingskrævende 

problem.   

4.2 Sociologisk forskning om vrede  

Fischer & Roseman (2007) undersøger forskellen på vrede og foragt. De konkluderer, at 

vrede er karakteriseret ved at komme til udtryk kortvarigt, og langsigtet være præget af 

forsoning. Foragt er karakteriseret ved afvisning og social eksklusion af den anden person, 

både kortvarigt og langsigtet (Fischer & Roseman 2007). Et kvantitativt studie viser, hvordan 

børn i høj grad regulerer deres vrede og at der eksisterer interne kulturelle forskelle i 

børnenes følelseshåndtering (Raval et al. 2007).  Studier konkluderer, at der eksisterer 

forskelle i følelseshåndtering mellem lande i den måde de opfatter følelser på, hvilket antyder 

at følelser har et stærkt kulturelt aspekt (Hupka et al. 1993; Xianmin et al. 2018). 
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I den sociologiske forskning er der særligt fokus på hvordan forskellige kategorier såsom 

alder, køn og etnicitet spiller en rolle i forhold til hvordan vi føler, oplever og udtrykker vrede 

(Nunn & Thomas 1999; Walley-Jean 2009). Relationen mellem alder og vrede er udforsket 

inden for vredesforskningen, blandet andet i et kvantitativt studie, som bekræfter hypotesen 

om, at ældre mennesker er mindre vrede end yngre mennesker (Schieman 1999). Flere studier 

kombinerer ungdomsforskning og vredesforskning (Turner et al. 2007; Duffy 2017; Kinney 

et al. 2001). Studiet af Deirdre Duffy (2017) undersøger hvilken betydning vrede har for unge 

mennesker og konkluderer, at vrede ikke kan kategoriseres udelukkende som en positiv eller 

negativ følelse. Vrede er ikke en produktiv følelse for alle unge, men er nødvendig for 

ungdomsgenerationen for at aktivere kritisk tænkning og udfordre sociale og politiske 

problemstillinger (Duffy 2017:13).  

4.2.1 Vrede og politik 

Der eksisterer forskningslitteratur om relationen mellem politik og vrede. Dele af litteraturen 

på området undersøger og diskuterer, hvordan vrede bliver brugt som politisk mobiliserende 

følelse (Lyman 2004; Holmes 2004a; Holmes 2004b). Lyman (2004) beskriver, hvordan 

vrede ikke skal forstås som det modsatte af orden, men at et politisk system har til opgave at 

finde balancen mellem at lytte til vreden og tæmme vreden (Lyman 2004: 145). Et andet 

studie påpeger, at vrede har en strategisk værdi, da vrede kan kommunikere uretfærdighed 

samtidig med, at det kan mobilisere indignation (Sorial 2017: 122).  

Flere studier undersøger, hvordan politiske strømninger kan forstås ud fra et 

følelsessociologisk perspektiv (Verbalyte & von Scheve 2018; Salmela & von Scheve 2017). 

Salmela & von Scheve (2017) undersøger, hvordan følelsesmæssige processer i individet, 

som frygt og skam, kan være forklarende i forhold til den øgede tilslutning til radikale 

højrefløjspartier globalt.  

En anden del af forskningen, som undersøger relationen mellem følelser og politik, ser på 

vrede og andre følelser som et strategisk værktøj som politikere bruger og udnytter (Serazio 

2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012). Studierne undersøger politikere i USA, 

Storbritannien og Spanien, der på trods af de geografiske forskelle, har det tilfælles, at de 

anskuer politikeres følelsesarbejde som en del af deres strategiske spil og som en måde at 

mobilisere stemmer (Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012).  

Yderligere er der et aspekt af litteraturen, der beskriver hvordan normer for at udtrykke vrede 

kan have demokratiske konsekvenser, der er afhængige af sociale kategorier og kontekster 
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(Salerno et al. 2018; Petkanopoulou et al. 2019; Carr 2020). Et studie viser, at det har en 

negativ indvirkning på kvinders retssager, hvis de udtrykker et vredesfuldt argument i 

retssale, mens det har en positiv indvirkning for mænd (Salerno et al. 2018: 399f). Et større 

studie anskuer, hvordan vrede fungerer som en mobiliserende følelse i amerikansk politik, 

men at det skaber social stratifikation på baggrund af race. Sorte amerikanere kan ikke i 

samme grad som hvide amerikanere bruge vrede som politisk mobiliserende følelse, på grund 

af stigmatiseringen af sort vrede (Phoenix 2019). Et andet aspekt af forskningen i krydsfeltet 

mellem politik og vrede handler om hvordan feministiske- og queer-bevægelser har brugt 

vredens affektive værdi til at skabe forandring (Milani 2021; Sparks 2015). Et studie 

understreger vigtigheden af at forstå vredens affektive værdi, for at man kan forstå hvordan 

queer-politik fungerer i praksis (Milani 2021). Vi ser altså, hvordan dele af litteraturen er 

optaget af, hvordan kulturelle normer for vrede kan have forskellige konsekvenser for 

forskellige sociale kategorier.  

4.2.2 Køn og vrede 

Relationen mellem køn og vrede eksisterer også indenfor forskningsfeltet (Brody et al. 1995; 

Vass & Gold 1995). Simon (2014) bidrager med et samlet overblik over amerikanske 

sociologiske studier af kønnede forskelle i følelser. Hun konkluderer, at der eksisterer en del 

sociologisk forskning, der underbygger teorien om en kønnet forskel i følelser og 

følelsesudtryk, men understreger også, at feltet mangler intersektionelle perspektiver på 

følelser (Simon 2014).  

I flere studier af følelser diskuteres opdelingen mellem følelser og rationalitet (Turner 2009; 

Klein 2015). Følelser er traditionelt set blevet anset som det modsatte af rationalitet, hvilket 

både Turner (2009) og Klein (2015) mener er misvisende, da alle følelser er kognitive og 

kulturelle. Flere empiriske studier har dog andre perspektiver på opdelingen mellem 

rationalitet og følelser. Et kvantitativt studie viser, hvordan rationalitet bliver koblet til 

hjernen og følelser bliver koblet til hjertet (Cian et al. 2015). På grund af metaforen om, at 

rationalitet sidder i hjernen og følelser i hjertet, bliver rationalitet også vurderet som mere 

værdifuldt end følelser. Denne pointe eksisterer også i Astafurova & Aleksandrovas studie 

(2016), som understreger, at denne opdeling også er kønnet. De konkluderer, at rationalitet og 

logisk tænkning bliver koblet til maskulinitet, hvor følelser og empati bliver koblet til 

femininitet (Astafurova & Aleksandrovas 2016). Studierne viser altså, at opdelingen mellem 
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følelser og rationalitet eksisterer empirisk (Cian et al. 2015; Astafurova & Aleksandrovas 

2016). 

Studiet af Nunn & Thomas (1999) undersøger relationen mellem vrede, køn og selvværd, og 

konkluderer, at mænd og kvinder med lavt selvværd udtrykker deres vrede forskelligt. Mænd 

med lavt selvværd har et udadreagerende vredesudtryk, hvorimod kvindernes 

vredeshåndtering foregår mere indadvendt. Derved peger studiet på en kønnet forskel, som 

lever op til idealtyper om den aggressive mand og den passive kvinde (Nunn & Thomas 

1999: 150f). Denne konklusion eksisterer også i et studie, der undersøger unge menneskers 

vredeshåndtering (Turner et al. 2007: 79). Et studie undersøger den kønnede forskel i 

følelsesudtryk i relation til lokale klimaforandringer (du Bray et al. 2019). Studiet 

konkluderer, at klimaforandringer påvirker både mænd og kvinder følelsesmæssigt, men at 

kvinder i højere grad udtrykker det ved at være kede af det og mænd udtrykker det med vrede 

(du Bray et al. 2019). Et andet studie taler også ind i den kønnede forskel på følelsesudtryk 

og konkluderer, at kvinder er mere følelsesladede og udtrykker deres følelser mere end mænd 

(Fischer & LaFrance 2015).  

Der eksisterer også studier om vrede i forhold til etnicitet og race (Mabry & Kiecolt 2005; 

Sharp et al. 2016). Studierne viser blandt andet at afroamerikanere ikke er mere vrede end 

hvide, men at stereotypen om “den vrede, sorte kvinde” stadig eksisterer (Mabry & Kiecolt 

2005; Walley-Jean 2009). Et kvantitativt studie beskriver, hvordan socialklasse, sammen med 

race, har en betydning for den måde vi oplever og udtrykker vrede på. Studiet er 

intersektionelt og fokuserer derfor på hvordan kombinationer af sociale kategorier til 

sammen, er med til at bestemme den måde, vi oplever og udtrykker vrede på. De 

konkluderer, at socialklasse og race er afgørende, og at køn isoleret set ikke har en betydning 

for den måde, man oplever og udtrykker vrede på (Taylor & Risman 2006). Det er et 

overraskende fund for forskerne, fordi det går imod eksisterende viden om forholdet mellem 

køn og vrede (Taylor & Risman 2006: 75; Nunn & Thomas 1999; Mabry & Kiecolt 2005).     

4.2.3 Køn og politik 

En del af litteraturen omhandler sammenhængen mellem køn og politik. Her er særligt fokus 

på kvindelige politikere og de fordomme, der eksisterer om dem (Park & Baek 2019; Kromer 

& Parry 2019). Et amerikansk studie beskriver, hvordan der eksisterer kønnede stereotyper, 

hvor varme og “likability” i højere grad knyttes til at være kvinde, hvorimod kompetence er 

knyttet til mænd (Bligh et al. 2012). Studiet viser, at medierne har en betydelig rolle i forhold 
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til hvordan kvindelige politikere bliver vurderet (Bligh et al. 2012). Hvis medierne fokuserer 

på kvindelige politiske lederes personligheder, bliver de i højere grad vurderet ud fra deres 

“likeability”, hvorimod hvis medierne fokuserer på kvindelige politiske lederes evner, bliver 

de i højere grad vurderet på deres kompetencer (Bligh et al. 2012). Kvindelige politikere 

risikerer dog at blive set ud fra den negative stereotyp om at være “kold men kompetent” 

(Bligh et al. 2012).  

Et felt indenfor forskningen i køn og politik omhandler, hvordan kønnede stereotyper har 

indflydelse på vælgeradfærd (Anderson et al. 2011). Et amerikansk studie finder, at kønnede 

stereotyper kan have negative konsekvenser for kvindelige politikere ved afstemninger 

(Huddy & Terkildsen 1993). Et norsk studie undersøger endvidere, den måde man vurderer 

mandlige og kvindelige politikere på (Matland 1994). De finder, at folk, der stemmer på 

Arbejderpartiet, vurderer kvindelige politikere mere positivt på nogle områder, end personer 

der stemmer på det konservative parti (Matland 1994). Yderligere finder han, at kvinder 

bliver set som værende bedre til at beskæftige sig med traditionelt feminine politiske områder 

og at mænd anses for at være bedre til at beskæftige sig med traditionelt maskuline områder 

(Matland 1994). 

Et andet tema indenfor forskningen om køn og politik handler om, at kvindelige politikere 

bør komme fra en baggrund som mor og ægtefælle, altså med vægt på at være en traditionel 

husmor (Dalton 2013; Deason & Greenlee 2014). I dette perspektiv fremstilles kvindelige 

politikere som radikalt anderledes end de mandlige politikere, der fremstår som normen og 

tages for givet i det politiske felt (Dalton 2013; Deason & Greenlee 2014). I denne del af 

litteraturen beskrives kvinder som nogle, der kan bidrage med noget andet grundet deres 

anderledes socialisering og andre livshistorier (Philips 1995). 

I litteraturen beskrives forskellige strategier, som kvinder benytter sig af, for at opnå succes 

som politikere (Devika & Thampi 2010; Schneider 2014; Spark et al. 2019). Historisk har 

kvinder i politik påtaget sig en “honorable masculinity” for at beskytte sig selv mod kønnet 

dobbeltmoral (Devika & Thampi 2010), hvorimod mænd historisk set har været på 

hjemmebane i den politiske sfære (Devika & Thampi 2010). Schneider (2014) beskriver, i 

hvor høj grad politiske kandidater i USA er i stand til at ændre kønnede stereotyper gennem 

deres politiske performance. De politiske kandidaters strategiske retorik kan være enten 

“gender-reinforcing”, og derved opretholde kønnede stereotyper, eller være “gender-

bending”, og derved gå imod kønnede stereotyper (Schneider 2014). Schneider finder at både 
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kvindelige og mandlige kandidater, der bruger “gender-bending” som retorisk strategi, formår 

at gøre op med de kønnede stereotyper og overtale vælgerne herom. Mandlige kandidater er 

dog i højere grad succesfulde i at ændre kønnede stereotyper over for vælgerne. Det ses dog 

alligevel, at kvindelige kandidater kan opnå succes ved at lægge vægt på traditionelt 

maskuline træk (Schneider 2014). Spark, Cox & Corbett (2019) viser ud fra et Bourdieu-

inspireret perspektiv, hvordan kvindelige politikere fra tre stillehavsøer kan opnå succes i et 

fjendtligt miljø ved at transformere kulturel- og symbolsk kapital til politisk kapital. Der 

eksisterer seks forskellige strategier til at opnå succes, herunder strategier for at arbejde i et 

mandsdomineret miljø, samt at være omhyggelig med at vælge sine kampe, i forhold til hvad 

de vil tolerere og ikke tolerere fra deres mandlige kollegaer (Spark et al. 2019). 

4.2.4 Bidrag til forskningsfeltet  

I vores litteratursøgningen ser vi, at der er begrænset med dansk litteratur på området. Der er 

desuden ingen artikler, der undersøger vrede i politiske ungdomspartier i Danmark. Vores 

undersøgelse bidrager derfor med perspektiver på relationen mellem vrede og kønnet ulighed 

i dansk ungdomspolitik, som er underbelyst i litteraturen.  

Vores undersøgelse bidrager til den sociologiske forskning om vredes kulturelle betydning, 

men kombinerer også perspektiver fra køns- og følelsessociologien. Undersøgelsen lægger 

sig dermed i krydsfeltet af forskellige retninger, og taler både ind i forskningen om 

følelsesregler og følelseshåndtering, men også ind i forskningen om den kønnede ulighed i 

politik.  

4.3 Begreber til den videre analyse 

Vi tager perspektiver og begreber fra den eksisterende forskning med videre i undersøgelsens 

analyse og diskussion. I følgende afsnit redegør vi for disse begreber og perspektiver og 

hvordan vi benytter dem:  

I analysen benytter vi os af perspektiver fra den eksisterende litteratur, der beskriver hvordan 

vrede kan være mobiliserende samt aktivere kritisk tænkning (Duffy 2017; Holmes 2004a; 

Holmes 2004b; Lyman 2004).  

Yderligere benytter vi et perspektiv fra forskningen om relationen mellem politik og vrede, 

hvor vreden forstås som et strategisk værktøj for politikere. Vi tager dette perspektiv med 

videre i analysen, for at forstå hvordan ungdomspolitikere i Danmark bruger vreden som et 

strategisk redskab (Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012).  
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For at belyse opdelingen mellem rationalitet og følelser, og hvordan det kommer til udtryk i 

vores empiri, inkluderer vi perspektiver om, hvordan rationalitet bliver vægtet højere end 

følelser (Cian et al. 2015). Yderligere belyses diskussionen om opdelingen mellem 

rationalitet og følelser (Turner 2009; Klein 2005). Derudover inddrages perspektiver om 

hvordan opdelingen mellem rationalitet og følelser er kønnet (Astafurova & Aleksandrovas 

2016).  

Desuden inddrages litteratur, der belyser kønnede normer for vrede og følelseshåndtering. 

Det beskrives, at mænd og kvinder har forskellige følelsesudtryk på baggrund af kulturelle 

forventninger til følelseshåndtering, herunder at kvinder oftere udtrykker at være kede af det, 

hvor mænd udtrykker vrede (du Bray et al. 2019).  

Vi benytter også perspektiver fra litteraturen om forskellige kønnede strategier som særligt 

kvindelige politikere benytter sig af. Disse perspektiver bruges til at belyse hvordan 

ungdomspolitikere arbejder med deres følelser og følelsesudtryk ud fra kønnede 

forventninger, herunder at performe maskulinitet for at opnå politisk succes (Devika & 

Thampi 2010; Schneider 2014). Specifikt inddrager vi begreberne gender-reinforcing og 

gender-bending til at beskrive forskellige kønnede strategier for vrede (Schneider 2014).  

5. Begrebsafklaring  

I det følgende afsnit redegør vi for vores forståelse af begreberne vrede og ungdomspolitik. 

Derigennem også en beskrivelse af, hvordan vi bruger disse begreber i undersøgelsen.  

5.1 Ungdomspolitik  

Når vi refererer til ungdomspolitik, så dækker det over de politiske ungdomspartier og 

ungdomsorganisationer, der refererer, eller samarbejder tæt med et politisk parti, der er 

repræsenteret i Folketinget. 

5.2 Vrede  

Vi arbejder ikke ud fra en fast definition af følelsen vrede, men lader interviewpersonernes 

fortællinger guide forståelsen af vredens karakter og hvilke kulturelle og sociale forhold, der 

relaterer sig til vrede. Hvis interviewpersonerne navngiver et følelsesudtryk eller en følelse 

som vrede, så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det. Vi er inspireret af Sara Ahmeds måde at 

undersøge følelser på, hvor vi bruger vreden som indgang til et felt, men ikke for at fokusere 

på vrede i sig selv, men for at belyse hvilke kulturelle og sociale forventninger, der eksisterer 
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omkring vrede som følelse og hvilke konsekvenser disse forventninger har (Ahmed 2014: 

14).  

6. Videnskabsteoretisk position  

Denne undersøgelse udspringer fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, hvor vi ønsker at 

stille spørgsmål ved det selvfølgelige (Egholm 2014: 152). Med dette videnskabsteoretiske 

blik anser vi følelsesudtryk, følelsesregler og vrede som socialt konstruerede (Egholm 2014: 

151). Vi ønsker at stille spørgsmål til vredens selvfølgelighed for at forstå følelsers betydning 

i det politiske liv. Ved at belyse følelsesregler i det politiske liv, kan vi forstå hvilke 

følelsesmæssige og kønnede normer der gør sig gældende hos aktive i ungdomspolitik. 

Ontologisk forstår vi således vrede og følelser som socialt konstruerede, hvor regler og 

normer produceres og reproduceres gennem social og kulturel praksis (Egholm 2014: 152f).  

Det epistemologiske udgangspunkt for undersøgelsen er, at mening tilskrives i situationer på 

baggrund af generelle diskursive forståelser (Egholm 2014:148). Den producerede viden er 

dermed både situationelt og diskursivt forankret. På den måde kan konkrete beskrivelser af 

vredessituationer give adgang til en forståelse af de følelsesregler og kønnede normer der 

eksisterer hos ungdomspolitikere. Derved giver denne videnskabsteoretiske position os 

muligheden for at belyse vredes betydning i ungdomspolitik ud fra en forståelse af både det 

situationelle og det diskursive niveau. 

7. Metode  

I følgende afsnit redegør vi for undersøgelsens metodiske fremgang i form af indsamling af 

empiri og databehandling. Yderligere beskriver vi forskningsetiske overvejelser i forbindelse 

med udarbejdelsen af undersøgelsen. 

7.1 Forskningsstrategi 

Undersøgelse er inspireret af den abduktive forskningsstrategi (Timmermans & Tavory 2012: 

172). I praksis betyder dette, at undersøgelsesprocessen er præget af løbende metodiske og 

teoretiske refleksioner. Processen er kendetegnet ved teoretisk sensitivitet, hvor den 

teoretiske ramme løbende revurderes sideløbende med kendskabet til empirien udvides. 

Dermed lader vi os inspirere, og blive overraskede, når vi genbesøger empirien (Timmermans 

& Tavory 2012).  

 



   
 

   
 

13/99 

7.2 Det kvalitative interview 

For at undersøge ungdomspolitikeres håndtering af vrede og hvorfor kønnede følelsesregler 

skaber muligheder og begrænsninger for den enkelte ungdomspolitiker, gør vi brug af det 

kvalitative interview som metode. Det kvalitative interview er relevant for undersøgelsen, da 

vi ønsker at få adgang til følelseslivet hos unge, der er aktive i ungdomspolitik og deres 

refleksioner herom. Derudover giver det kvalitative interview os mulighed for at forklare 

ungdomspolitikeres håndtering af vrede, og belyse hvordan følelsesregler og normer skaber 

muligheder og begrænsninger.  

Vi laver semistrukturerede individuelle interviews ud fra en interviewguide (Bilag 2). 

Interviewguiden er udformet ud fra en række temaer, hvor hvert tema indeholder en række 

åbne spørgsmål (Packer 2011: 43). I praksis har interviewene ikke altid samme struktur som i 

interviewguiden, da interviewpersonen har mulighed for at være med til at forme samtalen. 

Derudover spørger vi ind til de temaer og fortællinger, som træder frem i løbet af 

interviewene. Selvom interviewpersonenerne har mulighed for at åbne interviewet op og 

dreje det i forskellige retninger, så er det intervieweren, der definerer interviewets gang, fordi 

emnet og spørgsmålene er planlagt på forhånd (Packer 2011: 48). Alle interviews berør 

tematikkerne i interviewguiden, men ikke alle temaer har vægtet lige meget i alle interviews. 

Interviewguiden er opbygget med henblik på at skabe et trygt rum for den interviewede og få 

personen til at reflektere over vrede i relation til deres politiske arbejde. Da denne relation 

mellem vrede og ungdomspolitik for flere af vores interviewpersoner er ny og ukendt, tager 

interviewguiden først og fremmest udgangspunkt i en snak om interviewpersonernes politiske 

karriere. Herefter taler vi om konkrete situationer, hvor de har oplevet vrede i forbindelse 

med deres politiske arbejde i ungdomspartier og afsluttende med refleksioner om hvilken 

rolle vrede spiller i deres politiske liv (Bilag 2). Dermed tillader interviewguiden os at få 

adgang til både det situationelle og det diskursive aspekt af vrede i ungdomspolitik. 

Ved hvert interview er begge gruppemedlemmer til stede og skiftes til at være henholdsvis 

interviewer og observatør. Intervieweren stiller spørgsmål fra interviewguiden og styrer 

interviewet. Observatøren tager løbende noter og nedskriver relevante opfølgende spørgsmål 

til de tematikker og fortællinger interviewpersonen taler om. Observatøren stiller de 

opfølgende spørgsmål til sidst i interviewet. Det er op til interviewpersonen at vælge stedet 

for interviewet. På den måde sikrer vi, at interviewet foregår i en tryg ramme for 

interviewpersonen. Alle interviews har været fysiske interviews og er blevet udført enten på 
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Københavns Universitet eller en anden placering efter interviewpersonens ønske. Dog er der 

et enkelt af vores interviews, der er udført på et video-opkald, det er vores pilotinterview, 

som vi har valgt at medtage i datagrundlaget.  

7.3 Rekruttering 

Vi rekrutterer ud fra det kriterie, at man skal være aktiv i et ungdomsparti for at deltage i 

undersøgelsen. Vi rekrutterer i de ungdomspartier, som støtter et moderparti, der er 

repræsenteret i Folketinget. Det er op til deltageren selv at definere sig som værende aktiv. Vi 

stiller ikke krav til, hvor mange arrangementer man skal have deltaget i, eller hvor længe man 

har været medlem af ungdomspartiet. 

Vi har rekrutteret ved hjælp af et rekrutteringsopslag, hvor der er information om projektet og 

hvilke personer, vi søger til interviews (Bilag 3). Vi har rekrutteret gennem 

ungdomspartiernes lokale Facebook-grupper, hvor vi har skrevet til administrator af gruppen 

og bedt dem videredele vores rekrutteringsopslag. Derudover har vi kontaktet partiformænd i 

lokalafdelinger i hele Danmark gennem de mailadresser, som er tilgængelige på de 

forskellige ungdomspartiers hjemmesider. Desuden har vi kontaktet ungdomspartiers profiler 

på Instagram for at rekruttere gennem denne platform. 

Vores empiriske grundlag består af 12 interviews af mellem 38 – 105 minutters varighed. 

Aldersgrænsen for at være medlem af et ungdomsparti er typisk 30 år. Vi er ikke bekendt 

med en nedre aldersgrænse. Én af interviewpersonerne beskriver at have været betalende 

medlem som otte-årig (Ditte 28). I vores rekruttering har vi søgt unge fra 18 år og op, hvilket 

er beskrevet i vores rekrutteringsopslag (Bilag 3). Ved ét af interviewenes start erfarede vi 

dog, at interviewpersonen var 17 år, hvorfor vi indsamlede informeret samtykke fra både 

interviewperson og forældre.  

Interviewpersonerne repræsenterer midt- og venstrefløjen i dansk politik. Det er ikke 

lykkedes os at rekruttere interviewpersoner fra højrefløjen i dansk politik, da de ikke er vendt 

tilbage på vores henvendelser. Af hensyn til interviewpersonernes anonymitet nævner vi ikke 

hvilket parti, de er medlem af.  
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7.4 Præsentation af interviewpersoner  

I dette afsnit præsenterer vi interviewpersonerne ved deres anonymiserede navn samt deres 

relation til ungdomspolitik.  

Navn  Relation til ungdomspolitik  

Anders  Studerende og aktiv i både ungdomsparti og moderparti. Anders’ forældre 

har begge været medlemmer af ungdomspartier, da de var yngre og han 

beskriver at være “vokset op med det” (Anders 57).  

Anna  Studerende og en del af landsledelsen i ungdomsparti. Har været aktiv i 

ungdomspolitik siden gymnasiet, startede dog som aktiv i et andet parti. 

Beate  Er uddannet akademiker og arbejder på et plejehjem. Har været aktiv i 

ungdomspolitik i tre år. Startede i et andet parti.  

Carl Studerende og aktiv i ungdomsparti. Startede med ungdomspolitik for otte 

år siden, men har skiftet parti siden da. Beskriver sig selv som “lidt aktiv” i 

partiet (Carl 25).  

Ditte Studerende og aktiv i ungdomspolitik. Kampagnemedarbejder for en 

politiker fra moderpartiet. Har af flere omgange været medlem af samme 

ungdomsparti siden hun var otte år.  

Elmer Arbejder i et supermarked og har været aktiv i ungdomsparti i tre år. 

Opstiller til kommunalvalget. Har været medlem af et andet ungdomsparti 

tidligere.  

Fanny  Holder sabbatår og er aktiv i ungdomsparti og moderparti. Har været aktiv i 

ungdomspolitik i tre år i to forskellige partier.  

Gustav Formand for en lokalafdeling for ungdomsparti. Har været aktiv i tre år.  

Henrik  Tømrer og aktiv i ungdomsparti. Har været politisk aktiv i 11 måneder. 

Meldte sig ind for at få et socialt netværk i sin kommune. 

Johanna Formand for lokalafdeling for ungdomsparti. Har været aktiv i fem år. Også 

aktiv i moderparti og stiller op til kommunalvalget.  

Jonas  Gymnasieelev og bestyrelsesmedlem i ungdomsparti. Beskriver 

ungdomspolitik som en hobby, som han er rigtig glad for. 

Kim Arbejder som murer og afdelingsformand i ungdomsparti. Har været aktiv i 

syv år, men har holdt en pause de seneste to år på grund af uddannelse. 
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7.5 Transskription 

Vi transskriberer alle interviews ordret. Transskriptionsprocessen følger en 

transskriptionsnøgle, så begge gruppemedlemmer transskriberer efter de samme principper 

(Bilag 4). Ved at transskribere vores interviews så detaljeret som muligt, sikrer vi den 

deskriptive validitet. Den deskriptive validitet opnås ved, at interviewpersonernes verbale 

udsagn gengives ordret i den endelige opgave (Maxwell 2002: 45f). I det færdige produkt, 

forbeholder vi os retten til at rette sproglige fejl i overensstemmelse med Den Danske 

Retskrivningsordbog. Slangudtryk, engelske gloser mm. rettes ikke, da vi anser sproget som 

definerende for den virkelighed, vi får beskrevet af interviewpersonerne. 

7.6 Kodning 

De transskriberede interviews kodes ved hjælp af NVivo software, hvor det er muligt at lave 

flere forskellige lag af koder. Vi arbejder med over- og underkoder, så vi har to lag af koder. 

Når vi opdeler vores empiri i koder, sker der en dekonstektualisering af empirien, der 

bidrager med nye forståelser af datamaterialet. I kodningen er vi opmærksomme på at kode 

tekststykker af en vis størrelse, så tekstbidderne er forståelige i sig selv og vi dermed undgår 

at fortolke dem ude af kontekst (Coffey & Atkinson 1996: 30).  

Kodningsprocessen gør det muligt at se mønstre og sammenhænge i empirien og reflektere 

over analytiske ideer. Processen må dog ikke forveksles med analysen (Coffey & Atkinson 

1996: 27). Kodning er mere end blot at kategorisere datamateriale. Kodningen er også en 

proces, hvor vi tænker med vores data, stiller spørgsmål til eksisterende antagelser og 

opdager nye aspekter af empirien (Coffey & Atkinson 1996: 31). Vi bruger 

kodningsprocessen aktivt til at skabe overblik over datamaterialet, men også til at udvide og 

uddybe vores forståelse af data (Coffey & Atkinson 1996: 30). Vi oplever i 

kodningsprocessen, at empirien både kompliceres og nuanceres, samtidig med at den 

simplificerer og skaber overblik over data (Coffey & Atkinson 1996: 30).  

Inspireret af Lyn Richards, koder vi efter tre kodningstyper; deskriptive koder, emnekoder og 

analytiske koder (2005: 88). De tre forskellige typer koder markerer de forskellige niveauer 

af kodning og tydeliggør, hvornår vi går fra deskriptive empirinære koder til analytiske 

koder, hvor teoretiserende elementer bliver introduceret.  

Vi har en abduktiv tilgang til kodningsprocessen, så de kategorier der fremtræder, kan være 

informeret i både empiri, teori og problemformulering (Coffey & Atkinson 1996: 31). Begge 
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gruppemedlemmer deltager i kodningen af de første mange interviews, så vi på den måde får 

skabt en fælles forståelse af betydningen af de forskellige koder. I de første par interviews 

oplever vi, at der opstår nye koder undervejs i takt med at nye aspekter træder frem i 

empirien. Nogle gange vælger vi også at omdøbe koder, slå to koder sammen eller relatere to 

koder til hinanden som henholdsvis over- og underkode. Gennem det fælles arbejde med at 

kode, får vi undervejs ekspliciteret vores forståelser af data og de forskellige koder, og får på 

den måde skabt en fælles forståelse af, hvad hver kode skal indeholde (Richards 2005: 91). 

Efter at have kodet to tredjedele af vores interviews i fællesskab oplever vi, at vores 

vurdering af hvilke tekstbidder, der skal kodes som hvad, er så ensartet, at vi vælger at kode 

de sidste interviews hver for sig.  

7.7 Etiske overvejelser 

Vi er opmærksomme på etik og etiske overvejelser gennem hele undersøgelsesprocessen, da 

vi ikke mener dette er noget man entydigt kan svare på én gang for alle. Det er et aspekt, der 

kræver løbende refleksion (Brinkmann 2012: 80f). Vi anser etiske overvejelser som en 

præmis for kvalitative undersøgelser, hvor empirien består af interviewpersonernes oplevelser 

og beskrivelser fra deres levede liv (Brinkmann 2012: 81).  

Svend Brinkmann taler om et etisk hvorfor, der er tilstedeværende i alle kvalitative 

undersøgelser (Brinkmann 2012: 81). Det etiske hvorfor handler om hvilke konsekvenser 

undersøgelsen har for den enkelte deltager, feltet som helhed samt den bredere offentlighed 

(Brinkmann 2012: 81). Det etiske hvorfor handler altså om at reflektere over hvorfor lige 

netop denne undersøgelse er værdifuld, og derfor bør eksekveres (Brinkmann 2012: 81). 

Denne undersøgelse bidrager med en større forståelse af relationen mellem vrede og 

ungdomspolitik i en dansk kontekst, som kan være med til at forklare den kønnede ulighed, 

der eksisterer. Vi bidrager dermed med ny viden på et underbelyst område.  

I forlængelse heraf taler Brinkmann ligeledes om de mikroetiske konsekvenser af 

undersøgelsen, der drejer sig om de etiske konsekvenser for deltagerne i undersøgelsen 

(Brinkmann 2012: 91). Brinkmann taler desuden om det etiske hvordan, som handler om 

hvordan undersøgelsen udføres mest etisk forsvarligt, hvilket vi kommer med konkrete 

eksempler på i de følgende afsnit (Brinkmann 2012: 81). I de følgende afsnit beskriver vi 

forskellige aspekter af det etiske hvordan, herunder informeret samtykke, anonymisering og 

fortrolighed samt etiske overvejelser om det kvalitative interview som metode.  
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7.7.1 Informeret samtykke  

Vi er opmærksomme på at sikre deltagernes informerede samtykke løbende i processen 

(Brinkmann 2012: 81). Dette sikres ved at være åbne om hvilket projekt interviewpersonerne 

deltager i, herunder hvilken sammenhæng deres udsagn vil blive brugt (Brinkmann 2012: 83). 

Allerede når vi skriver rekrutteringsopslaget, er vi derfor opmærksomme på en retvisende 

beskrivelse af, hvad projektet handler om (Bilag 3). Dette følges op af en indledende 

introduktion ved interviewets start, hvor vi igen fortæller om projektet. Vi forsøger derved at 

skabe gennemsigtighed i projektets egentlige formål, så interviewpersonerne kan give 

informeret samtykke til at deltage på et oplyst grundlag (Brinkmann 2012: 81).  

Vi sikrer desuden deltagernes informerede samtykke og sikrer deres persondata, ved at bede 

dem udfylde en samtykkeerklæring som udleveres ved interviewets start (Københavns 

Universitet 2021; Bilag 5). Når interviewpersonerne underskriver samtykkeerklæringen, giver 

de os lov til at behandle oplysninger om dem i forbindelse med interviewet i henhold til EU’s 

databeskyttelseslovgivning (Datatilsynet 2021). Interviewpersonerne modtager en kopi af 

samtykkeerklæringen enten på e-mail eller som print. Én interviewperson er under 18 år, 

hvorfor vi har suppleret interviewpersonens eget samtykke med en samtykkeerklæring 

underskrevet af vedkommendes forælder.  

I interviewsituationen beder vi desuden om lov til at optage interviewet. Lydoptagelser 

gemmes på et krypteret OneDrive-drev (Københavns Universitet 2021), og det er 

udelukkende gruppens to medlemmer, der har adgang hertil. Da begge gruppemedlemmer 

deltager i interviewet, er der altså ingen udenfor interviewsituationen, der kommer til at få 

adgang til lydfilerne og derved deltagernes identitet, hvilket vi også informerer deltagerne 

om.  

7.7.2 Anonymisering og fortrolighed  

Et andet mikroetisk aspekt er anonymisering og fortrolighed (Brinkmann 2012: 84f). 

Deltagerne anonymiseres, således at udskrifterne kun findes i anonymiseret form. 

Identificerbare kendetegn ved personen såsom navn, alder, politisk overbevisning og parti 

fjernes fra udskriften. Andre genkendelige situationer, steder mm. anonymiseres eller fjernes 

helt. Gennem hele processen er vi opmærksomme på, at anonymiteten fungerer som en 

beskyttelse af deltagerne (Brinkmann 2012: 85). Gennem hele fortolknings- og 

analyseprocessen er vi opmærksomme på at være tro mod interviewpersonernes udsagn. 
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Dette gør vi ved at fremlægge deres udtalelser på en nuanceret måde og være omhyggelige 

med, at citater ikke fortolkes uden for kontekst (Brinkmann 2012: 85).  

Vi er derudover særligt opmærksomme på at skabe nogle trygge rammer for 

interviewpersonerne, både før, under og efter interviewet. Dette gør vi blandt andet ved at 

forsikre dem om deres anonymitet ved interviewets start. Vi forsikrer interviewpersonerne 

om, at deres oplysninger ikke vil kunne føres tilbage til deres person. Her er vi særligt 

opmærksomme på at nævne, at deres politiske parti ikke kommer til at fremgå. Vi oplever, at 

det har stor betydning for flere interviewpersoner, at de repræsenterer dem selv og deres 

følelsesliv og ikke deres politiske parti. Det skaber en fortrolighed mellem interviewperson, 

interviewer og observatør, således at der skabes et trygt rum at dele sine oplevelser og 

følelser i. Vi anser dette som særligt vigtigt grundet feltets karakter, hvor en politisk karriere 

hurtigt kan blive ødelagt, hvis man udtaler sig negativt om sit eget parti. To 

interviewpersoner nævner specifikt at anonymiteten og fortroligheden i interviewet gør, at de 

kan udtale sig mere frit (Anders 1007-1012; Kim 3). Vi ser altså, at det er et felt, hvor der kan 

være meget på spil, hvorfor anonymiteten er særligt vigtig, for at kunne skabe en åben 

samtale med interviewpersonerne. 

Dette fokus på anonymitet fra interviewpersonernes side, understreger vigtigheden af at have 

de makroetiske konsekvenser for øje (Brinkmann 2012:91). Denne undersøgelse har til 

formål at forstå hvilke regler og håndteringsstrategier for vrede, der er tilgængelige for 

ungdomspolitikere. Det er derfor ikke afgørende hvilket specifikt parti-tilhørsforhold 

interviewpersonerne har, da vi er interesserede i oplevelserne med at være aktive i 

ungdomspolitik i en bredere forstand. Derfor værner vi om vores interviewpersoners 

anonymitet og sikrer, at undersøgelsens viden og resultater ikke har personlige eller 

karrieremæssige konsekvenser for vores interviewpersoner (Brinkmann 2012: 91). 

7.7.3 Den åbne samtale  

For at kunne formidle en åben samtale, starter vi alle interviews med at fortælle 

interviewpersonen, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar og vi blot er interesserede i 

deres tanker og oplevelser. Vi er opmærksomme på, at når vi inviterer til åbenhed og 

fortrolighed i interviewsituationen, er der en risiko for at interviewpersonen lader sig rive 

med og kommer til at tale over sig (Brinkmann 2012: 85). For at imødekomme dette, 

fortæller vi interviewpersonen ved interviewets start, at det til enhver tid er tilladt at undlade 

at svare på spørgsmål, hvis man ikke er komfortabel med det og instruerer dem i, at de bare 



   
 

   
 

20/99 

kan sige “næste spørgsmål” eller lignende, uden at skulle forklare sig yderligere. På denne 

måde forsøger vi løbende at sikre det informerede samtykke, så det undgås at 

interviewpersonen taler over sig i situationen (Brinkmann 2012: 87).  

At tale om sine følelser kan opleves som privat. For nogle interviewpersoner er det også et 

emne, der er uvant at snakke om, særligt med to fremmede. I empirien ser vi, at der er forskel 

på hvor vante interviewpersonerne er til at snakke om deres følelser med andre. Nogen 

interviewpersoner nævner, at de har oplevet interviewet som meget privat, hvorimod andre 

virker mere upåvirkede af det. Henrik beskriver sin oplevelse med at snakke om følelser som 

meget privat og lidt grænseoverskridende, fordi han ikke kender os (Henrik 444f). Henrik 

tilføjer dog efterfølgende, efter forespørgsel fra intervieweren, at han ikke har delt for meget 

eller fortryder noget af det han har sagt (Henrik 953-958). Andre interviewpersoner udtaler, 

at de ikke har oplevet det som hverken grænseoverskridende eller privat, men at det har været 

fint og trygt at tale om (Beate 1035; Fanny 475). Denne forskel på interviewpersonernes 

relation til at snakke om følelser har vi været opmærksomme på fra start. Vi har prøvet at 

imødekomme de forskellige udgangspunkter for interviewet ved at have en interviewguide, 

som kan rumme både interviewpersoner med mange ord og refleksioner omkring deres 

følelsesliv og dem med få. Denne tilgang har en positiv effekt, da flere af interviewpersoner 

nævner, at samtalen med os har skabt nye refleksioner og snakke, som de ikke har haft før. 

Anna beskriver hvordan det at blive interviewet har startet en refleksion hos hende, som hun 

kun før har tænkt på “underbevidst” (Anna 815). Andre interviewpersoner fortæller også, 

hvordan interviewet har skabt nye refleksioner hos dem (Elmer 394-398; Johanna 995f). 

Interviewpersonerne beskriver, hvordan følelser ofte fungerer som noget præ-refleksivt i 

hverdagen, hvis betydning ikke nødvendigvis tillægges opmærksomhed for alle. Når vi har 

startet samtaler og refleksioner om følelseslivet, er det et udtryk for, at vi er lykkedes med 

interviewets formål. Det lykkedes os dermed at få interviewpersonerne til at eksplicitere de 

hverdagslige forståelser af følelseslivet, og hvilken betydning dette har. 

7.7.4 Det terapeutiske interview 

I vores interviews indtager vi en anerkendende tilgang, hvor vi opmuntrer interviewpersonen 

til at dele deres oplevelser og tanker med os. Vi stiller nysgerrige spørgsmål, og forholder os 

åbne til interviewpersonernes udtalelser. Vi er opmærksomme på at forholde os neutralt til 

politiske udtalelser, så vi ikke skaber et falsk indtryk af enighed. Således forsøger vi at 

imødekomme, og undgå, at der i interviewsituationen opstår en situation, hvor 
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interviewpersonen deler mere, end hvad de er komfortable med, hvis vi udviser for meget 

empati eller enighed med interviewpersonen (Brinkmann 2012: 87).  

To af interviewpersonerne beskriver, at de har modtaget psykologisk behandling eller terapi i 

forbindelse med deres vrede. De to interviewpersoner, der har gået i terapi på grund af deres 

vrede, beskriver hvordan, terapien har hjulpet dem med at håndtere deres vrede (Carl; 

Henrik). At interviewpersonerne fortæller om deres terapeutiske forløb, kan antyde, at det 

rum vi skaber i interviewsituationen, har visse ligheder til deres tidligere erfaring med terapi. 

En anden interviewperson laver direkte denne sammenligning spontant i et interview:  

“Kim: Jeg synes det er vildt fedt at sidde og snakke om sig selv forresten. 
 

Interviewer: (griner). Det var godt. (Alle griner)  
 

Kim: Det er fedt. Ja, I burde blive terapeuter og stille samme spørgsmål. Vrede 

er forskellig. Jo, jeg synes der er, i forhold til om man får det forløst eller og 

man holder det inde. Og det er både i situationen og også generelt. Og man går 

med en vrede og man ikke hele tiden føler man har fået ud, på en eller anden 

måde. Og i mange situationer kunne man sikkert, man skulle sikkert i terapi 

eller i et interview og sidde og græde lidt, det havde sikkert gjort det samme.” 

(Kim 603-610) 

I citatet beskriver Kim interviewet som terapeutisk og sammenligner interviewet med terapi. 

At nogle interviewpersoner kan opfatte interviewet som terapi, er en etisk overvejelse, da vi 

ikke har fagligheden til at tilbyde terapi. Brinkmann beskriver, at dette er et typisk etisk 

dilemma, der kan opstå i forbindelse med kvalitative interviews (Brinkmann 2012: 87). Dette 

er vi er opmærksomme på i vores interviews og vi forsøger at imødekomme det, ved at 

pointere, at vi ikke er terapeuter, og at formålet med projektet ikke er terapeutisk. Vi er 

desuden opmærksomme på den måde, vi formulerer spørgsmålene på i interviewet. Derved 

forsøger vi at sikre, at interviewpersoner der deler private detaljer, ikke har følt sig presset 

hertil af spørgsmålenes formulering, men at de på eget initiativ har valgt at dele deres 

oplevelser. Vi er desuden særligt opmærksomme på, at den terapeutiske effekt ikke kun 

drejer sig om private detaljer. At fortælle en historie i sin helhed, som man ikke har fortalt 

før, kan også have en terapeutisk effekt (Brinkmann 2012: 87). Vi er opmærksomme på dette 

aspekt, men anser det også som uundgåeligt i et kvalitativt interview. Vi vurderer dog, at det i 
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sig selv ikke har negative konsekvenser at genfortælle en historie, så længe det sikres at 

interviewpersonerne ikke deler mere, end hvad de har lyst til.  

Ved interviewets afslutning stiller vi nogle spørgsmål for at sikre, at interviewpersonen 

kommer godt ud af interview-situationen. Vi pointerer endnu en gang, at de til enhver tid kan 

trække deres samtykke tilbage eller få slettet dele af interviewet. Derudover fortæller vi dem, 

at er velkomne til at kontakte os igen, hvis der er andet. På den måde bekræfter vi det 

informerede samtykke ved interviewets afslutning (Brinkmann 2012: 83). 

7.8 Validitet 

Vi sikrer undersøgelsens validitet ved at være kritiske overfor til- og fravalg løbende gennem 

undersøgelsesprocessen (Cho & Trent 2006: 321). Undersøgelsens validitet sikres gennem en 

systematisk dataproduktion og datahåndtering, men også i en systematisk tydelighed omkring 

processen fra kodning til analyse til generalisering (Cho & Trent 2006: 322). Vores 

refleksioner og tydelighed om dataindsamling, kodning og analysestrategi er derved med til 

at sikre undersøgelsens validitet. Som tidligere nævnt, har transskriberingen og brugen af 

transskriptionsnøglen været med til at sikre validiteten af undersøgelsen. Validitet sikres dog 

ikke udelukkende gennem systematik og grundighed. I kvalitativ forskning er det også 

væsentligt at være bevidst om, hvordan subjektive forståelser og positioner påvirker 

dataproduktionen og analysen. Vi er bevidste om vores egen position og forforståelser af 

feltet, og hvad dette har af betydning for vidensproduktionen. Dette sikres ved at vi forholder 

os kritisk og reflekterer over de subjektive forståelser, vi træder ind i feltet med. Det har vi, 

blandt andet, gjort ved at skrive vores individuelle forforståelser ned ved projektets start for 

derved at eksplicitere vores egne forståelser af feltet. Vi diskuterer, hvordan vores egen 

position har påvirket vidensproduktionen, som er undersøgelsens grundlag, i 

metodediskussionen afsnit 11.1 Metodediskussion. Yderligere reflekterer vi over den 

teoretiske ramme, som vi anskuer empirien igennem, og hvilken effekt dette har på vores 

fortolkning, analyse og endelige resultater. Vi ekspliciterer den teoretiske ramme i afsnit 9 

Analysestrategi. Yderligere, diskuterer vi den teoretiske rammes betydning for undersøgelsen 

i den teoretiske diskussion afsnit 11.2 Teoretisk diskussion  
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8. Teori  

Undersøgelsen bidrager til den følelsessociologiske tradition. Følelsessociologien har 

tidligere været et overset perspektiv i sociologien, og kom i kølvandet på den affektive 

vending, hvor man begyndte at interessere sig mere for individets refleksivitet, følelser og 

identitetsskabelse (Bo 2019: 62). Indenfor den følelsessociologiske tradition er der forskellige 

syn på følelsers oprindelse i forhold til, om man anskuer dem som primært biologisk 

funderede, socialt konstruerede eller en kombination (Turner & Stets 2006). 

Dele af undersøgelsens teoretiske grundlag bygger på Arlie R. Hochschilds begreber som 

følelsesarbejde og følelsesregler. Dermed skriver vi os ind i den dramaturgiske 

følelsessociologi, hvor følelser forstås som et produkt af kulturelle indtryk (Turner & Stets 

2006: 26f). Derudover inddrager vi også perspektiver om interpersonelt følelsesarbejde, som 

er en videreudvikling af Hochschilds begreber om følelsesarbejde. Derudover trækker vi på 

affektteoretikeren Sara Ahmed, i form af hendes begreber om det affektive system, klistrede 

følelser og fetichobjekter. I analysen gør vi også brug af begreber fra den feltspecifikke 

litteratur, som vi har redegjort for i afsnit 4.3 Begreber til den videre analyse. I det følgende 

redegør vi for vores teoretiske begrebsapparat.  

8.1 Følelsesregler  

Arlie R. Hochschilds teoretisering af menneskets følelsesliv trækker på Erving Goffmans 

dramaturgi, hvor det enkelte individ spiller et hverdagsligt rollespil, som skal accepteres af 

andre (Turner & Stets 2006: 26f). Hochschild nuancerer det dramaturgiske begrebsapparat 

ved at begrebsliggøre, hvordan individet også regulerer deres indre følelsesliv og ikke 

udelukkende regulerer deres følelsesliv udadtil (Hochschild 1979: 560; 556). Hochschilds 

forståelse af følelser og følelsesregulering belyser derved den konflikt der eksisterer mellem 

det man føler, og det man føler, at man burde føle. Hochschilds teoretiske position har fokus 

på, hvordan kulturen er definerende for hvilke følelser, der må blive erfaret og udtrykt i 

forskellige situationer (Turner & Stets 2006: 27). Hochschild beskriver følelser som sanser, 

der kommunikerer information til, og guider individet (Hochschild 1990: 119). Følelser giver 

os signaler og guider vores retning i verden, og derigennem kan individet forstå verden 

omkring sig gennem følelseslivet (Hochschild 1990: 119).  

I analysen gør vi brug af Hochschilds begreb om følelsesregler, til at forstå hvordan 

ungdomspolitikere arbejder med deres følelser ud fra kulturelle og situationelle følelsesregler 
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for vrede. Forskellige kulturer og situationer indeholder latente følelsesregler, som sætter de 

normative retningslinjer for individets følelsesarbejde (Hochschild 1979: 563). Den måde vi 

vælger at håndtere vores følelser på, er præget af kulturelle og samfundsmæssige normer for, 

hvad der er socialt acceptabelt i en given kontekst eller situation, for eksempel at det er 

forventet at være ked af det til en begravelse (Hochschild 1990: 120). Individet trækker på 

tidligere erfaringer og kulturelle forståelser, af hvad der er et passende følelsesudtryk i 

forskellige situationer (Hochschild 1979: 566). Hochschild beskriver, hvordan individet 

tillæres gennem kultur og erfaring at sortere følelser ved at fremhæve nogen, og undertrykke 

nogle andre, hvorved der også skabes nye følelser (Hochschild 1990: 120). Disse kulturelle 

normer og erfaringer påvirker individet til at føle, at bestemte følelser er accepterede eller 

ikke accepterede at have eller udtrykke i en given kontekst (Hochschild 1990:122). 

Følelsesreglerne er altså et udtryk for, hvordan og i hvor lang tid vi må føle, og hvordan vi 

må udtrykke en følelse (Hochschild 1979: 564). Det påvirker den måde vi opfatter vores egne 

følelser på og dermed også den måde, vi forsøger at regulere dem på (Hochschild 1990: 122). 

Nogle følelsesregler er generelle på tværs af kulturer, mens andre er unikke for bestemte 

situationer og relationer (Hochschild 1979: 566). 

Følelsesregler er altså i høj grad implicitte sociale og kulturelle normer, som man socialiseres 

til at kende og agere ud fra. En måde at identificere følelsesregler på er ved at se på 

situationer hvor normerne brydes. Når de sociale normer brydes, vil der ofte forekomme en 

reaktion fra omverdenen, der påpeger, at man ikke har handlet inden for de givne sociale 

normer og følelsesregler i situationen (Hochschild 2012: 51).  

Vi bruger Hochschilds begreb om følelsesregler i analysen, til at forstå hvilke følelsesregler 

der eksisterer indenfor ungdomspolitik, og hvordan disse følelsesregler påvirker unge 

menneskers mulighedsrum for at udtrykke vrede. 

8.2 Følelsesarbejde  

Hochschild forstår menneskets følelsesliv i relation til sociale og kulturelle forhold. Hun 

belyser, hvordan sociale aktører regulerer deres følelsesliv i bestemte situationer. Dette 

introducerer hun med begrebet følelsesarbejde, som refererer til en forståelse af, at mennesket 

fremkalder eller undertrykker bestemte følelser (Hochschild 1979: 561). Følelsesarbejdet er 

individets forsøg på at regulere sit følelsesliv og ikke om følelsesarbejdet er succesfuldt 

(Hochschild 1979: 561). Med begrebet om følelsesarbejde tillægger Hochschild individet 
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autonomi over eget følelsesliv. I dette perspektiv tillægges individet altså handlemuligheder i 

forhold til at arbejde med sine følelser.  

Der findes tre forskellige teknikker til at udføre følelsesarbejde på; kognitivt, kropsligt eller 

udtryksmæssigt (Hochschild 1979: 562). Ved kognitivt følelsesarbejde arbejdes der med 

forståelser, tanker og idéer om bestemte situationer og følelser, der er forbundet med disse 

situationer. Det kunne for eksempel være, at aktivt tænke på en mørk gade som tryg for at 

regulere en indre angst eller frygt. I det kropslige følelsesarbejde bruger man kroppen aktivt 

til at ændre sine følelser. Dette kan for eksempel være at trække vejret dybt ned i maven for 

at regulere angst eller panik. Det udtryksmæssige følelsesarbejde handler om at påtage sig et 

bestemt følelsesudtryk for at regulere det indre følelsesliv, for eksempel ved at prøve på at 

græde, fordi man ønsker at være ked af det (Hochschild 1979: 562). 

Der er to forskellige niveauer af følelsesarbejde: surface acting og deep acting. Ved surface 

acting reguleres måden hvorpå man udtrykker sine følelser på, ved at lade som om man føler 

noget andet, end man reelt gør (Hochschild 2012: 36). Det kan for eksempel være ved at 

smile, selvom man er ked af det eller vred. Det handler altså om at regulere et bestemt 

følelsesudtryk, uden at den indre følelse ændres. Ved deep acting er følelsesarbejdet så 

dybdegående, at man kan overtale sig selv til at tro på, at man føler noget bestemt som 

stemmer overens med de gældende normer i situationen (Hochschild 2012: 36). I analysen 

bruger vi surface acting og deep acting til at beskrive den måde ungdomspolitikere håndterer 

deres vrede på. 

8.3 Kønnet følelsesarbejde  

Hochschilds følelsesteori belyser også kønnede perspektiver i forhold til regulering af 

følelser. Hochschild italesætter, hvordan mænd og kvinder, generelt set, er socialiseret 

forskelligt i den måde, de håndterer følelser på. Kvinder udfører i højere grad følelsesarbejde 

end mænd. Dette skyldes, den kulturelle og historiske kontekst hvor kvinder, traditionelt set, 

har færre ressourcer på andre områder, for eksempel økonomiske ressourcer (Hochschild 

2012: 111). Kønnede forventninger til følelsesudtryk gør, at kvinder eksempelvis forventes at 

mestre følelser af vrede og aggression, ved at lægge låg på disse følelser og leve op til den 

kvindelige stereotyp om, at man bør “tage det pænt” (Hochschild 2012: 111). Omvendt 

beskriver Hochschild, at det for mænd er forventet, at de i deres følelsesarbejde lærer at 

mestre følelser såsom frygt og sårbarhed (Hochschild 2012: 111). Der er altså forskel i 

hvilken type følelsesarbejde, de forskellige køn skal mestre. Men det bliver også tydeligt, at 
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kvinder generelt laver mere følelsesarbejde end mænd (Hochschild 2012: 112). 

Følelsesarbejdet er altså ikke ligeligt fordelt mellem kønnene, fordi de historiske og kulturelle 

forhold efterlader mere følelsesarbejde hos kvinderne. Vi bruger dette teoretiske perspektiv, 

til at forstå hvordan følelsesarbejde ikke er ligeligt fordelt mellem kønnene, og at der er 

forskellige forventninger til kønnenes følelsesarbejde i ungdomspolitik. 

8.4 Interpersonelt følelsesarbejde  

I Hochschilds teoretisering af følelsesarbejdet er fokus, som beskrevet, på individets 

selvkontrol og evne til at håndtere følelser på forskellige måder. Med dette perspektiv 

understreger Hochschild, at følelser ikke skal forstås som biologiske impulser og ubevidste 

processer (Poder 2010: 77). Hochschilds teori er blevet videreudviklet, da nogle sociologer 

mener, at følelsesarbejdet også kan virke interpersonelt, og belyse hvordan personer skaber 

eller ændrer bestemte følelser hos hinanden (Thoits 1996; Francis 1994; Poder 2010). 

Individer påvirker hinandens følelsesliv ud fra en empatisk indlevelse i den anden (Poder 

2010: 76). Linda Francis’ studie af humor viser, hvordan humor fungerer som 

følelsesregulering i individet og hos andre. Igennem sin forskning om humor udvider hun 

begrebet om følelsesarbejde til ikke kun at have en effekt på individets følelsesliv, men også 

at have en effekt på andres følelsesliv (Francis 1994: 148). Peggy Thoits undersøger hvordan 

det interpersonelle følelsesarbejde virker i terapeutiske grupper (Thoits 1996). Hun beskriver, 

hvordan teknikker som provokation og trøst virker som interpersonelt følelsesarbejde, og er 

måder hvorpå, følelserne hos deltagerne i den terapeutiske gruppe bliver reguleret (Thoits 

1996: 105). Det er væsentligt at undersøge teknikker for at håndtere andres følelser, da det er 

centralt for at kunne opbygge solidaritet eller gruppestrukturer, fastholde magtstrukturer eller 

skabe social forandring (Poder 2010: 77). Disse aspekter er relevante i forhold til at forstå 

vredens betydning i ungdomspolitik. Vi bruger en videreudvikling af begrebet om 

følelsesarbejde i analysen, til at forstå hvilke teknikker der bruges af ungdomspolitikere til at 

ændre andres følelser. Dette gør vi for at få et blik for, hvordan følelsesarbejde i 

ungdomspolitik også kan bruges strategisk til at regulere andres følelsesliv for eksempel ved 

at udvise vrede i en partitale for at få partifæller engagerede i emnet. 

8.5 Følelsernes politik 

Sara Ahmed er en feministisk teoretiker, der med sit værk The Cultural Politics of Emotion 

beskriver, hvordan følelser cirkulerer og skaber social virkelighed (Ahmed 2014). I dette 
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perspektiv anses følelser som sociale og kulturelle praksisser og ikke faste psykologiske 

tilstande (Ahmed 2014: 9; 14). 

8.6 Det affektive system  

Ahmed tager afstand fra forståelsen af, at følelser er noget der kommer inde fra kroppen og 

kommer til udtryk udadtil, eller som noget der kommer udefra og bevæger sig ind i kroppen. 

Begge disse forståelser af følelser skaber en afstand mellem inden i og udenfor, som skaber 

en forståelse af, at følelser er noget individet kan have (Ahmed 2014: 10). Følelser er ikke 

noget individet har, eller noget der eksisterer i et objekt. Følelser er derimod noget, der 

cirkulerer som indtryk og bevæger sig gennem tegn og skaber den sociale virkelighed 

(Ahmed 2014: 10f; Ahmed 2004: 117). Følelser bliver derigennem et resultat af interaktionen 

mellem et subjekt og et objekt eller tegn (Ahmed 2014: 6). Dermed giver Sara Ahmeds 

forståelse af følelser mulighed for at se, hvordan følelsesmæssige værdier skabes i 

interaktionen mellem ungdomspolitikere og følelsesmæssige tegn, der cirkulerer.   

Selvom Ahmed har en forståelse af, at følelser ikke er noget som subjektet har, eller er noget 

som objektivt eksisterer, benytter hun navngivne følelser som udgangspunkt for 

forskningsarbejdet (Ahmed 2014: 14). Ved at navngive en følelse, kan det blive tolket som 

om, at følelsen eksisterer som en objektiv sandhed eller som noget naturgivent. Dette er ikke 

tilfældet, selvom de navngivne følelser er udgangspunktet for Ahmeds arbejde. Fokus for 

hendes forskning er ikke følelsen i sig selv, men hvordan individet, kroppe og tegn forholder 

sig til forskellige navngivne følelser og de kulturelle værdier, som de rummer (Ahmed 2014: 

14). Vi er inspirerede af Ahmeds måde at arbejde med og forstå følelser på. På samme måde 

tager denne undersøgelse udgangspunkt i vrede som navngiven følelse, men ikke med det 

formål at forstå følelsen i sig selv. Vi bruger vreden til at forstå hvordan de kulturelle og 

sociale forventninger og forståelser af vrede, hvordan det påvirker den enkeltes 

ungdomspolitikers mulighedsrum for vrede.  

Ahmeds forståelse af at følelsers værdi øges i kraft af cirkulation, trækker på Karl Marx’ idé 

om kapital (Ahmed 2014: 45). Følelser følger den samme logik som kapital, og indgår i et 

følelsesmæssigt system, som bliver betegnet som den affektive økonomi (Ahmed 2014: 44f). 

Analogi til Marx’ forståelse af kapital stammer fra forståelsen af, hvordan penge bevæger sig 

rundt i det kapitalistiske system og kun i kraft af sin bevægelse forøges i værdi. På samme 

måde bevæger følelser, ved hjælp af tegn, sig rundt i det affektive system. De tegn, der 

bevæger sig rundt, stiger i deres følelsesmæssige værdi som et resultat af deres bevægelse og 
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kontakt med individer, kroppe eller andre følelsesmæssige tegn (Ahmed 2014: 45). Med 

denne forståelse af følelser i relation til den affektive økonomi rummer følelser ikke en 

subjektivitet i sig selv (Ahmed 2014: 46). Det handler derimod om en forståelse af, hvordan 

følelser kan skabe grænser mellem os og dem gennem cirkulation og kontakt med andre. 

8.7 Følelsernes hierarki 

Ahmed beskriver også, hvordan der eksisterer et følelsesmæssigt hierarki, hvor nogle følelser 

bliver rangeret højere end andre, baseret på et kulturelt hierarki hvor rationalitet er mere 

værdifuldt end følelser (Ahmed 2014: 3). Nogle følelser bliver anset som at være mere 

kultiverede, da de anses for at være tættere på det rationelle og har dermed en højere status i 

det følelsesmæssige hierarki. Omvendt, rangerer andre følelser lavere, fordi de bliver anset 

som værende mere følelsesladede og derved mindre kultiverede, da det står i modsætning til 

det rationelle. De følelser der er lavere i hierarkiet, bliver anset som et tegn på svaghed og 

mangel på kontrol (Ahmed 2014: 3). Dette skyldes at det følelsesladede kobles sammen med 

at være passiv eller passioneret. Det negative i passivitet og passion ligger i den manglende 

kontrol, hvorfor passion og passivitet anses som et udtryk for, at man lade sig styre og 

dermed ikke har kontrol over sig selv (Ahmed 2014: 2).  

Til trods for hierarkiet mellem rationalitet og følelser, påpeger Ahmed en tendens i det 

moderne samfund, hvor følelser i højere grad accepteres som værende vigtige. Det er dog 

afgørende at følelserne bruges instrumentelt og på en strategisk måde, for eksempel til at 

fremme sin karriere (Ahmed 2014: 3).  

8.8 Klistrede følelser 

Følelsers cirkulation gennem tegn kan forøge tegnets følelsesmæssige værdi. Følelsesladede 

tegn kan klistre sig til forskellige ideer, kroppe, beskrivelser eller objekter – hvilket Ahmed 

beskriver som sticky emotions (Ahmed 2014: 91f). Begrebet om sticky eller klistrede følelser 

beskriver, hvordan følelser igennem cirkulation kan skabe en forbindelse mellem forskellige 

kroppe. Et eksempel fra empirien er, hvordan tegn som “skrigeskinke” (Anders 798) og 

“hysterisk” (Beate 743) cirkulerer og sættes i relation til hinanden og til den kvindelige krop. 

Den gentagende cirkulation af følelsesmæssige tegn skaber en øget affektiv værdi. Den 

forøgede affektive værdi skaber en forståelse af et objekt – i vores tilfælde den skingre, 

kvindelige politiker. For at beskrive hvordan følelsesmæssige tegn bliver klistret til et objekt 

og skaber en følelsesmæssig forståelse, trækker Ahmed igen på Marx og låner begrebet om 

commodity fetishism (Ahmed 2004: 120f). Cirkulationen af følelsesmæssige tegn i det 
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affektive system kan således skabe fetichobjekter. Følelserne eksisterer som et konkret, 

kropsliggjort objekt, skabt af den historiske cirkulation af følelsesmæssige tegn, som er 

klistret til fetichobjektet. Et eksempel, der går igen i Ahmeds forfatterskab, er fetichobjektet 

den sorte mand, som historisk har fået klistret forskellige følelsesmæssige tegn til sig, som 

grim, ond eller slem (Ahmed 2004: 127). Fetichobjektet den sorte mand bliver forbundet til 

disse tegn og alle sorte mænd bliver derigennem sat i relation fetichobjektet og den 

følelsesmæssige værdi, der er blevet skabt gennem cirkulation. Dermed skabes et 

fetichobjekt, som individet navigerer ud fra (Ahmed 2014: 66f). Fetichobjektet bliver et 

frygtobjekt, fordi det enkelte individ forventer en negativ kontakt med objektet (Ahmed 

2014: 65). Et frygtobjekt påvirker det enkelte individ, som forholder sig til frygtobjektet. 

Individet begrænser sit kropslige og sociale mulighedsrum, fordi individet navigerer ud fra 

frygtobjekter og prøver at undgå negativ kontakt med dem (Ahmed 2014:69). I analysen 

bruger vi begrebet om klistrede følelser og fetichobjekter, til at forstå hvordan nogle kroppe 

eller objekter i ungdomspolitik på forhånd har klistret følelsesmæssige værdier til sig. 

Derudover hvordan ungdomspolitikerne regulerer deres følelsesliv og følelsesudtryk i 

relation til de fetichobjekter, der eksisterer i ungdomspolitik. 

9. Analysestrategi  

Undersøgelsens analysestrategi udspringer af undersøgelsens formål, som er at forstå 

ungdomspolitikeres håndtering af vrede, og hvilke muligheder og begrænsninger kønnede 

følelsesregler skaber for den enkelte ungdomspolitiker. Undersøgelsen bygger på et 

socialkonstruktivistisk ontologisk udgangspunkt, hvor vrede og følelser forstås som sociale 

kategorier. Vi er ikke interesserede i at lave en definition af vrede som en fast, universel 

kategori, men ønsker at undersøge vrede som produkt af kulturel påvirkning og hvilke 

konkrete betydninger dette får i ungdomspolitik. 

I analysen trækker vi på perspektiver fra den dramaturgiske følelsessociologiske tradition, i 

form af Hochschild og den affekt-teoretiske tradition, i form af Ahmed. Disse perspektiver til 

sammen gør, at vi får blik for flere niveauer i analysen. En del af analysen tager afsæt i 

Hochschilds forståelser af følelsesarbejde og følelsesregler. Dermed skriver analysen sig ind i 

den dramaturgiske forståelse af følelser (Turner & Stets 2006: 27). Den dramaturgiske 

tradition har ligheder til socialkonstruktivisme, idet begge positioner er optaget af 

interaktioner (Järvinen 2017: 36). I analysen bruger vi Ahmeds begrebsapparat til at belyse 
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det diskursive niveau i forhold til vrede i ungdomspolitik, der også tager afsæt i 

socialkonstruktivisme. 

Hochschilds teoretiske begrebsapparat bidrager til et mikrosociologisk, situationelt niveau i 

analysen, hvor vi benytter begreber om følelsesarbejde i form af deep acting og surface acting 

til at analysere mikrosociologisk følelsesarbejde hos vores interviewpersoner. Vi anvender 

Hochschilds teoretiske begrebsapparat til at forstå, hvordan ungdomspolitikere har mulighed 

for individuelt at arbejde med deres vrede, samtidig med at vi belyser, hvordan kulturelle 

normer for vrede påvirker de enkelte ungdomspolitikeres mulighed for at udtrykke vrede. 

Ved at benytte disse begreber har vi et fokus på, hvordan vrede etableres og forhandles i 

konkrete situationer. Ved at se på interviewpersonernes fortællinger om de interaktioner de 

indgår i, kan vi forstå hvilken rolle vrede spiller i ungdomspolitik. Dette teoretiske perspektiv 

nuancerer forholdet mellem det man føler og det, der er kulturelt forventet, at man føler og 

udtrykker.  

Ahmeds teoretiske position bruger vi til at antage diskursivt perspektiv i analysen. 

Perspektivet bidrager ved at belyse de kulturelle og strukturelle fortællinger vores 

interviewpersoner taler ind i, når de taler om vrede og følelser. Vi gør brug af dette teoretiske 

udgangspunkt i analysen, for at forstå den diskursive kontekst interviewpersonerne taler ind i 

og hvordan følelser cirkulerer og skaber forståelsen og rammen for social praksis (Alvesson 

2012: 19). Ved brug af Ahmeds begrebsapparat kan vi identificere kulturelle objekter der 

cirkulerer i vores empiri, og som interviewpersonerne taler ud fra. Således kan vi forstå 

hvordan interviewpersonernes beskrivelser og forståelser af vrede er med til at skabe den 

sociale virkelighed, som de navigerer i (Alvesson 2012: 19). Ved at anskue empirien ud fra et 

diskursivt perspektiv og se på, hvordan følelser cirkulerer, kan vi undersøge hvilke 

muligheder og begrænsninger forestillingen om vrede skaber for den enkelte 

ungdomspolitiker.  
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10.  Analyse  

I det følgende afsnit præsenterer vi vores analyse. Indledningsvist, er der en introduktion til 

feltet i form af en beskrivelse af relationen mellem ungdomspolitik og vrede. Efterfølgende, 

er der tre delanalyser. I Analysedel 1 beskriver vi hvilke håndteringsstrategier og 

følelsesregler der eksisterer for vrede i ungdomspolitik. I Analysedel 2 forklarer vi hvilken 

værdi rationalitet og følelser tillægges i ungdomspolitik. I Analysedel 3 belyser vi, hvilke 

kønnede normer og forventninger der findes til vrede i ungdomspolitik, samt hvad disse 

skaber af muligheder og begrænsninger for den enkelte ungdomspolitiker.  

10.1 Introduktion til feltet  

Det følgende afsnit er en indføring i feltet, hvor vi beskriver relationen mellem vrede og 

ungdomspolitik. I afsnittet beskriver vi, hvordan vrede og ungdomspolitik hænger sammen, 

samt hvilke emner, der kan gøre interviewpersonerne vrede. Afsnittets formål er dermed at 

give en introduktion feltet, som danner grundlaget for de tre delanalyser.  

10.1.1 Vrede som motivation  

I empirien bliver det tydeligt, hvordan vrede i høj grad fungerer som motivation for at gå ind i 

politik. Flere interviewpersoner fortæller hvordan, vrede var deres motivation for at blive 

aktive i ungdomspolitik (Fanny 216; Carl 417; Anders 249-250; Kim 507f). Dermed bliver 

politiske ungdomspartier et rum, hvor unge kan søge hen, hvis de ønsker at sætte deres 

individuelle vrede i spil i en politisk sammenhæng (Duffy 2017; Holmes 2004a; Holmes 

2004b; Lyman 2004). Vrede forklares som årsagen til at blive aktiv i ungdomspolitik, men 

også som motivation for at forblive aktiv i ungdomspolitik. Elmer fortæller hvordan vreden 

kan bruges som politisk motivation:  

“Så bruger jeg det [vreden] som drive til, at så prøve på, at være med til at 

ændre samfundet i den retning, jeg nu engang synes det ville være bedst, at vi 

får den ændret til.” (Elmer 116f) 

Elmer bruger vreden som en “drivkraft” (Elmer 119) til at skabe forandringer i samfundet. 

At vreden er en politisk drivkraft, beskrives også af Gustav:  

“Jeg tænker vrede er et rimelig stærkt aspekt for det politiske [...] altså man 

går jo ikke ind i politik, fordi man er glad for hvordan alting er.” (Gustav 318-

320) 
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Både Gustav og Elmer beskriver altså, at man som udgangspunkt går ind i politik, fordi der er 

noget, man er utilfreds eller vred over. Dette taler også ind i litteraturen om, at vrede kan 

mobilisere politiske bevægelser, aktivere kritisk tænkning og bruges til at udfordre sociale- 

og politiske problemstillinger (Duffy 2017; Holmes 2004a; Holmes 2004b; Lyman 2004). 

Vrede bliver dermed afgørende for, at de unge vil engagere sig i ungdomspolitik. Da vreden 

udspringer af utilfredshed med samfundet og et ønske om at gøre det bedre, betyder det også, 

at vrede ikke kun bliver motivationen for at gå ind i politik, men også fylder i de politiske 

diskussioner, når man er medlem af et politisk parti. Vreden er altså en stor del af den 

politiske arena, hvilket Carl beskriver således: “I politik bliver folk jo vrede hele tiden, fordi 

der er så meget, de godt vil gøre bedre” (Carl 366f). Ovenstående citater understreger, 

hvordan vrede ikke er en fjern følelse for unge, der er aktive i ungdomspolitik. Det bliver 

derfor tydeligt, at vrede og politik er forbundet, når det handler om motivation og 

engagement. Henrik “oplever i hvert fald også, sådan mere generelt accept af at man er vred 

i politik, end andre steder” (Henrik 386f). Vreden bliver dermed en uundgåelig størrelse i en 

politisk sammenhæng (Holmes 2004a; Holmes 2004b; Lyman 2004).  

10.1.2 Identitetspolitik 

Interviewpersonerne har mange forskellige beskrivelser af, hvad der gør dem vrede. Men én 

ting som træder tydeligt frem i empirien er, at uretfærdighed er årsag til meget vrede blandt 

interviewpersonerne. Kim forklarer det på denne måde:“Hvad gør mig aller mest vred? Alle 

former for uretfærdighed” (Kim 538). Andre interviewpersoner italesætter også 

uretfærdighed som primær årsag til deres vrede (Carl 466; Gustav 332f; Ditte 587; Jonas 

409). Anna beskriver, hvordan hun forbinder vreden til sit politiske virke: 

“Altså, jeg vil sige, det er meget min indignation og min vrede over 

uretfærdighed, der bærer min politiske interesse eller som er kernen af det.” 

(Anna 227f) 

Som Anna beskriver, er den politiske indignation og vrede over social uretfærdighed bærende 

for hendes politiske liv, hvilket går igen i empirien. I empirien bliver det beskrevet hvordan 

uretfærdighed kan komme i mange former. Det som interviewpersonerne finder særligt 

uretfærdigt, er sexisme, racisme og andre former for diskrimination. Da intervieweren 

spørger Ditte, hvornår det er passende at være vred, svarer hun således:    
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“Men det der med, når det går over grænsen som ved #MeToo og folk benægter 

at det eksisterer, til trods for man ved hvor mange kvinders liv, der er blevet 

smadret af det her, eller at folk står og råber racistiske ting på gaden, eller der 

er hatecrime til pride. Lige så snart at det bliver uretfærdigt, lige så snart det 

går over grænsen for hvad der er acceptabelt, så synes jeg det er okay.” (Ditte 

593-597) 

For Ditte er det særligt emner såsom racisme, hatecrimes eller #MeToo der kan gøre hende 

vred, og som hun mener, det er passende at være vred over. Andre interviewpersoner nævner 

også, hvordan racisme er uacceptabelt for dem og medfører meget vrede (Anders 234; Carl 

260; Fanny 111; Jonas 116). Dette gør sig også gældende for sexisme (Elmer 58; Johanna 

228f). Anders beskriver, hvorfor han oplever, at disse emner fremkalder vrede: 

“Det er virkelig sådan, især med sådan nogen ting i udlændingepolitik eller 

LGBTQ+-politik, virkelig følelsesladet for mange mennesker, fordi de går og 

oplever det meget tæt. Meget mere end infrastrukturplaner. Og det er jo der, det 

er jo de steder, hvor man oftest ser vreden kommer frem.” (Anders 491-494) 

Anders oplever, at vreden kommer frem, når der bliver diskuteret for eksempel 

udlændingepolitik eller LGBTQ+ politik. Værdi- og identitetspolitiske emner bliver 

beskrevet som noget der i højere grad kan være årsag til vrede, end andre emner såsom 

infrastrukturplaner. Dermed bliver identitetspolitik og værdipolitik anset som legitime årsager 

til vrede hos interviewpersonerne.  

10.1.3 Intern vrede 

Interne konflikter mellem medlemmerne i ungdomspartierne bliver også beskrevet som 

værende en årsag til, at der opstår vrede, hvilket Anders beskriver således:  

“Og den der indre vrede, når folk bliver sure på hinanden, så er det ofte internt 

i partiet eller når vi debatterer ting, at folk kan blive meget vrede. Jeg kan 

huske, at der er flere vælgermøder, hvor vi skal diskutere især sådan noget som 

burkalovgivning eller indvandringspolitik, hvor der er uenigheder og hvor der 

er nogen, der har meget stærke meninger. I begge retninger.” (Anders 173-177) 

Det kan skabe splid og konflikt internt i partiet, når man diskuterer emner som det kan være 

svært at blive enige om og som bliver anset for at være meget betydningsfulde. I eksemplet 

nævner Anders indvandringspolitik, som sammen med flygtningepolitik, også er emner der 
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bliver fremhævet, som noget der kan være årsag til vrede eller konflikter (Carl 239; Gustav 

530f; Jonas 90f). Den interne vrede kommer blandt andet til udtryk, når man skal blive enige 

om partiets holdning til bestemte politiske emner, særligt emner der deler vandene. Det er 

særligt ved det politiske felt, at det er nødvendigt at blive enige om en politisk linje internt i 

ungdomspartiet om den politik man vil føre, hvilket Anders også fortæller: 

“Der er også gange, hvor man bliver sådan, internt i partiet hvor jeg også 

bliver vred eller tænker hvad fanden. Jeg kan huske, det var om det med, om vi 

skulle tage de der børn hjem fra Syrien. Der var en stor debat. Og det er, en af 

de ting, som jeg mindst kan lide og som jeg også prøver virkelig selv - og jeg 

kommer også selv nogle gange til at gøre det - det er at sige til folk "du er ikke 

rigtig [politisk overbevisning]. Det her er ikke hvad [partiet] burde mene. Det 

her går imod vores ånd”. Det bliver ofte sagt. “Det her er mod den [politiske] 

ånd”. De her argumenter er dem jeg hader mest. Det er virkelig sådan hvor jeg 

føler, at nu er vi inde i et problem.” (Anders 472-479) 

I citatet med Anders bliver det tydeligt, at det er karakteristisk for det ungdomspolitiske felt, 

at man er nødt til at komme til enighed om politiske emner, hvilket kan medføre vrede og 

konflikter. Målet om at blive enige internt i partiet, kan føre til en masse vrede mellem 

medlemmerne, om hvordan man bedst handler i partiets ånd, og hvad partiet burde mene. 

Carl beskriver også, hvordan han i sit gamle ungdomsparti oplevede, at man skulle være 

enige om alt:  

“For det blev meget subkultur i [ungdomsparti] med at man skulle være meget 

ens, ellers så blev folk også vrede på en, hvis man ikke var det. Så gik man 

rundt og var vred på en anden, sådan var det i hvert fald den gang jeg var der.” 

(Carl 332-336) 

Carl beskriver en kultur i sit gamle ungdomsparti, hvor uenighed var årsag til vrede. Der 

bliver derved beskrevet en kultur, hvor der ikke er plads til meget uenighed, og hvis man er 

uenig, kan det være årsag til vrede. Det er ikke kun de politiske stridigheder, der kan være 

årsag til vrede internt i ungdomspartiet. Også konflikter i det sociale samspil mellem 

medlemmer og i arbejdet med at drive en forening, kan være årsag til vrede. Elmer beskriver, 

hvordan han bliver vred, når andre personer i hans parti “slacker og ikke rigtigt er med til at 

bære det ansvar, som de har sagt ja til” (Elmer 73). På samme måde fortæller Gustav, at der 

kan opstå konflikter og vrede, over hvordan foreningen skal drives (Gustav 88-91). Det er 
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dermed ikke blot politisk uenighed, som skaber vrede internt i partiet. Der kan også opstå 

vrede internt i partiet, når det handler om hvordan man driver et ungdomsparti som forening.  

10.1.4 Vrede mod politiske modstandere  

Interviewpersonerne nævner også vrede mod politiske modstandere og andre politiske 

ungdomspartier, hvilket Johanna beskriver:  

“For jeg kan godt blive vred og jeg kan godt blive sur. Jeg reagerer meget 

forskelligt alt efter, hvem jeg snakker med. Altså jeg har jo forståelse for, at 

hvis jeg går ind i [andet ungdomsparti med anden politisk overbevisning], så 

kommer jeg ikke til at få en konstruktiv dialog. Jeg kommer ikke til at få noget 

ud af det. Andet end vrede. Så derfor tror jeg måske også, at i de 

sammenhænge, der er jeg måske lidt mere tilbøjelig til så bare at sige "du 

snakker ind ad det ene øre, ud af det andet øre. jeg snakker, ind ad det ene øre 

og ud af det andet øre". Jeg kan blive pissesur - det er så indvendigt - altså 

(griner) jeg kan slet ikke tage at være i sådan et miljø. Men det er ikke - så er 

det ikke udadtil jeg reagerer, for jeg godt er klar over, at fordi vi bare er så 

fundamentalt forskellige, så kommer vi ikke til at kunne lære noget af 

hinanden.” (Johanna 354-364) 

Johanna beskriver, hvordan en politisk modstanders holdninger kan fremprovokere vrede. 

Hun accepterer på forhånd, at de ikke bliver enige, fordi deres politiske holdninger er så 

forskellige. Johanna ser sine politiske modstandere som “fundamentalt forskellige” fra 

hende, hvorfor hun ikke vil reagere på sin vrede. Johanna gør brug af surface acting, for ikke 

at reagere på sin vrede i situationen, fordi hun har en forståelse af, at der ikke vil komme 

noget godt ud af situationen (Hochschild 2012: 36). Forud for situationen, har Johanna en 

forståelse af, at hun ikke kommer til at få en konstruktiv dialog med sin debatpartner. Hun 

benytter sig derfor af kognitivt følelsesarbejde, til at kontrollere sine følelser i situationen, da 

hun har vurderet, at det ikke er værd at blive vred (Hochschild 1979: 562). Flere 

interviewpersoner italesætter, hvordan der ofte er mindre vrede i situationer, hvor man står 

over for en politisk modstander end i interne konflikter og diskussioner i partiet. Ditte 

beskriver det således:  
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“Og så da jeg var ude og være repræsentant for [ungdomsparti] så sad jeg og 

hyggesnakkede sammen med [ungdomspartier] og vi er jo rasende uenige om 

alt politisk nærmest, men så blev vi bare sådan, nogle gange kan man også 

blive klogere af det og sige "hvorfor er det du synes, du skal have lavere skatter, 

jeg kan simpelthen ikke få ind i min tanke, hvorfor det er en god idé". Og så 

siger de, at det er sådan og sådan og jamen okay, så forstår jeg det synspunkt. 

Jeg er ikke enig, men jeg forstår det godt.” (Ditte 184-191) 

I citatet med Ditte bliver det tydeligt, at netop fordi hun går ind i diskussionen med en 

forventning om uenighed, kan hun holde vreden på afstand. I modsætning til de interne 

politiske diskussioner i partiet er der ikke nogen forventning om enighed, når man diskuterer 

med politiske modstandere. Både Ditte og Johanna forventer at være uenige med deres 

politiske modstandere, hvilket adskiller sig fra den forventning de har til ungdomspolitikere 

fra deres eget parti. I mødet med politiske modstandere kan de blive vrede over 

modstanderens holdninger til emnet, men de har på forhånd accepteret, at de nok ikke bliver 

enige, og vælger derfor at lade være med at reagere på deres vrede.  

Dog eksisterer der eksempler i vores empiri, hvor møder mellem politiske 

ungdomsorganisationer har resulteret i vold (Anders 142f; Ditte 541f; Kim 836f). Disse 

situationer adskiller sig dog fra de ovenstående eksempler, da der ikke er tale om politiske 

debat-situationer, men sammenstød i sociale sammenhænge. Selvom disse eksempler bliver 

fortalt, er den overordnede fortælling blandt interviewpersonerne, at man som udgangspunkt 

er venner på tværs af politiske partier og kan have en god debat sammen.  

10.1.5 Delkonklusion  

I vores introduktion til feltet belyser vi, hvordan vreden bliver beskrevet som en primær 

motivation for at blive politisk aktiv og som motivation for at blive ved med at være aktiv i 

ungdomspolitik. Vreden har forskellige årsager, men uretfærdighed er et gennemgående tema 

i forhold til at fremkalde vrede. Derudover er emner såsom diskrimination, sexisme og 

racisme også forbundet med meget vrede, da disse emner anses for at være betydningsfulde 

og samtidig kan dele vandene. Yderligere, beskrives interne uenigheder og konflikter i partiet 

som årsag til vrede.  Dette skyldes den politiske kontekst, hvor det er nødvendigt at komme 

til enighed om en politisk linje for partiet. Den samme forventning om enighed er der ikke i 

diskussioner med ungdomspolitikere fra andre partier, fordi der i disse situationer forventes at 

være en forskellighed i politiske holdninger. Derfor opleves diskussioner med politiske 
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modstandere ikke på samme måde som årsag til vrede og konflikter. Til trods for dette, er der 

eksempler i empirien på sammenstød mellem ungdomspartier, der har resulteret i vold. Dette 

er dog i sociale sammenhænge og ikke i forbindelse med politiske debatter.  

10.2 Analysedel 1: Håndteringsstrategier og følelsesregler  

I empirien ser vi hvordan interviewpersonerne har forskellige måder at håndtere deres vrede 

på. Denne analysedel besvarer forskningsspørgsmålet hvordan håndterer ungdomspolitikere 

deres vrede?  

10.2.1 At distancere sig fra vreden 

Det bliver beskrevet i afsnit 10.1 Introduktion til feltet, hvordan interviewpersonerne 

forbinder vrede og ungdomspolitik, og hvordan vreden fungerer som politisk motivation. Vi 

ser dog også, hvordan flere interviewpersoner ikke ønsker at identificere sig med vreden eller 

som værende en vred person. At interviewpersonerne aktivt distancerer sig fra vreden, 

kommer til udtryk i interviewet med Ditte, når intervieweren spørger til hendes forhold til 

vrede:  

“Interviewer: Så vil jeg høre sådan, hvordan har du det med at være vred?  

Ditte: Usandsynligt dårligt, altså. Jeg tror, I vil finde mange mennesker, der 

har sagt sådan, der siger, at jeg aldrig bliver sur. Og det er også, altså, jeg 

snakkede med min veninde på et tidspunkt om hun egentlig nogensinde havde 

set mig sur.” (Ditte 517-520) 

I citatet bliver det tydeligt, at Ditte ikke identificerer sig som værende en sur eller vred 

person. At hun aldrig bliver sur eller vred, underbygger hun yderligere ved at henvise til, at 

det ikke kun er noget hun selv mener, men at det også er noget hendes veninde kan bekræfte. 

Den samme tendens gør sig gældende i interviewet med Johanna, der beskriver, at hun ikke 

er en “særlig konfliktopsøgende person” (Johanna 264f). Johanna supplerer med en anekdote 

om, at de andre medlemmer i ungdomspartiet havde grinet, da hun fortalte, at hun skulle 

deltage i en undersøgelse om vrede. De andre i ungdomspartiet havde fundet det morsomt, 

fordi Johanna ikke er en særlig vred person (Johanna 413f). Når Johanna vælger at fortælle 

dette i interviewet, peger det på at hun også ønsker at distancere sig fra vreden, og ligesom 

Ditte bruger andre mennesker til at bekræfte dette.  
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Elmer beskriver også, at han “ikke kan lide at være vred” (Elmer 80), ligesom Anna 

distancerer sig fra vreden og siger: “Altså jeg er ikke et vredt menneske nogensinde, jeg er 

meget sådan positiv og glad” (Anna 251). Der eksisterer altså en tendens i empirien til, at 

man ikke vil identificere sig som en vred person.  

Den eneste af vores interviewpersoner, der aktivt identificerer sig som værende en vred 

person, er Henrik, der beskriver sig selv som “en meget vred type” (Henrik 66). Selvom 

Henrik vedkender sig at være en vred person, er dette ikke en positiv ting for ham. Henrik ser 

sin vrede som problematisk, da vreden er svær at kontrollere (Henrik 99; 121). Carl 

identificerer sig som en tidligere vred person, og som en person, der har haft problemer med 

sin vrede. Carl fortæller, at han har gået til psykolog for at lære at kontrollere sin vrede (Carl 

284-286). Henrik og Carls fortællinger, taler derved ind i opfattelsen af den psykologiske 

forståelse af vrede som behandlingskrævende (Roushani et al. 2021; Phillips et al. 2006). Hos 

de personer, der identificerer sig med vreden, eller tidligere har gjort, ses det at vreden 

beskrives som noget negativt eller som et problem, man skal lære at “deale med” (Carl 286). 

Vrede opleves som noget, der er svært at styre, og som noget der kræver, at man aktivt lærer 

at kontrollere den igennem følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561). Der eksisterer dermed et 

behov for aktivt følelsesarbejde for at kunne kontrollere vreden efter de kulturelt funderede 

følelsesregler (Hochschild 1979: 561).  

Beate adskiller sig også ved, ikke på samme måde at distancere sig fra vreden. Hun omtaler 

heller ikke vreden som noget negativt, og fortæller at hun har det okay med at være vred 

(Beate 518). I følgende citat uddyber Beate sit syn på vrede og hvornår det er passende at 

være vred: 

“Altså ideelt set, så er det jo passende at være vred, når man er det. Hvad man 

gør med den vrede, det kan være mere eller mindre passende. Jeg synes altid 

det er fair, at man bliver vred.” (Beate 598-600) 

Beate fortæller, at det afgørende for om vreden kan anses som passende, er den måde man 

håndterer vreden på. Det samme kommer også til udtryk hos Elmer, der også lægger vægt på, 

at “ens følelser er legit uanset hvad” (Elmer 234-235). Hos Beate og Elmer ses dermed en 

adskillelse mellem det indre følelsesliv og det ydre følelsesudtryk. De mener, at det altid bør 

være okay at føle vrede, men at det afgørende er, hvordan man udtrykker og håndterer vreden 

(Hochschild 1979: 564). Dette understreger behovet for at kontrollere vreden gennem 

følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561).  
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Selvom vrede beskrives som en uundgåelig følelse i ungdomspolitik, og kan fungere som 

politisk motivation, er det samtidig også en følelse, som interviewpersonerne forholder sig til 

ved at tage afstand fra. Nogle interviewpersoner forsøger aktivt at distancere sig fra vreden, 

imens andre lægger vægt på, den måde vreden kommer til udtryk på som afgørende for, om 

vreden er acceptabel eller ej. I den sidste version, er der dog stadig et behov for at distancere 

sig fra den uhæmmede vrede og det bliver tydeligt, at vreden skal kontrolleres i sit udtryk. Vi 

ser altså at vrede er en kompleks størrelse i ungdomspolitik og i nogle tilfælde beskrives som 

politisk motivation, hvor man i andre tilfælde forsøger at distancere sig fra den. Det bliver 

tydeligt, at det afgørende for, om vreden er socialt acceptabel eller ej, er hvorvidt man formår 

at arbejde med vredens udtryk i form af følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561).   

10.2.2 Kontrol og strategi  

I dette afsnit beskriver vi hvilke følelsesregler, der eksisterer for vrede i ungdomspolitik og 

hvordan det vredesrelaterede følelsesarbejde opleves og kommer til udtryk hos 

interviewpersonerne.  

Det unikke ved følelsesarbejde i en politisk kontekst er, at det ikke kun handler om at følge 

de almindelige kulturelle normer for vrede. Det handler også om at overbevise andre om sine 

argumenter og i sidste ende opnå magt. Der kan derfor være strategiske årsager til, at man 

kontrollerer sine følelser på en bestemt måde (Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias 

et al. 2012). Elmer beskriver, hvordan han kan bruge sin vrede strategisk, hvis han finder den 

rigtige balancegang: “Jeg tænker i hvert fald, at det giver én bedre kort på hånden, hvis man 

kan bevæge sig på den gyldne midte” (Elmer 318f). Hvis man formår at håndtere vreden på 

den rigtige måde, kan vreden derved være en fordel i ens politiske karriere. Vrede kan være et 

redskab til at fremstå mere “troværdig” (Jonas 311; Beate 539), hvilket Anna også beskriver:  

“..man er også nødt til at være strategisk og man er nødt til at vise at man er en 

person, der kan slå et slag i bordet for en sag og råbe højt for en sag.” (Anna 

663f). 

Der eksisterer en forståelse blandt interviewpersonerne af, at vrede kan være et vigtigt 

strategisk redskab i ungdomspolitik. Det bliver tydeligt, hvordan vreden til tider er nødvendig 

for ungdomspolitikerne, for at vise at man står op for en sag og er troværdig. Dermed bliver 

vreden sat i forbindelse med at overbevise andre om ens troværdighed, hvilket tydeliggør at 

ungdomspolitikere ved hjælp af vrede også har mulighed for at påvirke og regulere andres 

følelsesliv gennem interpersonelt følelsesarbejde (Francis 1994: 148). Anna beskriver også, 
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hvordan hun bruger vrede til at “skabe et flertal” (Anna 232). Det bliver altså afgørende for 

ungdomspolitikerne, at de kan håndtere vreden og bevæge sig på den gyldne midte, fordi det 

kan styrke deres politiske position, hvilket Carl også taler også ind i:  

“Jeg synes det er et stærkt værktøj, også til at engagere andre. Hvad går de op 

i. Og hvis det er sådan indignation, der bliver en form for vrede på en eller 

anden måde. Så kan man jo sige, at hvis man skal engagere folk til et projekt, så 

er det godt at kunne vække den der vrede og indignation, så folk de har den. Det 

er jo bare et værktøj.” (Carl 394-398). 

Carl beskriver vreden som et værktøj, som han bruger til at engagere andre. Hans fortælling 

understreger, hvordan vreden kan bruges til at påvirke andres følelsesliv og skabe 

engagement (Francis 1994: 148). Vreden bliver altså et værktøj, som bruges til at mobilisere 

folk til et politisk projekt (Holmes 2004a; Holmes 2004b; Lyman 2004). Dermed bliver 

vredeshåndtering i ungdomspolitik ikke kun nødvendigt i forhold til det individuelle 

følelsesarbejde, men også i forhold til den påvirkning, som vreden har på andre politikeres 

følelse af engagement (Thoits 1996: 105; Poder 2010: 77). Fortællingerne om at vreden kan 

være et strategisk værktøj, understreger, hvorfor det er særligt vigtigt at kunne arbejde med 

og håndtere sin vrede. Beate beskriver, hvordan det kunne være gavnligt at kunne “tage 

bidder af den der vrede” (Beate 537f), når man skal holde en politisk tale. Vreden i talen 

bliver brugt til at engagere lytterne, hvilket igen understreger, hvordan vreden kan være et 

redskab til at påvirke andres følelsesliv (Poder 2010: 77). Vreden spiller derfor en vigtig rolle 

som et politisk strategisk værktøj (Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012). 

Gennemgående for den strategiske brug af vrede i ungdomspolitik er, at vreden skal 

håndteres og kontrolleres på den rigtige måde for at man kan opnå succes som politiker. Det 

afgørende bliver, om balancegangen er rigtig og man formår at kontrollere og dosere vreden 

strategisk. Kim beskriver, hvordan det kan være“ farligt at miste kontrol. Meget farligt. Især 

på møder. Og kan bruges mod en” (Kim 309).  Kim beskriver, hvordan den forkerte 

håndtering af vrede kan bruges mod ham i politik. I en politisk kontekst handler det altså ikke 

kun om de sociale spilleregler og at udvise almindelig god opførsel over for andre. At miste 

kontrollen over sine følelser kan også bruges mod én i det politiske spil. Derfor bliver det 

endnu vigtigere at være i stand til at regulere og kontrollere sine følelser gennem 

følelsesarbejde. Fanny fortæller, hvordan dette er noget man tillærer sig efterhånden:  
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“..det er måske også en frustration, men det gør også bare at jeg må lære at 

kontrollere min vrede og min frustration, prøve at være lidt sådan, ikke blive - 

ikke sådan overreagere eller reagere på en anden måde end hvad der egentlig 

er nødvendigt i en situation. Lad os sige at vi sidder og har den her snak eller 

debat eller diskussion eller hvad det nu er, og vi sidder og råber ad hinanden 

og på et eller andet tidspunkt der bliver jeg helt sådan "nu har jeg sagt det 

samme til dig i tre år, hvorfor kan du ikke bare se, at jeg har ret" og så bliver 

jeg så sur, at jeg begynder at slå hende og sige et nyt argument. Så ville jeg 

have handlet på min vrede på en måde, der ikke var korrekt i den situation jeg 

sad i. Men når jeg så gør det at jeg er sådan lidt, okay, det her argument det 

fungerede heller ikke, så tager vi da bare det næste, så lærer jeg at kontrollere 

min vrede. Og ikke nok med at jeg kontrollerer den og ikke reagerer på den på 

en negativ måde, så skyder jeg den over i noget positivt i det at jeg udfordrer 

mig selv og kommer til at komme med nye argumenter for noget jeg oprigtigt 

brænder for politisk set. Og prøver at overtale folk på en positiv måde. At jeg 

dirigerer min vrede et andet sted hen, hvor den gør gavn frem for at gøre 

skade.” (Fanny 127-141)  

At kunne kontrollere sin vrede er dermed i høj grad et politisk element, hvilket kommer til 

udtryk i citatet med Fanny. Fanny er hele tiden bevidst om, hvordan hun bedst overtaler sin 

politiske modstander. Dette kommer til udtryk som udtryksmæssigt følelsesarbejde, hvor hun 

ændrer den måde hun udtrykker vrede på, for at kunne overtale sin politiske modstander 

(Hochschild 1979: 562). Igen bliver det tydeligt, hvordan arbejdet med vrede også handler 

om påvirkningen af andres følelsesliv, i Fannys tilfælde, at overtale andre ungdomspolitikere 

(Poder 2010: 76). Dette kommer til udtryk gennem hendes følelsesarbejde med at kontrollere 

og undertrykke sin vrede. Det handler om at spille sine følelser strategisk i forhold til at opnå 

et politisk motiveret mål - nemlig at overbevise den anden om, at hun har ret. Vreden kan 

altså blive brugt som følelsesmæssigt redskab til at overbevise andre (Thoits 1996: 105). 

Fanny er bevidst om, at hvis hun bryder de sociale normer, i form af at overreagere og bliver 

uforholdsmæssigt vred, har hun tabt diskussionen. I denne debat-situation eksisterer der nogle 

konkrete følelsesregler, hvor det ikke er tilladt at slå hinanden eller udtrykke sin vrede på en 

voldsom måde (Hochschild 1979: 563). Den ukontrollerede vrede bliver igen anset som noget 

farligt, der skal tæmmes og kræver kontrol. Vi ser altså hvordan Fannys følelsesarbejde 

derved er politisk motiveret og bliver en del af det strategiske, politiske spil (Poder 2010; 
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Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012). Anna fortæller også om en situation, hvor hun er 

vred på sit eget ungdomsparti og må kontrollere sin vrede: 

“Men når det er internt, så. Det er lidt ligesom at ens vrede får en spændetrøje 

på, hvor man ikke har lige så mange umuligheder for at reagere. Og fordi man 

skal gøre det der er i [ungdomsparti] og [parti]s bedste interesse, så kan man 

ikke altid fortælle højt om denne her vrede. Man kan ikke dele den med andre, 

som ikke er inde i partiet. For det kan skade partiets ry. Så den kan slet ikke få 

afløb på samme måde. Så det er lidt en vrede, der bliver ved med at hobe sig op. 

[...] Jeg ville ikke på samme måde kunne, altså, bare dele ud af den vrede 

internt i partiet, for så skal det løses demokratisk og så videre. Det går jeg også 

fuldstændig ind for, der er et flertal, som kan være imod mig. Ja, men man har 

bare ikke lige så meget mulighed for at være vred, fordi man skal beskytte ryet 

og man skal beskytte sin egen profil i ungdomspartiet.” (Anna 410-422) 

Når Annas vrede er baseret på noget internt i partiet, føler hun ikke det er legitimt at udtrykke 

vreden i partiet, da det kan skade hendes egen politiske profil og partiets ry. Anna benytter 

sig derved af surface acting ved at skjule sin vrede for resten af partiet (Hochschild 2012: 36). 

Derved bruger hun følelsesarbejde til at kontrollere sin vrede ud fra en strategisk politisk 

interesse. Den politiske kontekst er derved afgørende for, hvordan hun regulerer sit 

følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561; Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 

2012). Det er yderligere et udtryk for, at der eksisterer nogle følelsesregler, internt i 

ungdomspartiet, for hvordan man bør håndtere sin vrede. I tilfældet med Anna, agerer hun 

efter nogle følelsesregler, hvor hun vurderer at det er mest gavnligt at lade være med at 

udrykke vreden, da det kan blive opfattet negativt og hun derfor kan miste status i partiet 

(Hochschild 1979: 563). Kim beskriver også, hvordan han bliver nødt til at lægge låg på sin 

vrede i en politisk kontekst:  

“I de fleste situationer er man nødt til at lægge en masse bånd på sig selv og i 

rigtig mange situationer er man vred og så bliver det ekstra ubehageligt og 

hårdt, fordi man ikke kan gøre noget ved det. [...] i forvejen er det hårdt at 

sidde helt anspændt af raseri og så skulle sidde pænt på en stol lige op ad 

hinanden ti mennesker i et lokale. Og skal vente på at få ordet og alt det der.” 

(Kim 247-252)   
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Kims beskrivelser af, at lægge en masse bånd på sig selv, minder om Annas beskrivelse af at 

få en spændetrøje på. Der er altså noget ved situationen og omstændighederne, der gør, at 

både Anna og Kim føler, at det ikke er socialt acceptabelt at udtrykke vrede, i de situationer 

de beskriver, hvorfor de føler sig nødsaget til at kontrollere deres vrede (Hochschild 1979: 

563). I citatet fortæller Kim, hvordan det ikke er nemt for ham at overholde følelsesreglerne 

for vrede i denne situation. Det kræver en stor andel af kropsligt følelsesarbejde at kunne 

sidde stille på stolen og vente på ordet (Hochschild 1979: 562). Det kan derved være et 

følelsesmæssigt hårdt arbejde at undertrykke og kontrollere sin vrede. Vreden bliver 

beskrevet som noget, der gerne vil ud af ham, men som han bliver nødt til at undertrykke og 

holde inde. Carl beskriver, hvordan han også afreagerer på vreden uden for en politisk 

kontekst: 

“Så kan man finde ud af, hvordan man vil afreagere på det. Så kan man løbe en 

tur. Altså jeg er startet til boksning. Det hjælper meget, hvis der er noget.” 

(Carl 382-383).  

At Carl afreagerer på vreden ved hjælp af løb eller boksning, kan ses som et udtryk for at han 

benytter sig af kropsligt følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561). Ved hjælp af løb eller 

boksning, kan han ændre følelsen af vrede i ham selv (Hochschild 1979: 561). Også andre 

interviewpersoner bruger boksning som en måde at håndtere vrede på (Henrik 126). Det 

kropslige følelsesarbejde er en konkret håndteringsstrategi, som både Carl og Henrik gør brug 

af; ved at få afreageret på vreden og derigennem have mere kontrol over deres følelser og 

følelsesudtryk. Det er interessant, hvordan håndteringen af vrede ligger udenfor 

ungdomspartiet. Selvom det bliver nævnt, at vrede hænger sammen med ungdomspolitik, og 

at det er en naturlig del af ens motivation og engagement i det politiske arbejde, så håndterer 

Carl og Henrik det udenfor politiske sammenhænge. Det samme er tilfældet hos Anna, der 

beskriver hvordan hun afreagerer på vrede til et landsmøde ved at gå ud på toilettet og 

udtrykke sin frustration bag lukkede døre (Anna 224-227). Vi ser, hvordan der eksisterer en 

forståelse af, at vrede kan have store konsekvenser for ens politiske position, hvis man ikke 

håndterer den ordentligt. Anna, Carl og Henrik gør brug af en strategi, hvor deres vrede bliver 

håndteret uden for den politiske kontekst, så det ikke har indvirkning på deres politiske 

position. Det understreger pointen om at vrede i ungdomspolitik skal kontrolleres gennem 

følelsesarbejde, hvilket er et gennemgående tema i empirien (Hochschild 1979: 561). 

 



   
 

   
 

44/99 

10.2.3 Det politiske og det private  

I følgende afsnit beskriver vi et politisk ideal om at adskille det private liv fra det politiske 

liv. Interviewpersonerne inddeler vreden i henholdsvist den “politiske vrede” og den ”private 

vrede” (Anders 495; Fanny 340; Ditte:589f; Anna 669f). I empirien fremgår et ideal om at 

kunne være politisk uenige i en debat, uden at blive uvenner efterfølgende. Jonas forklarer det 

således: 

“Der er mange politikere som jeg er uenig med når de fører deres politik, men 

som jeg tror kunne være super-hyggelige bare at få en øl med.” (Jonas 332f). 

I citatet med Jonas bliver det tydeligt, at der eksisterer et ideal om, at selvom man er politisk 

uenige, skal man stadig kunne have det godt sammen privat. På den måde bliver opdelingen 

mellem det politiske og det private også en beskrivelse af et ideal for den gode politiske 

debat. Fanny fortæller om et eksempel, hvor hun har haft en politisk debat med en veninde, 

hvor de netop har formået at adskille det private og det politiske:   

“Jeg så hende første gang i går i tre måneder, tror jeg. To måneder. I rigtig 

lang tid i hvert fald. Har rigtig savnet hende, det var rigtig dejligt. Sammen med 

to andre, hvor en af dem aldrig har mødt hende før. Vi er alle sammen politisk 

aktive i forskellige partier og jeg vender mig om mod ham, som aldrig har mødt 

hende før og er sådan lidt "Gud undskyld, at hun lige er kommet og vi har 

siddet og råbt ad hinanden i 10 minutter" (alle griner). Og han er bare sådan 

"nej, nej, det er fint" og jeg er sådan "vi er ikke sure på hinanden, det er bare 

sådan vi gør, fordi vi diskuterer politik" (Fanny 416-423)    

I fortællingen beskriver Fanny, hvordan det er muligt at have en højlydt politisk diskussion 

med en veninde og stadig bevare den gode relation. Fanny bliver dog nødt til at undskylde 

over for en anden i selskabet, og forsikre om at de ikke er sure på hinanden. Dette kan ses 

som et udtryk for, at den måde at diskutere på udfordrer de gængse normer for hvordan, man 

opfører sig blandt venner. Vi ser altså, at der eksisterer nogle særskilte følelsesregler i den 

politiske debat, hvor det er mere acceptabelt at udtrykke sin vrede, end i den almindelige 

venskabelige samtale (Hochschild 1979: 563). Samtidig med at vreden skal kontrolleres, som 

beskrevet i afsnit 10.2.2 Kontrol og strategi, kan den politiske vrede altså stadig legitimeres, 

så længe den er netop det; politisk. At adskille politisk vrede fra den personlige vrede, er en 

måde at legitimere vreden på, ved at afgrænse den. Dette kan igen ses som et forsøg på at 

kontrollere vreden, ved at opstille nogle følelsesregler for den (Hochschild 1979: 563).  
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Den politiske debat er altså en situation, hvor der er anderledes rammer og regler for hvordan 

vrede kan udtrykkes (Hochschild 1979: 563). I empirien går metaforen “at holde øjnene på 

bolden og ikke på personen” igen (Ditte 331f; Fanny 337-339; Anna 949-496). At holde 

øjnene på bolden og ikke manden, understreger vigtigheden af, ikke at blive personlig i den 

politiske debat. Dette kan ses som et udtryk for de følelsesregler for vrede der eksisterer i 

ungdomspolitik (Hochschild 1979: 563). Der bliver dermed en konkret følelsesregel at holde 

øjnene på bolden og ikke manden i den politiske argumentation (Hochschild 1979: 563). 

Anna beskriver også vigtigheden af at holde øjnene på bolden på denne måde:    

“Men ellers så tror jeg det er vigtigt i politik, når det er, at det er nogen større 

ting at man holder øje, at man holder vreden på bolden og ikke på manden. Og 

ikke gør det sådan personbestemt, men at man overfører det til det større 

problem.” (Anna 494-496)    

Anna italesætter, hvordan hun aktivt forsøger at ændre fokus fra specifikke personer og i 

stedet forsøger at se på et ”større problem” når hun skal kanalisere sin vrede i politiske 

sammenhænge. At adskille den private og den politiske vrede bliver et følelsesmæssigt 

arbejde, som man skal tillære sig som politiker, for at kunne følge de følelsesregler for vrede, 

der eksisterer i den politiske debat, om at adskille det private fra det politiske (Hochschild 

1979: 561; Serazio 2017; González-Iglesias et al. 2012). At kunne holde øjnene på bolden, 

bliver dermed også en strategi for ens følelsesliv, så man efterlever reglerne om at være 

politisk og ikke privat. At holde øjnene på bolden og ikke manden, kan ses som værende 

kognitivt følelsesarbejde, fordi man arbejder med idéen om en politisk debat som er fri fra 

personlige følelser (Hochschild 1979:  562). Det bliver dermed en strategi for, hvordan vrede 

kan bruges i den politiske debat (Hochschild 1979:  561). Det store fokus på at holde vreden 

på bolden og ikke på personen, antyder også, hvordan vrede forstås som en følelse, der 

kræver kontrol gennem følelsesarbejde (Hochschild 1979: 561). Fanny italesætter, hvordan 

vrede kan være farlig:   

“Så udover det, at politik også bliver personligt nogle gange, eller bliver 

bundet fast på personer, så kan det stadig være farligt, fordi man nemmere 

kommer til at gå efter personen og ikke bolden.” (Fanny 337-339)    

Fanny bruger også metaforen om at holde øjnene på bolden og ikke personen, da hun 

beskriver hvordan det kan være farligt, når vreden bliver privat og ikke politisk. At det bliver 

nævnt som farligt, hvis det bliver privat, understreger pointen om, at det er farligt hvis vreden 
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kommer ud af kontrol. Fanny fortæller om opdelingen mellem hendes politiske jeg og hendes 

private jeg:   

"Og der er nemlig en virkelig, virkelig fin skillelinje på hvornår er jeg privat-

Fanny og hvornår er jeg politiske-Fanny. Hvornår er det du angriber mine 

politiske holdninger og hvornår er det du begynder at angribe mig personligt. 

For det er aldrig okay at angribe folk personligt." (Fanny 339-342)   

Ifølge Fanny er det helt okay at være kritisk overfor hendes politiske holdninger, men det er 

aldrig okay at kritisere hende personligt. Fannys fortælling viser, at skillelinjen mellem det 

private og det politiske er meget smal, og derved antyder Fanny, at det kan være en svær 

balance udelukkende at diskutere politik uden at blive personlig. Hun er bevidst om, at det er 

et følelsesarbejde, som hun er nødt til at gøre, men det er ikke altid nemt (Hochschild 1979: 

561). Opdeling mellem det private og det politiske bliver en måde at sætte en ramme for 

vreden. At sætte en ramme for vreden og hvordan den må bruges, bliver derigennem en 

strategi for at styre og kontrollere vrede, for dermed at tage det farlige ud af følelsen. Med 

andre ord ser vi, hvordan opdeling mellem det private og det politiske bliver en konkret 

følelsesregel for vrede, som sætter de normative rammer for ungdomspolitikeres 

følelsesarbejde (Hochschild 1979: 563).   

Selvom der eksisterer et ideal om, at den gode debat ikke er personlig, men politisk, så ser vi 

også i empirien, hvordan personlig, følelsesmæssig investering i en sag kan mobilisere 

politisk vrede. Anna beskriver det på denne måde:   

“Jeg har været udsat for en abort og så har jeg været udsat for en voldtægt i 

mit liv hvor at, altså der har både været en vrede politisk over mangel på 

handling på de her områder. For eksempel har jeg en nuværende vrede med at 

folketinget har sagt nej til at hjælpe polske kvinder der gerne vil have en abort i 

Danmark. Er du vimmer. Shit, det pisser mig af.” (Anna 262-266)  

Anna beskriver, hvordan hun har personlige erfaringer med abort, og at erfaringen har formet 

en politisk vrede i hende. Når der sker ting på den politiske scene omkring abort, så trækker 

Anna på egne erfaringer og det skaber en politisk vrede over manglende handling. 

Interviewpersonernes følelsesliv påvirker dermed hvilke sager, der får betydning og 

opmærksomhed i deres politiske liv. Vi ser altså, hvordan vrede både kan beskrives som 

positivt, i form af politisk mobilisering eller engagement, men også negativt, da det kan have 

negative konsekvenser, at udtrykke for meget vrede i den politiske debat. Selvom politisk 
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vrede kan stamme fra, at man er følelsesmæssigt investeret i en sag på grund af personlige 

erfaringer, så bliver det ikke accepteret som argument i den politiske debat. Anna fortæller, 

hvordan, der i hendes ungdomsparti, er en fortælling om “at man ikke skal bruge anekdotiske 

argumenter, det er meget sådan fakta, fakta, fakta.” (Anna 774f). Her bliver den personlige, 

anekdotiske fortælling opstillet som modsætning til fakta. Argumenter baseret på fakta, 

tillægges en større værdi i Annas ungdomsparti. Dog har den personlige erfaring ingen værdi 

i en politisk debat, hvorfor de må arbejde aktivt med at vende deres personlige vrede til 

politisk vrede. Det private følelsesliv kan altså være motivation for politisk handlen og 

engagement, men skal ikke være for dominerende i den politiske argumentation. Igen bliver 

opdelingen mellem det private og det politiske et konkret redskab i følelsesarbejdet. Det 

handler om at kunne kontrollere sine private følelser på en strategisk måde i debat-

situationen, samtidig med at vreden fungerer som motivation for at bidrage til debatten 

(Hochschild 1979: 561; Breeze 2019; Thoits 1996).  

Selvom mange af interviewpersonerne bestræber sig på at have en politisk debat, som ikke 

bliver personlig, så eksisterer der eksempler på debatter, hvor det ikke lykkes at opretholde 

denne opdeling. Johanna fortæller, hvordan det kan være svært at adskille det politiske og det 

personlige i praksis, da “vrede oftest er forbundet med noget personligt” (Johanna 474), 

hvilket understreger, at det kræver aktivt følelsesarbejde at holde debatten politisk og ikke 

personlig (Hochschild 1979: 561). Anders fortæller også om en situation, hvor vreden blev 

personlig til en debat i ungdomspartiets hovedbestyrelse:   

“Jeg kan huske, at der på et tidspunkt i [ungdomspartis] hovedbestyrelse, hvor 

vi diskuterede hvor hurtigt en transkønnet må skifte, altså hvor lille et barn det 

må være, for at man må få hormoner eller operationer, man må blive behandlet 

som transkønnet. Og der var nogen stærke meninger om det og sådan noget, så 

der var på et tidspunkt hvor min formand gik op og sagde, at han ville ikke sige 

noget til emnet, han ville bare sige at alle må have en mening, alle skal have lov 

at være her, for han synes at vi var nået til et punkt, hvor vi var nået for tæt på 

at blive personlige. Og hvis der er en kultur om at lederne og formændene i 

partiet tager det her initiativ og siger "vi taler ordentligt til hinanden" og også 

rækker ud til mennesker som de er uenige med og siger "megafed debat, lad os 

tage en øl sammen." (Anders 442-451)   
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Anders fortælling om en debat i hovedbestyrelsen, viser hvordan formændene og lederne af 

ungdomspartiet også aktivt arbejder for at skabe en debatkultur, hvor vreden ikke bliver 

personlig. Disse regler er noget som interviewpersonerne er klar over, men også regler som 

bliver italesat af ledelsen i partierne. Derigennem sætter partierne også retningen for, hvordan 

deres medlemmer skal arbejde med og håndtere deres følelser (Hochschild 1979: 563). På 

samme måde fortæller Gustav om en episode, hvor ledelsen satte retningen for 

følelsesarbejdet:  

"De [ungdomspolitikere] var begyndt at blive måske lidt for, hvad kan man 

sige, lidt for opkørte. Der lukkede de samtalen og de to blev kaldt op for at have 

en samtale med formandskabet. Vores formandskab er faktisk rimelig gode til at 

håndtere det her. Og det er der, hvor man kan sige, landsledelsen faktisk har et 

rimelig godt punkt og ansvar.” (Gustav 513-516) 

Gustav understreger, hvordan det ikke er tilladt at blive for opkørt eller følelsesladet i 

debatten. At man ikke må være for opkørt, kan forstås ud fra at det meget følelsesladede 

udtryk sættes i relation til, at man ikke formår at adskille det private følelsesliv fra det 

politiske. Ledelsens reaktion understreger, at debatten er blevet for følelsesladet og det ikke 

er acceptabelt. Både Anders’ og Gustavs eksempler tydeliggør, at følelsesregler om, at den 

politiske debat ikke må være for personlig og følelsesladet, bliver videreført af den politiske 

ledelse i ungdomspartierne. Når den politiske ledelse blander sig i debatten, og korrigerer 

deltagernes måde at udtrykke sig på i debatten, kan det være med til at vise hvor grænserne 

for de følelsesmæssige normer er (Hochschild 2012: 51). Den politiske ledelses reaktion, 

bliver et udtryk for, at de eksisterende følelsesregler er blevet brudt. Derved kan bruddet på 

de sociale normer være en måde at identificere følelsesregler på (Hochschild 2012: 51). På 

den måde bliver følelsesreglerne institutionaliseret. Det understreger, hvordan 

ungdomspartierne sætter de normative rammer for følelsesarbejdet og også håndhæver det i 

praksis (Hochschild 1990: 120).  

10.2.4 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit besvarer vi forskningsspørgsmålet hvordan bruger ungdomspolitikere 

deres vrede? Vrede er en følelse, som interviewpersonerne distancerer sig fra, fordi det kan 

have negative konsekvenser at udtrykke sin vrede uhæmmet. Derfor arbejder 

ungdomspolitikerne med at kontrollere deres vrede, så den ikke har negative konsekvenser 

for deres politiske position. Interviewpersonernes følelsesarbejde bliver dermed sat ind i en 
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strategisk politisk ramme. En måde at håndtere sin vrede på, er ved at håndtere den uden for 

den politiske kontekst. Derudover eksisterer der et ideal hos ungdomspolitikerne om, at man 

bør adskille det private liv fra det politiske liv i den måde man argumenterer på i debatten, 

hvilket også kommer til udtryk i forhold til håndteringen af vrede. Hvis man bliver for vred 

eller følelsesladet i debatten kan det ses som et udtryk for, at man ikke formår at adskille det 

private fra det politiske. Denne opdeling mellem det private og det politiske, i form af at man 

ikke må blive for følelsesladet i debatten, bliver håndhævet af ledelsen i ungdomspartierne. 

Ledelsens indgriben er med til at cementere den normative ramme for følelsesarbejdet med 

vrede i ungdomspolitik, som er med til at påvirke den måde interviewpersonerne håndterer 

deres vrede på.  

10.3 Analysedel 2: Rationalitet og følelser  

I denne analysedel besvarer vi forskningsspørgsmålet: Hvilken værdi tillægges vrede og 

følelser i ungdomspolitik? I det følgende afsnit forklarer vi hvordan rationalitet og følelser 

bliver tillagt forskellig værdi i det politiske spil. Yderligere forklarer vi hvorfor kontrol er 

vigtigt i forhold til relationen mellem rationalitet og følelser i politi.  

I Analysedel 1 blev det tydeligt, at arbejdet med vrede i ungdomspolitik er præget af politisk 

strategi, samt at vreden skal kontrolleres gennem følelsesarbejde. Yderligere viser Analysedel 

1, hvordan der eksisterer et ideal i den politiske debat, hvor man ønsker at adskille det private 

fra det politiske. Denne skelnen mellem det private og det politiske kan ses i relation til et 

ideal om rationalitet i den politiske debat. Anders fortæller, hvordan de saglige argumenter 

står i modsætning til at være følelsesmæssigt påvirket i en debat og eksempelvis udtrykke sin 

vrede: 

“Og det er der, hvor jeg mest bagefter har tænkt det, at det er dumt. Det er der, 

hvor jeg har været sur på min egen vrede. Eller været vred over, at jeg var 

vred. Hvor jeg har tænkt og sådan lidt skammet mig over det. Det er jo heller 

ikke et sagligt argument, hele pointen er jo, at vi især internt i partiet skal 

overtale hinanden til at være enige med hinanden.” (Anders 485-490) 

I citatet med Anders fremgår det, at vreden står i kontrast til det saglige argument. Vreden 

fremstilles som irrationel og derfor ikke gavnlig i en politisk sammenhæng. Anders beskriver 

sågar, at han skammer sig over at være vred, fordi det har forhindret ham i at være saglig og 

rationel i sin argumentation. Der eksisterer en forståelse af, at det er muligt at adskille det 

rationelle og det følelsesmæssige i politiske sammenhænge, men også at det rationelle bliver 
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anset som mere værdifuldt i den politiske debat (Ahmed 2014: 3; Cian et al. 2015). Anders 

fortæller, hvordan det er muligt at argumentere rationelt:  

“Der er nogen, der godt kan holde en god tone og ligesom godt kan 

argumentere helt sagligt og sige, at det er sådan her tingene er eller det er 

sådan jeg ser tingene er, uden at man behøver at råbe ad hinanden og blive 

uvenner.” (Anders 325-327) 

Anders sætter det saglige argument i relation til at holde en god tone. Hvis det ikke kan lade 

sig gøre, så kan man ende i en situation, hvor man råber ad hinanden og bliver uvenner. 

Anders opstiller det saglige som modsætning til at holde en god tone og at forhindre råberi og 

uvenskab. Johanna beskriver hvordan hendes oplevelse er, at hun: “har de fedeste argumenter 

og rationelle, altså "her er en løsning”” (Johanna 278). I citatet taler Johanna ind i idealet 

om den rationelle debat, og at de rationelle argumenter er de bedste argumenter (Ahmed 

2014: 3). Dette kan ses i lyset af litteraturen, der beskriver hvordan denne opdeling af 

rationalitet og følelser, samt anskuelsen af disse to som et modsætningspar, i høj grad 

eksisterer empirisk (Cian et al. 2015). Dette er også gennemgående i empirien, hvor 

interviewpersonerne beskriver rationalitet som det ønskværdige i debatten. Der er altså et 

hierarki mellem rationalitet og følelser, hvor rationalitet vægtes højest og vurderes som mest 

værdifuldt (Ahmed 2014: 3; Cian et al. 2015). Det er særligt ord som “konstruktiv” (Henrik 

330f; Elmer 293) eller “saglig” (Anders 326), der går igen når interviewpersonerne beskriver 

den rationelle politiske debat. Johanna beskriver, hvordan den konstruktive dialog står i 

modsætning til vrede:  

“Og det kan jeg jo også selv mærke, at det er når jeg bliver vred, at sådan 

dialogen heller ikke bliver konstruktiv mere. Så vrede er både godt til at sådan 

sætte fut i nogle ting. Men vreden når man er i gang med at behandle nogle 

ting, er måske ikke lige så praktisk. Så er det godt at kunne keep it cool og 

collected, du ved. Så ja. Det er også helt klart udfordrende. Det er også 

udfordrende i ungdomspolitik nogle gange, når vi skal debattere ting, som 

måske trigger en vrede-reaktion hos nogen. Fordi det så bliver sværere at 

forholde sig til problematikken, og det så bliver mere subjektivt. Det er helt 

klart. Altså det kan være - man fjerner det fra det store perspektiv og gør det 

personligt.” (Johanna 448-455) 
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I citatet sammenligner Johanna, det at være konstruktiv med det at kunne holde hovedet koldt 

og ikke lade sin vrede blive udløst. Vreden, og følelserne generelt, bliver altså fremstillet som 

en modsætning til det rationelle (Ahmed 2014: 3; Cian et al. 2015; Astafurova & 

Aleksandrovas 2016). I citatet beskriver Johanna også hvordan det følelsesmæssige kædes 

sammen med det subjektive. Det bliver beskrevet, hvordan det at vise følelser eller være 

følelsesmæssigt påvirket i en politisk debat, bliver kædet sammen med at være subjektiv. At 

være følelsesmæssigt påvirket kodes sammen med subjektivitet og dermed som værende et 

udtryk for dårligere dømmekraft (Ahmed 2014: 3). Forståelsen af det rationelle som 

modsætning til det følelsesmæssige kan forstås i relation til idealet om at adskille det private 

og det politiske. Det politiske bliver dermed det rationelle, hvor det private bliver det 

følelsesmæssige. Beate beskriver, hvordan det rationelle står i kontrast til det følelsesmæssige 

i politiske debatter: 

“.. det er sikkert noget med, at vi tror, vi skal være rationelle og hvis man så 

bliver rigtig vred, så bliver man bare afsløret, “du var bare ikke en ægte 

ligeværdig debatpartner alligevel. Jeg sidder her og er hævet over emnet. Jeg 

diskuterer bare rent filosofisk øvelse og du sidder bare der og tror vi snakker 

om noget rigtigt, man bliver helt vildt følelsesmæssigt påvirket af, øv bøv".” 

(Beate 959-964) 

Beate taler ind i en forståelse af, at den ønskværdige politiske debat er rationel (Ahmed 2014: 

3; Cian et al. 2015). Beate beskriver, hvordan det at være følelsesmæssigt påvirket som noget 

man kan blive afsløret i. Det bliver et mål i sig selv at fremstå rationel og ikke for 

følelsesmæssigt påvirket, fordi følelser bliver vurderet som mindre værdifulde og et udtryk 

for subjektivitet (Ahmed 2014: 3; Cian et al. 2015). At Beate beskriver følelser som noget, 

der kan afsløres, kan også ses i relationen til, at det politiske engagement ofte er 

følelsesmæssigt motiveret, men at man ikke må vise det i selve debat-situationen. For at blive 

succesfuld i den politiske debat, må man altså lave noget aktivt følelsesarbejde, i form af 

surface acting, hvor man forsøger at udtrykke sin politiske holdning, uden at vise sine 

følelser, selvom disse følelser kan fungere som indre motivation og engagement (Hochschild 

2012: 36). Beate stiller sig kritisk over for præmissen om rationalitet og følelser som 

modsætningspar (Turner 2009; Klein 2015). Beate kritiserer det store fokus på rationalitet, og 

anser følelser som en naturlig del af det politiske liv, såvel som det private, hvilket er unikt 

for Beates fortælling. Beate mener altså ikke, at man kan skelne mellem sit private jeg og sit 

politiske jeg, når det kommer til politiske emner som er betydningsfulde for én, og påvirker 
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én følelsesmæssigt. Beate gør altså op med idealet om at adskille det private fra det politiske. 

På den måde taler idealet om at adskille det politiske fra det private ind i samme forståelse af 

adskillelsen af det rationelle fra det følelsesmæssige.  

I empirien ser vi, at følelser i den politiske debat bliver anset for at nedsætte en persons 

dømmekraft (Ahmed 2014: 3). Selvom Beate er kritisk overfor opdelingen mellem 

rationalitet og følelser, så er hun stadig bevidst om denne opdeling og hvilke konsekvenser 

det kan have. Det følelsesmæssige kobles til det subjektive, private og irrationelle, hvilket 

beskrives som at være i sine “følelsers vold”, hvilket også kommer til udtryk i interviewet 

med Beate: 

“Og så er det nok en slippery slope ikke, hvor meget man sådan lige er i 

følelsernes vold. Og om man lige har læst en eller anden nyhed om i dont know, 

et deportationscenter hvor folk bliver sendt til døden i Afghanistan eller et eller 

andet. Så møder man en eller anden Bent, der siger "høhøh alle skal bare 

deporteres". Så føler man den lidt mere fordi man sådan - det er meget tæt på 

og det er nogle det går ud over. Jeg tror meget det er sådan en, du skal 

simpelthen behandle andre mennesker ordentligt. Det er uretfærdigt og det er 

ikke i orden. Tror jeg for mig.” (Beate 575-581) 

Beate beskriver hvordan man hurtigt kan komme i følelsernes vold, hvis der er tale om et 

emne man finder vigtigt og er passioneret om. At være i sine følelsers vold kodes kulturelt set 

sammen med passion, hvilket også kommer til udtryk hos Beate. At være passioneret kobles 

kulturelt set også sammen med at være følelsesmæssig, eller i følelsernes vold, og som et 

udtryk for at man lader sig styre (Ahmed 2014: 2). Derfor kan det at være passioneret eller i 

sine følelsers vold anses som en svaghed (Ahmed 2014: 2; Cian et al. 2015). Når Beate 

beskriver hvordan følelsernes vold er en glidebane, kan det ses som et udtryk for at man 

mister kontrollen over sig selv, og i stedet lader sig styre af noget andet, i dette tilfælde 

følelserne. Der eksisterer et ønske om at kunne kontrollere disse følelser, da man ellers 

risikerer at lade sig styre af sine følelser, i modsætning til at lade sig styre af fornuften 

(Ahmed 2014: 2). Kim italesætter også det at være i sine følelsers vold således: 

“Og det er fint at man bliver i sine følelsers vold og man ved, at man er i sine 

følelsers vold og derfor kan det være forkert det man gør. Det er rigtig svært.” 

(Kim 346-348) 
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Kim beskriver at være i sine følelsers vold som noget ukontrollerbart, hvor dømmekraften 

svækkes (Ahmed 2014: 3). Det er vigtigt at være bevidst om, at man handler i sine følelsers 

vold, da man risikerer at gøre noget moralsk forkert. At miste kontrol og at lade sig styre af 

følelser, bliver et kendetegn for at være i følelsernes vold, hvilket står i modsætning til den 

kontrol, som interviewpersonerne ønsker at have over vreden. Vreden bliver farlig, når den 

slipper ud af kontrol og kan ende i konflikter eller skade den politiske karriere, hvilket Carl 

beskriver: 

“Hvis man ikke kan favne det, så kan man ende med at tage rigtig store 

beslutninger på baggrund af det. Som jo ikke er gavnligt for nogen, heller ikke 

én selv. Så der tror jeg det handler om, at man ligesom får overblikket til at 

favne at du i forvejen ikke har så meget overblik, så bliver det svært at favne 

store følelser. Synes jeg i hvert fald. Og så kan man ende med at tage meget 

spontane beslutninger på baggrund af det og så kan det ende i alle mulige 

konflikter, sårede følelser og alt sådan noget.” (Carl 300-306) 

Carl fortæller, at det er vigtigt at kunne favne sine følelser og bevare overblikket, ellers 

risikerer man at tage nogle forkerte beslutninger. Dette kan ses som et udtryk for, at når man 

er i følelsernes vold, risikerer man at tage forkerte beslutninger grundet en svækket 

dømmekraft (Ahmed 2014: 3). Carl beskriver, hvordan for mange følelser ikke er gavnligt, 

hvilket understreger vigtigheden af kontrol. Hvis man ikke formår at kontrollere sine følelser, 

risikerer man at handle i sine følelsers vold (Ahmed 2014: 3). Beate beskriver dette sådan:  

“Ja det er vel sådan en idé om at man - når der først kommer følelser ind over, 

så clouder det vores blik eller så er det lige pludselig ikke sådan - så kan man 

ikke tænke klart eller det ved jeg ikke men, der er i hvert fald nogle gange 

nogen man diskuterer med, som synes det er sådan en "ha ha".” (Beate 952-

955) 

Beate beskriver, hvordan det at være følelsesmæssigt investeret i en diskussion bliver anset 

for at sløre blikket, så man bliver opfattet som én der ikke tænker klart (Ahmed 2014: 3). Når 

følelser bliver beskrevet som slørende for tankerne, bliver det tydeligt, hvordan rationalitet 

bliver koblet til fornuften (Cian et al. 2015). Beate beskriver, hvordan dette kan blive brugt 

mod én i en dialog, hvor det at vise følelser, bliver som at tabe ansigt, fordi man ikke formår 

at kontrollere sine følelser. Når man ikke formår at kontrollere sine følelser og fremstå 

rationel, bliver man afsløret i, ikke at overholde følelsesreglerne om at adskille det private fra 



   
 

   
 

54/99 

det politiske, hvilket påvirker Beates politiske argumentation negativt. I empirien eksisterer 

der et narrativ om, at for mange følelser i en debat kan virke slørende, og at man risikerer at 

miste kontrollen ved at overgive sig til følelsernes vold (Ahmed 2014: 3).  

Nogle interviewpersoner fortæller, hvordan vrede og følelser også kan have en positiv 

indvirkning på ens argumentation. Vrede kan være en positiv ting i det indre følelsesliv, 

hvilket Gustav også beskriver:  

“Når jeg er vred, så er det mest af alt bare gennem det, der er frustrerende 

episoder. Jeg har det - faktisk har jeg det sjovt nok fordi, jeg føler faktisk jeg 

bliver meget mere klar i min argumentation når jeg føler at jeg er lidt frustreret 

på en eller anden måde.” (Gustav 211-214) 

I citatet beskriver Gustav, hvordan følelsen af at være vred, eller frustreret, kan gøre hans 

argumentation mere klar. Det samme beskriver Jonas om at udvise følelser i en politisk debat 

eller under en tale:  

“Jeg tror man virker mere troværdig. Hvis folk kan mærke, at det du viser er 

ægte, så tror jeg de giver meget mere indflydelse på den persons tankegang og 

mening og følelser om hvad det er du præsenterer.” (Jonas 311-313) 

At vise følelser kan skabe autenticitet i en politisk debat, fordi det viser, at man kærer sig om 

emnet eller projektet, og det er vigtigt for én. Vi ser altså en dobbelttydighed, hvor følelser 

både bliver beskrevet som slørende i den politiske debat, men også som noget, der kan vise 

engagement og fintune argumenter. Det som er afgørende er, hvorvidt man er i stand til at 

kontrollere sine følelser og sit følelsesudtryk. I Ahmeds perspektiv kan man også 

argumentere for, at det til en vis grad er tilladt at vise nogle følelser i særlige sammenhænge 

(Ahmed 2014: 2; Cian et al. 2015). Det er dog på den præmis, at følelserne bliver brugt som 

et intelligent værktøj, der kan bruges til at fremme projekter eller karrierer (Ahmed 2014: 3). 

Dette er noget, der også gør sig gældende i en politisk kontekst, hvor Gustav og Jonas 

italesætter følelserne som et brugbart instrument i en politisk debat og en måde at overbevise 

andre på, og skabe troværdighed (Thoits 1996: 105). På den måde opstår der en mulighed for 

at udvise følelser, på en måde hvor man ikke bliver stemplet som værende i følelsernes vold. 

Det afgørende er, at man formår at kontrollere følelserne og bruge dem som et redskab, og 

ikke lader følelserne overtage styringen. Følelserne accepteres derved kun hvis de kan bruges 

som et strategisk, politisk værktøj (Ahmed 2014: 3; Serazio 2017; Thoits 1996).  
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10.3.1 Delkonklusion 

I dette analyseafsnit besvarer vi spørgsmålet: hvilken værdi tillægges vrede og følelser i 

ungdomspolitik? Rationalitet og saglighed har høj værdi i den politiske debat og bliver 

beskrevet som en kontrast til det følelsesmæssige. Den ønskværdige politiske debat er 

rationel, saglig og konstruktiv. Det følelsesmæssige bliver sat i relation til det subjektive, 

hvilket har lavere værdi i ungdomspolitik end rationalitet. Dette kan forstås i relation til 

idealet om at adskille det private fra det politiske. Der hersker en forståelse af, at hvis man 

ikke formår at agere rationelt i den politiske debat, er det også et udtryk for at man ikke 

formår at adskille det private følelsesliv fra den politiske argumentation. Det er dermed ikke 

fordelagtigt i ungdomspolitik at være i sine følelsers vold, fordi det er forbundet med 

kontroltab og subjektivitet. At udvise for mange følelser i en politisk debat bliver derfor 

koblet til en dårlig dømmekraft og som noget der kan sløre ens blik, fordi det står i 

modsætning til fornuften. Det er dog muligt at bruge sine følelser strategisk til at vise, at man 

er en autentisk politiker. Det afgørende element for at kunne bruge vreden på denne måde, er 

at man formår at kontrollere og dosere den på en strategisk måde.  

10.4 Analysedel 3: Køn og kønnede konsekvenser  
I denne analysedel besvarer vi forskningsspørgsmålet: Hvilke begrænsninger og muligheder 

skaber kulturelle og kønnede forventninger til ungdomspolitikernes følelsesarbejde? I det 

følgende afsnit forklarer vi, hvordan opdelingen mellem rationalitet og følelser er kønnet. 

Derudover beskriver vi, hvordan nogle følelsesudtryk kulturelt set opfattes som kønnede, og 

hvordan ungdomspolitikerne forholder sig til de kulturelle fortællinger og kønnede 

stereotyper i deres følelsesarbejde.   

10.4.1 Kønnede følelser  

I empirien eksisterer der et kønnet aspekt i forhold til at skelne mellem rationalitet og følelser 

i en politisk sammenhæng. Dette kommer til udtryk i interviewet med Beate: 

"Jeg synes, at i debatter, hvis du viser for mange følelser som kvinde, så 

generelt er der jo en masse mænd der er sådan "haha got'cha, der føler du bare 

noget hva!?" [imiterer latter ved at sige "ha ha ha ha ha"] "ikke ligesom mig en 

rationel mand" [ha ha ha]. [griner] Pisseirriterende." (Beate 752-755) 

Beates italesætter, hvordan det at vise følelser i en politisk debat, har et kønnet aspekt. Hun 

beskriver, at kvinder oftere bliver beskyldt for at være for følelsesladede, i modsætning til 
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mænd. At vise følelser i en politisk debat kan derved åbne muligheden for, at ens 

debatmodstander kan fange én på det forkerte ben. Der bliver altså igen introduceret et 

hierarki mellem det rationelle og det følelsesladede i den politiske debat, hvor det rationelle 

er at foretrække (Ahmed 2014: 4). Det følelsesmæssige argument bliver ikke taget seriøst, da 

det er subjektivt og man handler i følelsernes vold, hvorimod det rationelle argument bliver 

anset som det fornuftige i den politiske debat. Dette kobles yderligere op på et kønnet aspekt, 

hvor Beate beskriver, at det kvindelige køn dømmes som mere følelsesladet end det 

mandlige. Vi ser altså at, det emotionelle knyttes til kvinden og den kvindelige krop (Ahmed 

2014: 4). Der eksisterer dermed en forventning om, at kvinder som udgangspunktet er mere 

følelsesladede, og derfor lettere kan blive afsløret i at være i følelsernes vold. Ditte beskriver 

også, hvordan der eksisterer nogle kønnede normer for følelsesudtryk i den politiske debat: 

“Jeg tror nogle gange og det er meget stereotypt, der er selvfølgelig altid 

forskel fra her til der, ik. Jeg tror nogle kvinder har større sandsynlighed for at 

køre på følelserne, hvor mændene går mere på argumenterne.” (Ditte 701-704) 

I citatet fortæller Ditte, at kvinder stereotypt anses for at være mere følelsesladede i en 

politisk diskussion, og bruger følelser aktivt i debatten. Omvendt beskriver hun at mænd, 

“går mere på argumenterne”, hvilket bliver stillet i modsætning til den følelsesladede debat. 

Det bliver derved tydeligt i empirien, at der eksisterer nogle kønnede normer for, hvordan 

man udtrykker sig i den politiske debat. Modsætningsforholdet mellem at køre på følelserne 

versus at køre på argumenterne kan ses som et udtryk for en skelnen mellem rationalitet og 

følelser. Når Ditte beskriver, at kvinder kører på følelserne, taler det ind i, at kvinder er mere 

følelsesladede som subjekter (Ahmed 2014: 4). Hvorimod hendes udsagn om at mænd går 

mere på argumenterne, taler ind i en stereotyp om, at mænd er mere rationelle. I litteraturen 

beskrives det også, hvordan opdelingen mellem rationalitet og følelser er kønnet, og at 

rationalitet kobles til maskulinitet modsat følelser, der kobles til femininitet (Astafurova & 

Aleksandrovas 2016).  

Johanna fortæller også om en oplevelse til et politisk arrangement, hvor hun opdager, at når 

mændene holder taler så “kommer der et "sådan her" argument og nu kommer der en kvinde, 

nu kommer der et uddybende argument, altså et følelsesbetonet argument” (Johanna 708f). 

Ud fra Ahmeds forståelse af følelsesmæssige tegn, så ser vi hvordan tegn, som at være 

følelsesmæssig, bliver klistret til den kvindelige krop og det rationelle bliver klistret til den 

mandlige krop i både Ditte og Johannas fortællinger (Ahmed 2014: 91f; Astafurova & 
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Aleksandrovas 2016). Anna forklarer også, hvordan hun er opmærksom på disse kønnede 

forventninger i sit politiske virke:  

“Ja, men jeg tror det er det der med, at man vil gerne have, at de ting man siger 

er gennemtænkt og man vil gerne have, at man fremstår intellektuel og fattet og 

ikke for følelsesmæssig. Og det er jo forfærdeligt at man kan have det sådan, for 

der skal være så meget plads til følelser, men det er som om at den mandlige 

måde at fremføre et argument på, er lidt mere passende, end hvad der nogle 

gange kan være en måde kvinder udtrykker sig på indenfor politik.” (Anna 756-

761) 

Anna forsøger aktivt at fremstå mere “intellektuel og fattet”, hvilket hun beskriver som 

værende en typisk mandlig måde at fremføre et argument på. At beskrivelser som 

“intellektuel” og “fattet” fremstår maskuline, kan ses som et udtryk for at det rationelle er 

klistret til den mandlige krop (Ahmed 2014: 91f; Astafurova & Aleksandrovas 2016). Anna 

understreger, at hun er bevidst om, at den mandlige, rationelle måde at fremføre et argument 

på er det mest passende. Anna udtrykker, hvordan intellektuelle og fattede argumenter anses 

som værende typisk mandlige, hvilket kan ses som et udtryk for rationalitet. Hvorimod de 

følelsesmæssige argumenter bliver opfattet som typisk feminine (Ahmed 2014: 91f; 

Astafurova & Aleksandrovas 2016). Anna beskriver, at der er skam forbundet med disse 

argumenter, da de står i modsætning til fakta, altså i modsætning til idealet om rationalitet. 

Der er en rationel måde at argumentere politisk på, som bliver konnoteret med det maskuline 

og at der er en følelsesladet måde at argumentere på, som kobles til det feminine.  

10.4.2 Kønnede følelsesudtryk  

Empirien viser at vrede og sorg ofte bliver blandet sammen, som Carl fortæller:  

"Jeg tror, jeg vil sige, at sorg og vrede hænger ret meget sammen. Fordi jeg selv 

nogle gange har svært ved at kende forskel. Når der sker noget dårligt, så kan man 

blive ked af det eller man kan blive vred. Det er ret tit, man bliver begge ting på én 

gang. Og der tror jeg bare, jeg har opdaget, at det er rigtig svært at kende forskel på 

det. Og det er rigtig svært at handle på det, man ikke kan kende forskel på, fordi så 

kan man råbe ad nogen, det gør ikke nogen forskel, når man i virkeligheden er ked af 

det." (Carl 453-458) 
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Vrede og sorg kan være én sammenfiltret følelse. Carl fortæller, at det også kan være svært at 

udtrykke denne blandede følelse på en måde, der afspejler hans indre følelsesliv. Carl 

udtrykker sig med vrede, eksempelvis ved at råbe ad nogen, selvom han i virkeligheden er 

ked af det. Det bliver tydeligt i empirien, at det ikke ligegyldigt hvilken måde man udtrykker 

sin vrede på. Ditte fortæller, hvordan gråd og vrede hænger sammen for hende, og hvordan 

det kan have negative konsekvenser for hende politisk: 

“Og så fordi jeg er en kvinde, og der vil jeg godt trække kvindekortet nogle gange, når 

vi bliver sure, så begynder vi at tude og sådan er det. Og det gør mændene ikke 

åbenbart og det er skide unfair, for lige så snart vi begynder at tude så stopper 

mændene med at lytte efter og jeg er bare sådan "jeg ved godt jeg begynder og tude, 

men det er bare fordi at det er fandme..” (Ditte 443-448) 

Ditte italesætter det som typisk for kvinder, at når de føler vrede, bliver det udtrykt til 

omverdenen som ked-af-det-hed, ved eksempelvis at begynde at græde. Ditte tillægger 

gråden en kvindelig betydning. Når hun græder, så trækker hun “kvindekortet” og slår fast, at 

“sådan er det”. Hun beskriver dermed en sammenhæng mellem følelsesudtrykket at græde 

og det at være kvinde. Det er ikke gavnligt for hendes politiske arbejde at begynde at græde, 

fordi “så stopper mændene med at lytte efter”. Gråden bliver i denne situation et 

følelsesudtryk, som Ditte ikke finder passende i situationen og som hun gerne vil undertrykke 

(Hochschild 1979: 563). Dette kan ses som et udtryk for, at gråden kobles sammen med at 

være i sine følelsers vold og derfor bliver man ikke taget seriøst i den politiske debat. Det 

kræver altså et gennemgribende kropsligt følelsesarbejde at holde gråden tilbage (Hochschild 

1979: 562). I denne situation lykkedes det ikke for Ditte at lave det følelsesarbejde, der var 

nødvendigt i denne situation, for at overholde følelsesreglerne om ikke at være i følelsernes 

vold (Hochschild 1979: 561). Derved oplevede hun hvordan hendes budskab ikke blev taget 

seriøst. Anna fortæller også, hvordan hun kobler det, at få tårer i øjnene til sit køn:  
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“Ej, jeg hader at jeg skal dele det op i kvinder og mænd og hvordan man 

udtrykker vrede. Men altså sådan, fordi jeg vil gerne have at, jeg vil helst gerne 

have at det er fuldstændig det samme og la la la la. Jeg er kæmpe feminist, men 

jeg kan bare 100% se hvordan at der er et eller andet form for skel der. Og min 

sådan, hvordan mit eget køn påvirker min egen vrede. Altså, jeg kan godt få 

tårer i øjnene. Jeg har nogle gange, når jeg skal levere et indlæg på talerstolen 

eller til landsledelsesmøde, så hvis det er personligt, så kan jeg godt få tårer i 

øjnene, og jeg kan godt blive rørt over, at det her er vigtigt for mig.” (Anna 

676-681) 

 

At få tårer i øjnene, græde eller blive rørt i politiske sammenhænge bliver derved koblet til et 

kvindeligt udtryk. At få tårer i øjnene, blive rørt eller at grædt, bliver følelsesmæssige tegn, 

som klistres til den kvindelige krop (Ahmed 2014: 91f). Anna forklarer, hvordan hun ser det 

som et skel mellem mænd og kvinder og hun sætter aktivt sit vredesudtryk i relation til sit 

køn. Det er ikke kun Ditte og Anna, der beskriver, at der er kønnede normer for 

følelsesudtryk. Jonas beskriver det på følgende måde:  

 

“Så jeg tror måske, det at være ked af det ligger mere til pigerne, hvor det at 

blive vred over noget, hvor man måske faktisk ER ked af, det ligger mere til 

drengene.” (Jonas 511f) 

Jonas’ citat illustrerer, hvordan han forbinder det at være ked af det til en kvindelighed og det 

at være vred til en mandlighed. De følelsesmæssig tegn bliver klistret til henholdsvis den 

mandlige og den kvindelige krop (Ahmed 2014: 91f). Den kønnede forskel i følelsesudtryk er 

også belyst i litteraturen, hvor det bliver beskrevet, hvordan kvinder har en tendens til at 

udtrykke ked-af-det-hed og mænd vrede (du Bray et al. 2019). Jonas sætter spørgsmålstegn 

ved, om kvinder virkelig er mere kede af det end mænd, eller om det blot er kønnede måder 

at udtrykke sig på. Når Ditte fortæller, at kvinder oftere udtrykker gråd eller ked-af-det-hed, 

når de i virkeligheden føler vrede, beskriver Jonas det omvendte for mænd; nemlig at de 

udtrykker vrede, selvom de i virkeligheden er kede af det. Kim fortæller, hvordan han ikke 

tør udtrykke at han er ked af det ved at græde, hvilket er noget, der har ændret sig siden han 

var barn (Kim 593f). Kim fortæller om en oplevelse, hvor hans søster, som også er politisk 

aktiv, blev buhet ned fra en talerstol og begynde at græde.  
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En reaktion som Kim var meget overrasket over, fordi: “der havde jeg jo aldrig været lige 

ved at græde, men jeg har været pisse-sur, ik’ (griner).” (Kim 632-635). Kims overraskelse 

over søsterens gråd på talerstolen understreger, hvordan det at udtrykke ked-af-det-hed ikke 

falder Kim naturligt ind. Det er et følelsesudtryk, som han ikke gør brug af i ungdomspolitik. 

Han fortsætter refleksionen over søsterens oplevelse: 

“Nemlig fordi at mænd tør ikke at græde. Mange mænd. Og jeg tør ikke græde, det er 

mærkeligt, for det gjorde jeg da jeg var lille. Det er en underlig ting, for et eller andet 

sted er det jo kommet, der er en grund til, at jeg ikke tør vise den sårbarhed og ellers 

er det også imponerende, at hun turde være ved at græde eller tårerne var tæt på, på 

talerstolen. Det er noget man skal træne sig i, at lade vrede komme i stedet for. Måske 

føler hun, at hun er, det ved jeg ikke, at det er mærkeligt hvis hun står og bliver vred 

der. I don't know. Men jeg havde virkelig, det har virkelig været sjældent, jeg kan 

faktisk slet ikke forestille mig at jeg havde grædt. Så skulle det have været presset så 

langt ud, at jeg havde mistet kontrollen totalt.” (Kim 669-677) 

Når Kim beskriver, at han har trænet sig selv i at lade vreden komme i stedet for tårerne, er 

det et udtryk for deep acting (Hochschild 2012: 36). Kim fortæller, at dette har ændret sig 

siden han var barn. Dette er et udtryk for, at det ikke kun handler om deep acting i 

situationen, men er et udtryk for en længerevarende socialisering af mænd til i mindre grad at 

udtrykke sårbarhed. Han er trænet i at lade vreden komme i stedet for sårbarheden, hvilket 

underbygger Hochschilds pointe om at mænds følelsesarbejde handler om at kontrollere 

sårbarhed (Hochschild 2012: 111). Kim fortæller, hvordan han slet ikke kunne forestille sig at 

græde på talerstolen, kun hvis han var presset så langt ud, at han mistede kontrollen. Igen 

bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er at have kontrol over sit følelsesliv, så man kan navigere 

og arbejde med følelserne ud fra de normative regler, som situationen foreskriver 

(Hochschild 2012: 36). Der er ikke en mulighed for Kim at udtrykke gråd eller sårbarhed i 

denne situation. Vi ser, hvordan der eksisterer kønnede forventninger til mænds 

følelsesudtryk (du Bray et al. 2019). Det bliver tydeligt, at vredesudtryk som at råbe, kan 

være mere tilgængeligt for mænd, og til tider træder i stedet for et følelsesudtryk såsom at 

være ked af det (Hochschild 2012: 111).  

I empirien ses et billede af, hvordan der eksisterer nogle kønnede forventninger til 

følelsesudtryk (du Bray et al. 2019). Det at udtrykke ked-af-det er klistret til kvinden og at 

udtrykke vrede er klistret til manden (Ahmed 2014: 91f). Det er uanset hvilke følelser, der er 



   
 

   
 

61/99 

på spil i det indre følelsesliv. Disse kønnede forventninger til følelsesudtryk har også en 

betydning for, hvordan man aflæser andre menneskers følelser, hvilket Beate beskriver i 

følgende citat: 

“Jeg tror [...] at - eller jeg ved at mænd har reageret meget hårdt når jeg for 

eksempel har været i gadesituationer, hvor jeg har råbt højt og vist min vrede, hvor 

de ligesom har følt at de skulle steppe ind og trøste mig og sige "nej nej bare rolig så 

så det går" og sådan "rolig nu ingen grund til at råbe så højt." (Beate 710-713) 

Beate beskriver, at hun ved flere lejligheder har oplevet, at når hun forsøgte at udvise vrede, 

ved eksempelvis at råbe højt, er det blevet tolket som, at hun er ked af det, særligt af mænd 

omkring hende. Beates beskrivelse af situationen, hvor en politisk kollega bryder ind, kan 

være med til at eksplicitere de kønnede normer for vrede. Reaktionen på Beates råben, kan 

anses som et udtryk for, at hun har brudt med normerne for vrede i den specifikke situation 

(Hochschild 2012: 51). Beate beskriver også hvordan, de har drøftet situationer, som den 

ovenstående i partiet. Kvinderne har pointeret at de ikke er kede af det når de råber til 

demonstrationer, men at de er vrede, på samme måde som når mændene råber:  

“Og så er der en der har rakt hånden op og er sådan "prøv at hør her, ingen navne 

men der er godt nok en del mænd, der har lyst til at sige noget når jeg råber højt. Er I 

søde at lade være med det". Jeg er ikke ked af det, eller sådan, jeg er ikke vred, jeg er 

ikke hysterisk. Der er ikke noget der. Jeg er lige så vred som dig.” (Beate 738-742) 

Beates eget bud på denne fejlfortolkning er, at det er mere socialt acceptabelt for hende, som 

kvinde at være ked-af-det, og hun derfor også bliver fortolket på denne måde, grundet sit køn 

(Beate 938f; du Bray et al. 2019). Den måde følelsesudtryk bliver fortolket på af 

omverdenen, handler ikke kun om den specifikke adfærd, man udviser, men også om hvem 

man er som person og hvilken affektiv værdi ens identitet tillægges (Ahmed 2014: 44f). 

Vores empiri tegner et billede af, at følelsesmæssige tegn som at græde og være ked af det 

bliver klistret kvinden som objekt (Ahmed 2014: 91f). Så selvom Beate udviser typisk 

vredesadfærd, som for eksempel at råbe, bliver hun stadig fortolket som værende ked af det, 

på grund af sit køn og de kulturelle og følelsesmæssige værdier, der er tillagt kvinden. Der 

eksisterer kønnede normer for, hvordan man udtrykker sin vrede, som har betydning for 

hvordan man selv udtrykker sin vrede og hvordan ens følelsesudtryk aflæses af andre. 
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10.4.3 Kønnede stereotyper om vrede 

 Yderligere ser vi i empirien, at der også eksisterer kønnede stereotyper om henholdsvis den 

vrede mand og den vrede kvinde, som påvirker den måde mænd og kvinder opfattes på, når 

de udtrykker deres vrede.  

10.4.3.1 Skrigeskinken  

I empirien optræder der kønnede stereotyper om den vrede kvinde som værende skinger eller 

hysterisk. At fremstå som skinger bliver sat i relation til kvinder, der udtrykker deres vrede, 

hvilket Anders beskriver på følgende måde:  

“Og det er desværre sådan stadig i vores samfund, at når en kvinde bliver 

meget vred på talerstolen, så får hun skudt i skoen at hun er en skrigeskinke, 

hvor mænd kan bedre slippe afsted med det. Det er min oplevelse, også i 

generelle debatter, at mænd kan slippe afsted med at være meget mere 

udadvendt vrede. Altså slå i bordet og sådan noget. Hvor at hvis en kvinde 

gjorde det samme, så ville det desværre blive opfanget forkert af mange.” 

(Anders 796-801) 

Anders fortæller, hvordan kvinder bliver opfattet som en “skrigeskinke”, hvis de udtrykker 

deres vrede politisk. Mette Frederiksen blev kendt som skrigeskinken, da hun var 

justitsminister (Anders 810) og selvom det er nogle år siden, så eksisterer fortællingen om 

skrigeskinken stadig blandt interviewpersonerne (Anders 798; Elmer 198). Anders fortæller, 

hvordan han oplever, at kvinder i høj grad bliver sat i relation til skrigeskinken, hvilket mænd 

ikke oplever. Vi ser altså, at den måde vrede kvindelige politikere bliver fremstillet på i 

medierne også får indflydelse på et ungdomspolitisk niveau. Kim beskriver den kønnede 

relation på følgende måde: “Hvis en kvinde er vred, er hun hysterisk og hvis en mand er vred, 

så kan han sagtens være en stærk, vred mand” (Kim 606f). Både Kim og Anders er bevidste 

om, at de negative konsekvenser for kvinder, såsom at blive kaldt skinger, hysterisk eller en 

skrigeskinke, ikke på samme måde klistrer til deres identitet som mænd (Ahmed 2014: 91f). 

Elmer har samme indtryk af den kønnede forskel på vrede og beskriver det på denne måde:  
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“Det er ofte sådan lidt, at når kvinder udtrykker vrede, så er der mange, der 

synes deres stemme lyder skinger og ja lidt sådan Mette Frederiksen har fået 

det der kælenavn "skrigeskinken" og så videre. At man gør sådan lidt grin med 

når kvinder bliver vrede, eller man sådan lidt ser ned på det, hvor at mænd hvis 

de udtrykker vrede, eller bruger vrede på det rigtige tidspunkt, så virker de 

nogle gange som en stor leder eller sådan statsmands type agtig person. Hvor 

jeg også synes sådan, at kvinderne nogle gange får lidt det der ry for at være 

skingre og ja.” (Elmer 187-193) 

Elmer understreger, hvordan skrigeskinken er skinger, hvilket resulterer i at kvindernes vrede 

i politik ikke bliver taget seriøst, men bliver gjort grin med. Skrigeskinken bliver sat i relation 

til at være hysterisk (Kim 606) eller skinger (Anders 840). Disse tegn bliver klistret til den 

kvindelige krop og bliver et fetichobjekt som ungdomspolitikere forholder sig til i deres 

politiske virke (Ahmed 2004: 120f). Det bliver derved tydeligt, hvordan objektet 

skrigeskinken danner forskellige muligheder for vrede for henholdsvis mænd og kvinder. 

Kvinder er i højere grad i risiko for at blive forbundet med at være skingre og hysteriske end 

mænd, når de udtrykker vrede, da objektet skrigeskinke har relation til den kvindelige krop i 

den affektive økonomi (Ahmed 2014: 44f). Det har en negativ effekt på ens politiske virke at 

blive kategoriseret som skinger, fordi det bliver anset som en modsætning til at være det som 

Elmer beskriver som “statsmands type”. Kim beskriver også skinger som en modsætning til 

at være “magtfuld eller kraftfuld” (Kim 651-653).  

Den kønnede forskel i vrede bliver også beskrevet ud fra fysiologiske forskelle mellem mænd 

og kvinder. Anders nævner, hvordan fysiologiske forskelle mellem mænd og kvinder spiller 

ind og forklarer det med, at mænd og kvinder typisk har forskellige stemmer (Anders 807). 

Samme pointe nævner Kim:  

“Og er det noget vigtigt omkring ens stemme. At der, jeg er ikke sikker på at 

mænd har en kraftigere stemme, men fordi den er dybere. Det der med at 

kvinder kan blive kaldt - eller ikke hysteriske, men skingre.” (Kim 648-651)  

Stemmens vigtighed bliver understreget i Kims fortælling, hvor han benytter det som 

forklaring på, hvorfor vrede kvinder risikerer at blive opfattet som skingre. Den kvindelige 

stemme har klistret følelsesmæssige tegn såsom hysterisk og skinger på sig, som er med til at 

bekræfte den kønnede stereotyp om kvinder som værende skingre (Ahmed 2014: 91f). Ét 
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ungdomsparti arbejder aktivt med dette aspekt og tilbyder debattræning til deres medlemmer. 

Anders beskriver, hvordan det foregår og hvad, der er vigtigt i partiets debattræning: 

“Når vi laver debattræning og sådan noget, så får du som kvinde at vide, at du 

bliver nødt til at være mindre udadvendt vred end mændene kan være. Det er 

simpelthen fordi, at vores oplevelse kan være til sådan nogen debatter, hvor det 

handler om at vinde vælgere. Ofte har du en attitude til at ja, selvfølgelig skal 

du repræsentere [ungdomsparti], men det handler også om at overtale folk. Og 

det er desværre sådan stadig i vores samfund, at når en kvinde bliver meget 

vred på talerstolen, så får hun skudt i skoen at hun er en skrigeskinke.” (Anders 

792-798)  

Anders fortæller, hvordan de, i ungdomspartiet, træner kvinderne i at være mindre udadvendt 

vrede, så kvinderne ikke kommer til at fremstå som skrigeskinker. På den måde bliver de 

følelsesregler, der eksisterer for kvindernes håndtering af vrede institutionaliseret i partiet 

(Hochschild 1979: 564). Skrigeskinken som fetichobjekt bliver derfor ikke kun et 

fetichobjekt, som den enkelte ungdomspolitiker forholder sig til, men også et objekt som 

ungdomspartiet forholder sig til på et institutionelt niveau (Ahmed 2004: 120f). Det er med til 

at understrege den affektive værdi af dette fetichobjekt, som hverken ungdomspolitikere eller 

ungdomspartier vil blive sat i relation til (Ahmed 2014: 69). Når ungdomspartiet vælger at 

stemmetræne deres medlemmer, reproduceres skrigeskinkens affektive værdi, hvilket 

tydeliggør hvordan den affektive forståelse af skrigeskinken institutionelt bliver reproduceret 

(Ahmed 2004: 91f). Stemmetræningen kan ses som et konkret eksempel på, hvordan 

ungdomspartiet opstiller formaliserede følelsesregler for sine medlemmer, sådan så deres 

følelsesliv kan have en positiv indvirkning på deres politiske spil (Hochschild 1979: 563). På 

den måde reproduceres objektet skrigeskinken som et objekt man må forholde sig til i den 

politiske debat. Skrigeskinken og den hysteriske eller skingre kvinde cirkulerer som objekt, 

hvilket øger dets affektive værdi (Ahmed 2004: 45). Den affektive cirkulation påvirker 

hvordan både mænd og kvinder håndterer og bruger deres vrede strategisk.  

10.4.3.2 Den voldelige mand 

I empirien fremgår der også kønnede stereotyper om mænds vrede som værende farlig, 

ubehagelig eller voldelig. De mandlige interviewpersoner fortæller, hvordan vreden skal 

kontrolleres, da man risikerer, at det bliver ubehageligt for andre mennesker (Henrik 102; 
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Kim 472; Jonas 218f, Carl 482). Jonas taler ind i forståelse af, at det er vigtigt at kontrollere 

vreden, så den ikke har negative konsekvenser for andre:  

“Man har lov til at være vred, så længe man ikke tager det for langt. Hvis man 

føler sig forurettet eller hvis man er brand uenig, så længe at man ikke 

begynder at opføre sig på en upassende måde. Så synes jeg sådan set, at det er 

helt okay at være vred. Jeg synes man skal have lov til at være vred, så længe 

det ikke går ud over andre, at man er vred.” (Jonas 215-219)   

Jonas anerkender, at vrede er en legitim følelse at have, så længe den er under kontrol. I dette 

tilfælde er det ikke ønskværdigt eller passende at udtrykke vrede, da det “går ud over 

andre”. Henrik beskriver også et eksempel, hvor han kontrollerer sin vrede i forbindelse med 

en politisk diskussion med en kvinde til en fredagsbar: 

“Jeg prøver at hidse mig selv ned. Jeg tror også jeg stod op på et tidspunkt. Jeg 

kunne godt mærke, at jeg blev meget sur og så satte jeg mig ned og sagde 

undskyld til hende. Så jeg prøvede sådan at holde igen. Jeg vil ikke være et 

ubehageligt svin over for andre. ... Ja. Jeg har ikke været udadreagerende, jeg 

har bare været meget verbalt voldsom.” (Henrik 100-104)  

At Henrik sætter sig ned for at blive mindre vred, er et udtryk for kropsligt følelsesarbejde, 

hvor han bruger sin krop som et værktøj til at kontrollere sine følelser (Hochschild 1979: 

562). Henrik er bevidst om, at hans vredeudtryk kan have konsekvenser for andre og at han 

vil blive opfattet som “et ubehageligt svin”. Det bliver tydeligt, hvordan følelsesmæssige 

tegn som “ubehagelig” og “voldsom” er klistret til den mandlige vrede og hvordan Henrik 

prøver at navigere sit følelsesarbejde ud fra dette (Ahmed 204: 91f; Hochschild 1979: 562). 

Den voldelige mand eksisterer dermed som et fetichobjekt i ungdomspolitik, på samme måde 

som skrigeskinken (Ahmed 2004: 120f). Kim er bevidst om, hvordan hans vrede kan skabe 

ubehag hos andre, efter at have fortalt om en situation, hvor han slår i bordet og hæver 

stemmen for at få opmærksomhed til et politisk møde:  

“Og det er jo i virkeligheden trist at det skal komme dertil, for det er jo i 

virkeligheden fordi at det er ubehageligt for folk. Det er fordi folk bliver sådan 

lidt, "wow, ej, han hævede stemmen. Det er ubehageligt". Så bliver folk lige 

forskrækkede et kort sekund og det giver magt, hvis det bliver brugt rigtigt.” 

(Kim 471-474) 
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Kim er bevidst om, at hans vredesudtryk er forbundet med ubehag. I denne situation udnytter 

han relationen mellem vrede og ubehag til at få politisk magt. Han understreger, at kontrol og 

balance er afgørende, hvis man vil bruge denne vrede strategisk. Samtidig påtaler han, at han 

synes det er ærgerligt, at det skal være på denne måde. At mænds vrede også kan være 

magtfuld, hvis den bruges rigtigt, taler også ind i Elmers beskrivelse, af at mænd, der bruger 

deres vrede rigtigt og på det rigtige tidspunkt kan fremstå som “en stor leder eller en 

statsmands-type” (Elmer 192).  

Beate taler også ind i opfattelsen af, at mænds vrede kan skabe ubehag for andre. Beate 

beskriver, hvordan hun opfatter at “det er lidt utrygt” (Beate 819), når mænd råber højt og 

banker i bordet i politiske sammenhænge. At mænds vrede bliver anset som værende 

potentiel farlig, kan også ses i relation til, at mænds vrede i yderste konsekvens relateres til 

vold. Vold er noget som flere interviewpersoner nævner, men også tager afstand fra (Anders 

167f; Johanna 434; Henrik 260f; Anna 153). Carl forklarer, hvordan mænd anses for at være 

mere voldelige eller udadreagerende:  

“Men jeg ved ikke, nu har jeg jo kun prøvet at være en mand. Men man kan jo 

se på statistikker, at man er mere udadreagerende og at mænd slår mere og er 

mere voldelige.” (Carl 481f).  

Carl forholder sig til voldsstatistikker og bruger det som forklaring på, hvorfor man er mere 

udadreagerende som mand. På den måde klistres følelsesmæssige tegn som 

“udadreagerende”, “voldelig”, “utryg” og “ubehagelig” til den mandlige krop og cirkulerer 

hos interviewpersonerne. Det skaber et fetichobjekt, som de mandlige interviewpersoner 

frygter og navigerer ud fra (Ahmed 2004: 91f; Ahmed 2004: 120f). Han forholder sig til 

forventningen om sit vredesudtryk som udadreagerende og voldeligt og prøver at kontrollere 

sit vredesudtryk, så han ikke bekræfter den forestilling (Hochschild 1979: 561). Den 

voldelige mand eksisterer som fetichobjekt, der cirkulerer i ungdomspolitik, hvilket kommet 

til udtryk hos interviewpersonerne (Ahmed 2004: 120f). Når vold klistres til mænds kroppe, 

er det med til at skabe mænd som potentielle voldspersoner, som kan være med til at forklare 

hvorfor mænds vrede opleves som utryg eller ubehagelig for andre (Ahmed 2014: 91f). 

Cirkulationen af de følelsesmæssige tegn og fortællinger om den voldelige, udadreagerende 

mands skaber altså et fetichobjekt, som interviewpersonerne forholder sig til og navigerer ud 

fra (Ahmed 2004: 120f).  
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Der eksisterer kulturelle fortællinger og stereotyper om henholdsvis mænd og kvinders vrede. 

Den voldelige mand og skrigeskinken er to fetichobjekter, der påklistres henholdsvis den 

mandlige og den kvindelige krop, og som cirkulerer blandt interviewpersonerne (Ahmed 

2004: 91f; 120f). Interviewpersonerne forholder sig til disse objekter både hos dem selv og 

hos andre. Hvor kvinder hurtigere opfattes som skingre og derfor agerer ud fra dette, opfattes 

mænd hurtigere som ubehagelig eller utrygge, og må derfor navigere ud fra dette i deres 

vredesudtryk. De kønnede stereotyper bliver dermed en del af følelsesarbejdet og 

inkorporeres i følelsesreglerne for vrede i ungdomspolitik (Hochschild 1979: 563). 

10.4.4 Vredens kønnede muligheder og begrænsninger 

Vi har i de tidligere afsnit beskrevet, hvordan følelser og vrede er forbundet med kønnede 

forventninger og stereotyper. De kønnede forventninger og stereotyper, samt at rationalitet og 

følelser kobles op på køn, er med til at skabe ulighed i den politiske debat. De kønnede 

normer og forventninger er med til at begrænse forskellige identiteters mulighedsrum for 

handling. I følgende afsnit beskriver vi, hvordan interviewpersonerne konkret arbejder med 

deres følelser i relation til de kønnede forventninger.  

10.4.4.1 Kvinders muligheder og begrænsninger 

I analysen bliver det tydeligt, hvordan der eksisterer nogle bestemte følelsesregler, kønnede 

forventninger og kønnede stereotyper, som de kvindelige politikere forholder sig til og 

inkorporerer i deres politiske strategi. At handle ud fra de gældende normer og følelsesregler 

kan ses som et udtryk for gender-reinforcing, hvor man holder sig inden for de kønnede 

normer (Schneider 2014: 56). Det handler strategisk om at forsøge at holde sig indenfor det 

givne mulighedsrum, man er tildelt som kvinde for herved at opnå succes. Det er ikke lige så 

tydeligt, når man handler indenfor de kønnede følelsesregler, da dette ofte vil gå ubemærket 

hen, da man blot efterlever normerne. Omvendt vil der ofte komme en reaktion når 

følelsesreglerne brydes. Derfor ses de gældende normer og følelsesreglerne oftest først når de 

brydes (Hochschild 2012: 51). I det følgende afsnit beskriver vi nogle af de situationer, hvor 

de kvindelige interviewpersoner forsøger at bryde med de kønnede normer og det 

mulighedsrum de er givet på baggrund af deres køn. Dette gøres ved hjælp af to forskellige 

strategier, som vi beskriver nedenfor:  
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Strategi 1: At efterligne maskulinitet og modbevise kønnede forventninger 

En strategi er at efterligne en stereotypt maskulin måde at fremføre argumenter på. Anna 

fortæller, hvordan hun bevidst forsøger at “fremstå mere intellektuel og fattet og ikke for 

følelsesmæssig”, fordi det er den mere “mandlige måde at fremføre et argument på” (Anna 

756-761). Vi ser altså, at Anna forsøger at efterligne den stereotypt maskuline måde at 

optræde på i en politisk kontekst, som associeres mere med rationalitet end med følelser. 

Anna fortæller, hvordan hun oplever at andre kvinder i hendes ungdomsparti også efterligner 

den traditionelt, maskuline måde at udtrykke vrede på: 

“Der skal være lidt en form for mandeagtig måde at udtrykke vreden på før 

man bliver valgt som landsforkvinde, ja. Den der traditionelle måde at udtrykke 

vrede på skal gå igen i kvinden før at de er indignerede og vrede nok til at de 

kan repræsentere ungdomspartiet eller moderpartiet. Ja. Med mindre de så gør 

sig for kloge til det og går fuldstændig den modsatte vej på det. Det er en af de 

to. Hvor den tidligere landsforkvinde vi har haft, hun er meget ude med de store 

armbevægelser, den store røst. Nogle gange også på en lidt mandlig måde. Og 

ja udtrykker sin vrede dertil også på en lidt mere mandlig måde, i hvert fald 

eksternt.” (Anna 653-660)  

Anna observerer, hvordan hendes tidligere landsforkvinde udtrykker vrede på en maskulin 

måde, og tolker det som en strategi for at opnå mere magt i partiet. Det understreges, hvordan 

følelser og følelseshåndtering bliver vigtige i det politiske spil. Både Anna og den tidligere 

landsforkvinde forsøger at modarbejde de kønnede stereotyper, som er klistret til deres 

kvindelige kroppe ved at efterligne det maskuline. At kvindelige politikere efterligner 

maskulinitet for at opnår succes er også beskrevet i litteraturen (Devika & Thampi 2010). 

Landsforkvinden, som Anna fortæller om i citatet, benytter sig af gender-bending ved at 

fremstå maskulin i sit udtryk og derved gøre op med kønnede stereotyper (Schneider 2014: 

57).  
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Johanna beskriver også, hvordan hun aktivt forsøger at modbevise kønnede stereotyper: 

“Så jeg føler et enormt pres nogle gange på, at når jeg så kommer med politisk 

udspil eller jeg har den her idé, så skal det være gennemtænkt, og så skal det 

være "jamen så har jeg den her plan, og hvad nu hvis de spørger om det her, 

det skal jeg jo også vide nu fordi at når de spørger "hvad tænker du så med 

økonomi", så skal jeg lige have en plan. Fordi jeg gider ikke sidde som den 

kvinde, der så ikke ved noget om økonomi eller der ikke har tænkt det her 

igennem.” (Johanna 775-780) 

Johanna forsøger at modbevise nogle stereotyper, der klistrer til den kvindelige krop (Ahmed 

2014: 91f). I dette tilfælde, at kvinder ikke har styr på økonomi eller ikke kommer med 

konkrete og gennemtænkte argumenter. Johanna forsøger aktivt at ændre sin politiske 

performance til at fremstå mere maskulin og benytter sig derved af gender-bending for at 

modbevise kønnede stereotyper om hende som kvinde (Schneider 2014).  

Denne strategi med at efterligne den stereotypt maskuline måde at optræde på, er en måde at 

forsøge at omgås de kønnede normer på, ved at modbevise de kønnede forventninger, der 

måtte være blandt tilhørerne, når en kvinde træder op på talerstolen. Hvilket kan ses som et 

udtryk for gender-bending (Schneider 2014: 57). Samtidig, er denne strategi stadig en måde 

hvorpå de kønnede normer reproduceres, når den maskuline måde at gøre fremføre et 

argument på fortsat sættes højest i hierarkiet. På den måde reproduceres normen om, at det 

rationelle er det mest ønskværdige i en politisk debat, hvilket fortsat klistres til den mandlige 

krop (Ahmed 2014: 91f; Astafurova & Aleksandrovas 2016).  

Strategi 2: At bryde med de kønnede normer og tillægge det feminine værdi  

En anden strategi handler om aktivt at bryde med de kønnede normer for vrede, og insistere 

på at være som man er, og udtrykke sig som man har lyst til. Anna fortæller, hvordan den 

mere følelsesbetonede argumentation er en typisk kvindelig måde at udtrykke sig på, men 

også hvordan hun prøver at gøre op med at dette klistres til det kvindelige køn (Ahmed 2014: 

91f): 
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“Jeg synes det fortæller lidt om en kultur hvor det ikke, hvor det bliver mere 

opfattet som kvindeligt end som mandligt at komme med de anekdotiske 

argumenter. Hvor det er mere mandligt at komme med det faktuelle. Så det er 

en skam vi prøver at slippe og det er en skam vi prøver at gøre op med, men når 

det er, at det er det mandlige form for argument, der har domineret, så tager 

det tid. Og det er noget man skal gøre en aktiv indsats for at slippe.” (Anna 

777-781) 

Anna er bevidst om det kønnede mulighedsrum, hvor det mandlige argument har mere værdi 

i den politiske debat. I dette tilfælde italesætter Anna, at hun aktivt arbejder med at ændre 

normerne, ved ikke skamme sig over at komme med private, følelsesmæssige argumenter 

som er klistret til det feminine (Ahmed 2014: 91f). Hun forsøger altså at ændre på hierarkiet 

hvor følelser er under rationalitet (Ahmed 2014: 3). Beate beskriver også, hvordan hun holder 

på sin ret til at råbe til demonstrationer for at udfordre de kønnede normer for vrede: 

“Jeg ved også som kvinde, at det kan være rigtig svært at råbe højt. Vi 

snakkede også om det som forberedelse til at gå til demonstration, at det kan 

være rigtig fedt at råbe højt, men de fleste kvinder har ikke hørt sig selv råbe så 

højt som de over hovedet kan. I hvert tilfælde ikke for nyligt.” (Beate 717-721).  

Beates fortælling viser, hvordan det at råbe højt er fjernt for nogle kvinder, men Beate har 

fundet ud af, at råberiet kan være et godt redskab, for eksempel når man er til 

demonstrationer. På den måde udfordrer hun bevidst de kønnede normer for vredesudtryk, 

fordi hun aktivt arbejder med at udtrykke et vredesudtryk, som hun er bevidst om, kulturelt 

set, ikke er forbeholdt kvinder (Schneider 2014). Det handler altså om at bryde med idéen 

om, at nogle måder at være eller udtrykke sig på er særligt feminine eller maskuline, og 

vigtigst af alt, at det ikke bør have konsekvenser at handle udenfor de kønnede rammer, der er 

sat op for ens følelsesliv.  

I praksis kan det være svært at se forskel på strategien med at performe det maskuline versus 

at bryde med de kønnede normer. Forskellen ligger dog i intentionen bag vredesudtrykket. 

Hvor det at performe det maskuline er med til at opretholde strukturen, arbejder andre aktivt 

for at bryde med normerne og strukturen. Da dette sker i en politisk kontekst, er det noget, 

der kan sætte ens politiske karriere på spil, fordi man risikerer sociale sanktioner fra 

omverdenen, der ikke nødvendigvis er en del af det politiske projekt at bryde med 

kønsnormerne. Man risikerer altså at blive stemplet som værende en skrigeskinke eller 
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hysterisk, til trods for intentionerne om at bryde med normen. Beate fortæller, at det er et 

samtaleemne, der er blevet taget op i partiet og dermed ikke kun et individuelt projekt for 

hende. At tage det op og eksplicitere det for andre er en måde, hvorpå det går fra at være et 

individuelt projekt, med potentielle sociale sanktioner, til at være et fælles politisk projekt. 

Det skaber en bevidsthed om, at der eksisterer nogle kønnede normer for hvem der må 

udtrykke sig hvordan.  

En videreudvikling af denne strategi, handler også om aktivt at bryde med kønsrollerne for 

følelsesmæssige udtryk. Her handler det om at tage de stereotypt feminine værdier og se dem 

som en styrke i den politiske debat, frem for en svaghed. Et eksempel på dette er Anna, der er 

bevidst om, hvordan det følelsesmæssige aspekt ikke er velset i ungdomspolitik, fordi det 

kædes sammen med subjektivitet og den private fortælling. Hun fortæller, hvordan hun 

alligevel gør brug af det følelsesmæssige aspekt strategisk i sit politiske virke:  

“Denne her person gjorde en forskel for mig, fordi personen turde at være 

sårbar, personen blev en rollemodel, fordi de turde at være sårbare. Det fik mig 

bare til at indse, at jeg bliver selv stærkere og andre bliver selv stærkere af, at 

vi tør at være sårbare. Det hele er ikke et eller andet Instagram-glansbillede, 

heller ikke politik og personligt med de ting man oplever. Så lad os bare gøre 

det til en del af hvordan man udtrykker et narrativ og hvordan man udtrykker 

en vrede. [..] sådan så det følelsesmæssige aspekt kunne komme ind over og de 

små fortællinger kan fylde mere. Det var det der også gjorde, at 

samtykkelovgivningen kom igennem. Alle de små historier. Også #MeToo-

bølgen, ja.” (Anna 788-797).  

Anna oplever, at hendes sårbarhed kan være en styrke, som hun prøver at udnytte i sit 

politiske virke. Det bliver tydeligt, hvordan hun arbejder med at få det følelsesmæssige 

aspekt mere repræsenteret i ungdomspolitik, hvilket understreger hvordan det er fraværende, 

fordi rationalitet og objektivitet bliver vægtet højt. Anna oplever, at de personlige fortællinger 

kan skabe politisk forandring. Hun argumenterer altså for, at de såkaldt anekdotiske 

argumenter kan spille en forandrende rolle i ungdomspolitik, hvis de tillægges mere værdi. 

Hun fortæller videre, hvordan hun prøver at skubbe til grænserne for, hvor meget følelser må 

fylde i politik:   
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“Så spørger hun om der er en der kan komme med et eksempel på et 

angstanfald, hvor det er at jeg prøver at bruge det som et våben, de ting jeg har 

oplevet og det at dele det og være sårbar og turde og få tårer i øjnene som 

noget stærkt ved at jeg deler det og siger det højt. Og det er også mere og mere 

bliver det meget mere anerkendt end det med bare at være stærk og hård.” 

(Anna 764-768) 

Anna forsøger at ændre hele præmissen for, hvad der er værdifuldt i den politiske debat ved 

hjælp af sit følelsesarbejde. Der eksisterer et ønske om at ændre normerne for hvad den gode 

debat er, og hvad der bliver anset som værdifulde argumenter. At følelser også kan anses som 

noget værdifuldt kommer også til udtryk hos Kim, når han italesætter, at han “ikke tør vise 

sårbarhed” (Kim 595f) i en politisk debat, og at det er “imponerende at hun turde være ved 

at græde” (Kim 596) om sin søsters optræden. Når Kim anerkender det som imponerende og 

modigt, at hans søster græder på talerstolen, kan det ses som et udtryk for, at han sætter 

spørgsmålstegn ved de gældende normer for følelsesudtryk. Yderligere, kan det ses som et 

udtryk for, at han er begrænset i sit følelsesudtryk i forhold til at udtrykke ked-af-det-hed, da 

det er forventet at mænd skjuler deres sårbarhed i følelsesarbejdet (Hochschild 2012: 111). 

Dermed kan strategien med at gøre op med det maskuline og det rationelle som det mest 

ønskværdige i den politiske debat, ses som et udtryk for en udvikling, hvor følelser i højere 

grad accepteres i nogle politiske sammenhænge (Ahmed 2014: 3).  

10.4.4.2 Mænds muligheder og begrænsninger 

Når en mand indgår i en politisk diskussion, arbejder han ud fra de kønnede forståelser og 

forventninger, der eksisterer for den mandlige vrede. For at få politisk succes og 

anerkendelse, må han altså navigere ud fra fetichobjektet om den vrede mand som ubehagelig 

og voldelig (Ahmed 2014: 66f).  

Mænds mulighedsrum for vrede  

Som beskrevet i afsnit 10.4.2 Kønnede følelsesudtryk, er vrede et mere tilgængeligt 

følelsesudtryk for mænd, hvor kvinder i højere grad kan udtrykke ked-af-det-hed. Vores 

interviewpersoner er opmærksomme på denne kønnede forventning, og Anders fortæller:  
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“Som sagt tror jeg, at der i den offentlige debat er mere plads til min vrede end 

til den kvindelige vrede. Så jeg tror at jeg - jeg tror bare, at jeg har lov til at 

være mere vred og oftere vred end kvinder nok har og det udnytter jeg også. 

Ubevidst udnytter jeg, fordi jeg har aldrig fået noget andet at vide. Der er 

aldrig nogen der har sagt til mig "du er en skrigeskinke". Så det tror jeg helt 

klart at jeg oplever. Der er mere plads til mig, til min vrede. Ja.” (Anders 905-

910) 

Anders beskriver, hvordan han er bevidst om, at der i højere grad er plads til hans vrede i den 

politiske verden, hvorfor han også udnytter, at han ikke frygter objektet skrigeskinken, fordi 

det er et kvindeligt fetichobjekt (Ahmed 2014: 120f). På den måde er han bevidst om, at når 

objektet begrænser kvinder i deres vrede, åbner det samtidig et rum for hans vrede i den 

politiske debat, hvilket kan udnyttes strategisk i det politiske spil. Derigennem skaber de 

kønnede forventninger til vrede et mulighedsrum for mænd i ungdomspolitik, som Anders 

udnytter i sit politiske liv.  

Kim fortæller også om en konkret politisk situation, hvor han “havde mere magt i rummet, 

fordi jeg var vred” (Kim 469). Både Kim og Anders er dermed opmærksomme på, at der er 

mere plads til deres vrede, samt at deres vrede kan bruges til at opnå magt. Kim og Anders er 

bevidste om, at vrede kan føre til magt og at denne magt er mere tilgængelige for dem på 

baggrund af deres køn. Der eksisterer således et mulighedsrum for den mandlige vrede, hvor 

den kan bruges til at opnå magt, hvilket Elmer beskriver som en “ statsmands type” eller en 

“stor leder” (Elmer 191-192). Der eksisterer et større mulighedsrum for mænds muligheder 

for at udtrykke vreden på en måde, der kan være gavnlig for dem i det politiske spil.  

Dog navigerer mænd også ud fra kønnede normer og forventninger, der gør at de risikerer at 

blive kategoriseret som den voldelige mand. Mænds mulighedsrum begrænses således også af 

dette fetichobjekt, som de må navigere ud fra. Igen er kontrol og følelsesarbejde vigtigt. Hvis 

mænd kontrollerer deres vrede korrekt, kan de udnytte vreden strategisk i den politiske debat. 

Omvendt, hvis de ikke formår at kontrollere den korrekt, bliver de kategoriseret som 

voldelige eller ubehagelige grundet deres køn. Kim er dog også opmærksom på, hvordan man 

med vilje kan bruge fetichobjektet om den voldelige mand til at opnå magt i rummet. Kim 

beskriver, hvordan han kan opnå magt ved at udtrykke sin vrede på en måde der forskrækker 

og skaber ubehag for andre (Kim 471-474). Kim konkluderer dog, at det ikke er en 

ønskværdig måde at opnå magt på, da det er på bekostning af andres velbefindende (Kim 
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471). Dette illustrerer igen, hvordan han som mand navigerer ud fra fetichobjektet om den 

voldelige mand, og er bevidst om at dette både kan være negativt for ham strategisk, men at 

det også er muligt at udnytte stereotypen til egen fordel. Dog på en måde, han ikke anser for 

at være optimal.  

For begge køn handler det altså om at finde den rette balancegang og kunne kontrollere sin 

vrede. Selvom følelsesarbejdet har samme udgangspunkt for begge køn, så forholder de sig til 

forskellige forståelser og kulturelle fortællinger om vrede. Kvinder navigerer i høj grad ud fra 

objektet skrigeskinken, hvor mændene navigerer ud fra den voldelige mand (Ahmed 2014: 

66f). Der eksisterer dog en kønnet ulighed i form af, at mænds vrede har potentiale til at være 

magtfuld eller brugbar i en politisk kontekst, hvilket ikke på samme måde gør sig gældende 

for kvinderne. Det bliver altså tydeligt, at interviewpersonerne er bevidste om de kønnede 

forventninger til vrede og følelser i ungdomspolitik, men også at de bevidst bruger det, så 

deres følelsesarbejde også bliver en del af det politiske, strategiske spil (Hochschild 1979: 

561). 

Har mænd ingen strategier? 

De kvindelige interviewpersoner beskriver i højere grad, hvordan de aktivt arbejder med 

deres følelser i relation til deres kønnede mulighedsrum i ungdomspolitik. De kvindelige 

strategier er måder at omgås de kønnede normer for vrede, der eksisterer i ungdomspolitik. I 

empirien ser vi, at de mandlige interviewpersoner ikke på samme måde gør brug af strategier 

til at omgås, eller ændre på de kønnede normer eller forventninger. De mandlige 

interviewpersoner skal også forholde sig til kønnede forventninger til følelsesudtryk samt 

fetichobjetet om den voldelige mand, men har ikke behov for at bryde eller omgås normerne i 

samme grad som kvinderne har. Dette kan forklares med, at mænd historisk set er mere på 

hjemmebane i den politiske sfære, hvilket har formet den politiske verden helt frem til i dag 

(Devika & Thampi 2010). Derfor er kvinderne nødt til at opfinde strategier for at omgås 

denne kønnede ulighed. Dette taler også ind i en generel tendens til, at kvinder i højere grad 

udfører følelsesarbejde, da de er tildelt færre ressourcer på andre områder (Hochschild 2012: 

111). Dette gør sig altså gældende i ungdomspolitik, hvor de følelsesregler der gælder, i 

højere grad tilgodeser mænd i det strategiske, politiske magtspil. Men selvom der eksisterer 

en kultur og nogle normer, der giver mænd en strategisk fordel i det politiske rum, er dette 

ikke ensbetydende med, at de kønnede normer ikke kan have individuelle konsekvenser og 

være begrænsende for den enkelte mand.  
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10.4.5 Delkonklusion 

I denne analysedel besvarer vi forskningsspørgsmålet: Hvilke begrænsninger og muligheder 

skaber kulturelle og kønnede forventninger til ungdomspolitikernes følelsesarbejde? 

Analysen viser, at det følelsesladede og emotionelle bliver knyttet til den kvindelige krop, 

mens rationalitet og saglighed bliver knyttet til den mandlige krop. Det rationelle argument 

bliver vægtet højere, hvorimod det følelsesmæssige argument bliver kædet sammen med 

subjektivitet og at være i sine følelsers vold, hvilket ikke er tillagt stor værdi i det politiske 

spil. Derudover ser vi også hvordan der eksisterer kønnede normer for følelsesudtryk, hvor 

vrede bliver klistret til den mandlige krop og ked-af-det-hed klistres til den kvindelige krop. 

Yderligere eksisterer der kønnede stereotyper om henholdsvis den vrede mand og den vrede 

kvinde, i form af fetichobjekterne skrigeskinken og den voldelige mand. Forestillingen om 

rationalitet og følelser som kønnede, de kønnede forventninger til følelsesudtryk og de 

kønnede fetichobjekter, skaber til sammen det mulighedsrum mænd og kvinder kan handle 

inden for ungdomspolitik. Der ses altså en kønnet ulighed i forhold til den måde man kan 

udtrykke sin vrede på, som skaber muligheder og begrænsninger for den enkelte 

ungdomspolitiker. Yderligere ses det hvordan særligt kvinderne benytter sig af strategier for 

at omgås og ændre de kønnede normer, til gavn for dem selv i det politiske spil. Strategierne 

kan være at efterligne maskulinitet og derved modbevise kønnede forventninger, eller aktivt 

at bryde med normerne for at tillægge det stereotypt feminine mere værdi. Strategierne er 

ikke lige så tydelige for mænd, der generelt har nemmere ved at tilpasse sig normerne i det 

politiske felt og idealet om rationalitet. I nogle tilfælde kan mænd dog udnytte de kønnede 

normer for vrede, da deres vrede kan blive anset som magtfuld.  

10.5 Opsamling på analysen  

I Introduktion til feltet undersøger vi, hvordan vrede og ungdomspolitik hænger sammen og 

hvad interviewpersonerne bliver vrede over. Vi ser, at vrede ofte er en afgørende motivation 

for at være politisk aktiv. Vrede ses i forhold til social uretfærdighed og diskrimination. Der 

eksisterer også vrede over interne konflikter i ungdomspartiet.  

I Analysedel 1 undersøger vi, hvordan ungdomspolitikere håndterer deres vrede. Analysen 

viser, at selvom vrede er en uundgåelig del af det politiske liv, i form af motivation og 

engagement, er vreden stadig noget interviewpersonerne ikke ønsker at identificere sig med. 

Ungdomspolitikerne distancerer sig fra vreden, da vreden kan have negative konsekvenser for 

deres politiske position. Analysen viser også, at vreden kræver en høj grad af kontrol i form 
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af følelsesarbejde, for at det kan bruges strategisk i det politiske spil. Yderligere eksisterer der 

et ideal i den politiske debat, hvor det private skal adskilles fra det politiske i 

argumentationen. Det kræver aktivt følelsesarbejde at leve op til idealet om at holde det 

private og følelsesmæssige udenfor ungdomspolitik.   

I Analysedel 2 undersøger vi hvorfor rationalitet og følelser har forskellig værdi i 

ungdomspolitik. Analysen viser, at der eksisterer et følelseshierarki, hvor det rationelle er 

mere værdifuldt og bliver set som en modsætning til det følelsesmæssige. At være for 

følelsesladet i den politiske debat, bliver koblet sammen at være subjektiv og i sine følelsers 

vold. Dette skyldes, at det subjektive og følelsesmæssige kobles til det private, hvilket ikke 

bør være til stede i den politiske debat. Hvis ungdomspolitikerne ikke formår at kontrollere 

deres vrede, bliver de stemplet som værende i følelsernes vold. Hvis de formår at kontrollere 

vreden efter de gældende følelsesregler, kan de bruge vreden strategisk til at skabe 

autenticitet eller påvirke andre til sin egen fordel. 

I Analysedel 3 undersøger vi, hvordan følelsesregler for vrede skaber kønnede begrænsninger 

og muligheder. Analysen viser, at adskillelsen mellem rationalitet og følelser kobles til køn, 

hvor kvinder bliver anset som mere følelsesladede og mænd som mere rationelle. Yderligere 

kobles det vrede følelsesudtryk til det maskuline, hvor det at udtrykke ked-af-det-hed kobles 

til det feminine. Derudover eksisterer der kønnede fetichobjekter i form af den voldelige 

mand og skrigeskinken, som ungdomspolitikerne navigerer ud fra. Særligt kvinderne benytter 

sig af strategier for at navigere i forhold til de kønnede forventninger. Mænd benytter sig i 

mindre grad af strategier, da de som udgangspunkt bliver anset som rationelle og ikke 

behøver at navigere ud fra kønnede forventninger i samme grad. Dermed ser vi, hvordan de 

kulturelle forventninger til vrede skaber en kønnet ulighed i ungdomspolitik. 

10.6 Generalisering 

I denne undersøgelse søger vi at generalisere vores kvalitative fund og på den måde bidrage 

og udvikle de eksisterende forståelser af relationen mellem vrede og ungdomspolitik. 

Generalisering af kvalitative undersøgelser og undersøgelser som har fundament i det sociale 

liv, kan være vanskelige at generalisere, da det sociale liv konstant er i forandring og 

udvikling (Thomas 2010: 575). Men det er netop med blik for det sociale livs foranderlighed, 

at det bliver muligt at generalisere kvalitative fund. Med blik for det som Charlotte Delmar 

beskriver som situationens dobbelthed – at alle situationer både er unikke og typiske - bliver 

det muligt at generalisere kvalitative fund (Delmar 2010: 122). Analytisk generalisering bør 
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indeholde den kompleksitet og de konflikter, der eksisterer i de analytiske eksempler (Halkier 

2011: 788). Analysen tydeliggør, hvordan kvinder bliver opfattet som hysteriske og skingre 

når de udtrykker deres vrede, hvor mænd bliver opfattet som udadreagerende og voldelige. 

Det er stereotyper, som også eksisterer i andre dele af samfundet og ligeledes kan skabe 

muligheder og begrænsninger dér. Det unikke ved den politiske situation er, at 

vredeshåndteringen og vredesudtrykkende også bliver sat i relation til et strategisk, politisk 

spil. Analysen rummer derfor fund, som kan generaliseres, men også fund, der er unikke for 

det ungdomspolitiske felt (Delmar 2010: 122).  
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11. Diskussion  

I det følgende afsnit diskuterer vi undersøgelsens fund og bidrag til den eksisterende 

forskning. Diskussionen er delt op i en metodisk diskussion og en teoretisk diskussion. 

11.1 Metodediskussion 

I denne del af diskussionen diskuterer vi metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med 

udarbejdelsen af undersøgelsen. Fokus for metodediskussionen er, hvordan dette har påvirket 

undersøgelsens resultater.   

11.1.1 Sample 

Som beskrevet i afsnit 7.3 Rekruttering, rekrutterer vi blandt alle ungdomspartier, hvor 

moderpartiet er en del af Folketinget. Det er ikke lykkedes at rekruttere ungdomspolitikere fra 

højrefløjen af dansk politik, da de ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Undersøgelsen 

rummer derfor udelukkende perspektiver og fortællinger fra ungdomspolitikere der, på 

nuværende tidspunkt, placerer sig politisk i midten eller til venstre for midten. Dette får os til 

at reflektere over måden, undersøgelsen er fremlagt på ved rekrutteringen. Vi stiller 

spørgsmålstegn ved, om forståelsen af vrede som centralt i politik, taler ind i en mere 

venstreorienteret politisk tradition. Derudover viser forskningslitteraturen på området, at ens 

politiske position er afgørende for ens holdninger til for eksempel kvindelige politikere 

(Matland 1994). Interviewpersonernes politiske holdning er altså medskabende i den viden, 

der er blevet produceret i undersøgelsen. Yderligere kunne man forestille sig, at der eksisterer 

en forforståelse af specialestuderende fra Sociologisk Institut, en institution, som historisk set 

er blevet kaldt venstredrejet (Uniavisen 23/1 2020). Dette kan være årsag til, at det ikke er 

lykkedes at rekruttere til højre for midten.  

11.1.2 Vores politiske position 

I interviewene har vi bevidst valgt ikke at dele vores politiske holdninger med den hensigt, at 

interviewpersonerne kan tale frit og ikke behøver positionere sig i forhold til vores politiske 

ståsted. Vi er dog bevidste om, at man som interviewperson alligevel formentlig forsøger at 

afkode os som interviewere, herunder vores politiske holdninger og værdier. Selvom vi 

optræder i et akademisk øjemed og uden politiske interesser, er det umuligt at se bort fra, at 

vi også er mennesker, der har politiske holdninger.  
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Hvis man anskuer interviewsituationen som værende en lokalt funderet vidensproduktion, 

bliver den måde interviewpersonerne afkoder os på, afgørende for den empiri, der bliver 

skabt i interviewsituationen. Dette kunne for eksempel være, at interviewpersonerne forsøger 

at afkode vores køn, alder eller politiske holdninger (Alvesson 2012: 6). Baseret på denne 

anskuelse, er vores empiri i høj grad et resultat af den specifikke interaktion, hvor 

interviewpersonerne positionerer sig i forhold til de antagelser, de har om os (Alvesson 2012: 

6). I transskriptionsprocessen blev vi opmærksomme på, at når interviewpersonerne deler 

udsagn som vi personligt er uenige med, eller finder kontroversielle, sommetider kommer til 

at overkompensere i vores respons, ved at virke ekstra anerkendende (Jonas 286-291). Denne 

respons kommer af en frygt for at virke for kritiske og at sætte interviewpersonerne i en 

ubehagelig situation, hvor vi afslører vores politiske holdninger. Vi er opmærksomme på, at 

dette kan fortolkes som enighed, og at der dermed er en risiko for, at interviewpersonen deler 

mere, end hvad de ellers ville have gjort (Brinkmann 2012: 87).  

At vi som privatpersoner også er politiske mennesker, har desuden skabt et konkret etisk og 

metodisk dilemma, da den ene specialeskriver er medlem af et politisk ungdomsparti. Hun er 

ikke aktiv i partiet, men er medlem af partiets interne Facebook-gruppe. Da vi skulle 

rekruttere interviewpersoner fra det givne parti, stod vi overfor et valg om at være åbne 

omkring tilhørsforholdet til partiet eller ej. Vi besluttede, at det skulle være specialeskriveren, 

der er medlem af partiet, som skrev et opslag i Facebook-gruppen. En overvejelse om ikke at 

lave undercover-sociologi vægtede højest og et argument om, at det er mere etisk forsvarligt 

at give sig til kende og være gennemsigtige (Goffman 1989: 129). Dette var yderligere med 

tanke på, at specialeskriveren risikerede at blive genkendt på et senere tidspunkt, og det 

derfor var mere etisk at have fuld gennemsigtighed fra start (Brinkmann 2012: 80f).  

Dette metodiske valg har påvirket empirien i tre af interviewene, hvor den politiske position 

var bekendt. I de interviews sørgede vi for, at det var specialeskriveren uden tilhørsforhold til 

partiet, der stillede spørgsmålene og havde den primære interaktion med interviewpersonerne. 

Den anden specialeskriver var observatør, hvilket kan have skabt en følelse af fortrolighed, 

når man ved, at der sidder én i rummet med de samme politiske holdninger som én selv 

(Brinkmann 2012: 87). I to interviews kommenterer interviewpersonerne på det fælles 

politiske tilhørsforhold (Carl 24-26; Beate 1064-1067). Vi var derfor ekstra opmærksomme 

på, at interviewpersonerne ikke delte informationer, som de ikke var trygge ved, selvom der 

eksisterede en forståelse af fælles politisk ståsted og derfor muligvis en øget fortrolighed 

(Brinkmann 2012: 87).  
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11.1.3 Køn, feminisme og #MeToo 

Dansk politik, herunder de politiske ungdomspartier, har i de seneste år fået en del negativ 

omtale, blandt andet på grund af en række sager om seksuelle overgreb og krænkelser i 

forbindelse med #MeToo-bølgen (Danmarks Radio 23/10 2020). Interviewpersonerne er 

bevidste om denne omtale, og derfor er undersøgelsen også præget af disse forhold. 

Interviewpersonerne fremstiller sig selv som feminister, der støtter #MeToo-bølgen (Andes 

730f; Anna 677; Beate 767; Ditte 374; Henrik 149f; Johanna 673).  

Vi er opmærksomme på, at der eksisterer et ønske om at fremstå som den bedst mulige 

politiker, hvilket i denne undersøgelse handler om at forholde sig til den negative omtale af 

ungdomspolitik. På den baggrund kan man anskue interviewet som værende præget af 

politisk handling (Alvesson 2012: 14). I dette perspektiv anskues interviewpersonerne som 

politisk motiverede aktører, der fortæller på en måde, der er favorabel for dem selv, eller den 

gruppe de er loyale overfor - i dette tilfælde ungdomspartiet (Alvesson 2012: 14f). Anders 

beskriver, hvordan der tidligere har været en sexistisk kultur i ungdomspartiet, men at det har 

ændret sig: 

“Altså jeg tror den kultur er forsvundet, fordi man i [ungdomspartiet] - min 

oplevelse er også de andre ungdomspartier, men internt i [ungdomsparti] har 

man haft en nultolerance. Det sekund der kommer en klage, så ryger du ud. Så 

bliver du smidt ud af partiet. Lige meget hvem du er.” (Anders 641-644) 

Anders pointerer flere gange i interviewet, at der er blevet gjort op med denne sexistiske 

kultur (Anders 708). Vi ser dette som et forsøg på at positionere sig selv, og sit parti, i 

forhold til den negative omtale af sexisme i ungdomspartier. Dette er til trods for, at 

interviewpersonen er lovet anonymitet og er vidende om, at hans politiske parti ikke kommer 

til at optræde med navn i undersøgelsen (Alvesson 2012: 16). Dette kan alligevel føre til en 

tvivl om, hvordan ens udtalelser vil blive brugt, hvorfor det kan være en årsag til at man 

forsøger at beskytte eller forsvare den organisation, man repræsenterer (Alvesson 2012: 15). 

En måde at omgås den politiske agenda, om at fremhæve positive sider ved ens organisation, 

er ved at spørge ind til andre i samme positions opførsel, som af interviewpersonen beskrives 

som værende anderledes end deres egen (Alvesson 2012: 13). Dette er også noget vi har 

benyttet os af i vores interviews, hvorfor vores analyse alligevel peger på, at der stadig findes 

sexistiske dynamikker inden for ungdomspolitik. Vores analyse fokuserer dog særligt på de 

implicitte strukturer, der kan begrænse mulighedsrummet for vrede i ungdomspolitik. 
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Undersøgelsens fokus er ikke på seksuelle overgreb eller krænkelser i ungdomspartier, 

hvorfor vi ikke kan konkludere noget angående dette.  

Det gennemgående behov hos interviewpersonerne for at fremstille sig selv som feminister 

og tilhængere af #MeToo-bølgen kan også ses i relation til vores egen position. Vi er to 

kvinder, hvilket kan have en effekt på interviewpersonernes holdninger til #MeToo og 

krænkelsessager.  

Ovenstående refleksioner tydeliggør, hvordan en anden analysestrategi for undersøgelsen 

kunne have fokuseret på andre dele af det empiriske grundlag. Hvis vi havde påtaget os en 

mere radikal socialkonstruktivistisk analysestrategi, ville analysen kunne have gået mere i 

dybden med de situationelle positioneringer imellem ungdomspolitikere og os, som 

kvindelige specialestuderende på Sociologisk Institut (Järvinen 2017: 31f). 

Ovenstående refleksioner over interviewpersonernes politiske agendaer og selvfremstillinger 

er en måde at reflektere over, hvordan de lokale sociale dynamikker i interview-situationen 

kan påvirke ens data (Alvesson 2012: 6). Det er dog vigtigt for os at påpege, at vi tager vores 

interviewpersoners ord for gode varer og som en pålidelig kilde til data (Alvesson 2012: 22). 

11.1.4 Interview om vrede   

I forlængelse af undersøgelsens analysestrategi og et ønske om at få adgang til kulturelle og 

diskursive praksisser, har vi forsøgt at opnå en balance i interviewene mellem de mere 

generelle overvejelser om vrede, følelser og politik og konkrete fortællinger om 

vredessituationer. To af vores interviewpersoner har akademisk eller professionel erfaring 

med at anskue følelser ud fra et samfundsmæssigt, filosofisk eller sociologisk perspektiv 

(Carl; Beate). I de to interviews fortæller interviewpersonerne om vrede og følelser ud fra et 

mere teoretisk perspektiv. Disse to interviewpersoner taler derved i højere grad ind i en 

forståelse af vredens sociale og kulturelle betydning, og mindre om de mere praksisnære og 

konkrete fortællinger om situationer i ungdomspolitik, hvor de har mødt, udtrykt eller 

undertrykt vrede. Det er en hårfin balance i vores empiri; at vi både ønsker meta-overvejelser 

samt konkrete hverdagslige erfaringer. Det stiller krav til os som interviewere, at vi skulle 

have begge perspektiver frem i vores interviews.  

Vi oplevede generelt, at det kunne være udfordrende at få interviewpersonerne til at genkalde 

sig specifikke situationer med vrede. Vrede er blevet beskrevet som en følelse, der optræder 

kortvarigt, hvorfor det kan være svært at genkalde følelsen i dette studie (Fischer & Roseman 
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2007). At fremkalde tidligere begivenheder er en præmis for det kvalitative interview som 

metode, og noget vi også oplever, kan være en udfordring. Derfor kunne det have været 

relevant at supplere vores interviews med greb inspireret af dagbogsmetoden (Markham & 

Couldry 2007). Det kunne have styrket vores empiri, hvis vi havde fået interviewpersonerne 

til at notere episoder med vrede inden interviewet, så man kunne tale ud fra nogle konkrete 

situationer, der var nemmere at genkalde sig.  

11.2 Teoretisk diskussion 

I denne del af diskussionen diskuterer vi det teoretiske udgangspunkt for analysen, og 

hvordan det påvirker undersøgelsens resultater. I den første del diskuterer vi hvordan det 

følelsessociologiske blik på vrede og følelser har haft indflydelse på undersøgelsens 

resultater. I den anden del diskuterer vi, hvordan et fokus på køn påvirker analysen.  

11.2.1 Følelsessociologi   

Et analytisk fund er, at vrede bliver kontrolleret af ungdomspolitikerne, så deres 

følelsesudtryk ikke har negative konsekvenser for deres politiske position. Der eksisterer altså 

konkrete følelsesregler, som interviewpersonerne forholder sig til i deres følelsesudtryk, som 

vi har beskrevet i Analysedel 1. Denne analytiske pointe tager teoretisk udgangspunkt i 

Hochschilds dramaturgiske følelsessociologi. Derved anser vi ungdomspolitikernes 

håndtering og fremstilling af vrede som adgang til at forstå kulturelle normer og forståelser 

(Turner & Stets 2006: 26). Analysen tydeliggør ungdomspolitikernes følelsesarbejde og 

konflikterne mellem deres følelsesliv og de kulturelle følelsesregler og normer, der gælder. I 

analysen er vores fokus på individuel følelseshåndtering, og vi tillægger ungdomspolitikerne 

en vis grad af autonomi over eget følelsesliv. Man kan argumentere for, at analysen på 

baggrund af dette fokus overser, hvordan følelser også kan være forankret i kollektive 

processer og forståelser (Turner & Stets 2006: 33). Hvis analysen havde en anden teoretisk 

ramme, kunne man forstå et ungdomsparti som en konkret situationel ramme, der skaber 

grundlaget for individets følelsesarbejde. På baggrund af vores teoretiske udgangspunkt kan 

man sætte spørgsmålstegn ved, om vores analyse undervurderer, at individet også kan ses 

som en kollektiv aktør, der handler på baggrund af gruppens overbevisninger. 
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11.2.2 Kønsforskning 

Undersøgelsens teoretiske ramme kombinerer følelsessociologi, affektteori og kønsstudier. 

Hvad betyder denne kombination for de analytiske fund? Og hvad havde været anderledes, 

hvis vi havde haft et mere stringent fokus på enten køn eller følelser og affekt?  

I undersøgelsen anser vi dele af følelsesarbejdet som værende kønnet, hvilket også bliver 

beskrevet i andre studier på området (Nunn & Thomas 1999; du Bray et al. 2019; Fischer & 

LaFrance 2015). Hvis undersøgelsen havde været rent følelsesorienteret, havde resultaterne 

formentlig haft andre forklarende faktorer end køn, som afgørende for hvordan man bruger 

sin vrede. Det kunne have muliggjort et større analytisk fokus på vredens betydning i det 

politiske spil og hvordan vreden anvendes strategisk i den politiske debat, hvilket andre dele 

af forskningen også belyser (Serazio 2017; Breeze 2019; González-Iglesias et al. 2012). 

Ulempen ved dette kunne være, at man risikerer at underbelyse køn som forklarende faktor. 

Vi argumenterer for, at det unikke og værdiskabende ved undersøgelsen er, at den belyser 

krydsfeltet mellem den strategisk politiske vrede og kønnet følelsesarbejde i politik.   

Hvis undersøgelsen havde fokuseret udelukkende på køn i ungdomspolitik generelt, havde 

man formentlig fået nogle andre resultater. I dette tilfælde ville fokus ikke være på følelsen 

vrede. Man kunne i stedet have fokuseret på mere eksplicitte kønsproblematikker såsom 

repræsentation eller sexisme indenfor politik. Dette er dog emner, der i højere grad, allerede 

er belyst (Huddy & Terkildsen 1993; Park & Baek 2019; Bligh et al. 2012). Vi ønsker at 

bidrage med et andet perspektiv ved at inddrage det følelsessociologiske og affektteoretiske 

perspektiv, og derved analysere de mere implicitte, kulturelle, kønnede forventninger til 

vrede i ungdomspolitik. Ved at kombinere disse perspektiver har vi opnået en mere nuanceret 

analyse af hvilke dynamikker, der er på spil i ungdomspolitik, og at kønnede forventninger er 

afgørende for følelsesarbejdet. Vi ønsker at bruge vrede som specifik følelse, til at kunne 

belyse hvad denne følelse betyder, men endnu vigtigere, hvad denne følelse gør (Ahmed 

2014: 14). Vreden bliver derved vores indgangsvinkel til at forstå hvilke kulturelle forståelser 

og antagelser, der ligger til grund for de sociale og kønnede dynamikker, der gør sig 

gældende hos ungdomspolitikere.  

En anden nærværende kritik af undersøgelsen er, at vi ikke tager højde for det intersektionelle 

perspektiv og det faktum, at der kan være andre stratificerende faktorer end køn i 

ungdomspolitik (Christensen & Jensen 2012). I den forbindelse er vi bevidste om 

undersøgelsens binære forståelse af køn. Den binære forståelse er med udgangspunkt i 
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interviewpersonerne, der definerer sig selv ud fra en binær kønsforståelse som enten mand 

eller kvinde. Det er derfor dette kønsperspektiv, der bliver udgangspunkt for undersøgelsens 

resultater, fortolkninger og generalisering. Vi er derved bevidste om, at dette udgangspunkt 

har betydning for den samlede undersøgelse, da andre kønskategorier ikke er repræsenteret.  

Man kunne med fordel have inddraget andre sociale kategorier som et fokus i analysen, og 

derved have en mere intersektionel tilgang, som er underbelyst i studier af følelser (Simon 

2014). Det havde krævet et andet undersøgelsesdesign og en anden sampling-strategi, hvor vi 

aktivt havde forsøgt at opnå en større mangfoldighed i empirien. Derudover et fokus på at 

analysere kategorier som for eksempel etnicitet og social klasse i det empiriske materiale 

(Walley-Jean 2009; Taylor & Risman 2006). Det er vigtigt at lave intersektionelle studier af 

vrede i Danmark, da sociale kategorier som race også kan skabe social stratifikation, hvilket 

dette studie ikke har belyst (Phoenix 2019). Baseret på vores undersøgelsesdesign, herunder 

interview-spørgsmål og sampling-strategi, har køn optrådt som den mest fremtrædende 

sociale kategori, hvorfor vi har valgt at fokusere på køn som anker for analysen (Christensen 

& Jensen 2012: 112). I vores sample er sociale klasser er repræsenteret. Det kan dog 

metodisk være svært at kategorisere social klasse ud fra den måde, vi har interviewet på. Det 

bliver yderligere sværere at kategorisere helt unge interviewpersoners socialklasse, da man 

skal afgøre om det er forældrenes social-klasse, man antager som afgørende, eller om den 

unge kan kategoriseres ud fra deres egen nuværende situation (Christensen & Jensen 2012: 

118). Yderligere kan det være problematisk at spørge interviewpersonerne direkte, da dette 

kan være med til at stemple dem i forhold til at tilhøre en bestemt social-klasse (Christensen 

& Jensen 2012: 118).   

Generelt for kønsforskningen er der en hårfin balance mellem at belyse kønnede 

problematikker og samtidig reproducere kønnede stereotyper i den måde, vi fortolker og 

behandler vores data på (Christensen & Jensen 2012: 118). Vi er opmærksomme på, at det 

kunne være relevant at antage en mere intra-kategoriel tilgang, hvor man ser på 

forskellighederne inden for hvert af de binære køn (McCall 2005: 1776). Vi anser det som 

værende vigtigt, at det kønnede aspekt i forhold til vrede i ungdomspolitik ekspliciteres, og at 

vi er reflekterede over kønnets betydning. På den måde kan vi undgå, at kønnet blot fungerer 

som en universel, bagvedliggende variabel. 

  



   
 

   
 

85/99 

12. Konklusion 

Denne undersøgelse har til formål at forklare ungdomspolitikeres håndtering af vrede, og 

hvorfor kønnede følelsesregler og normer skaber muligheder og begrænsninger for den 

enkelte ungdomspolitiker.  

Undersøgelsens empiriske grundlag er 12 kvalitative semistrukturerede interviews med 

ungdomspolitikere i Danmark. Analysen trækker på teoretiske begreber fra Arlie Hochschild 

om følelsesarbejde og følelsesregler. Derudover inkluderes teoretiske begreber fra Sara 

Ahmed om den affektive økonomi og klistrede følelser.  

Undersøgelsens analyse viser, at relationen mellem vrede og ungdomspolitik eksisterer, da 

vrede er en del af motivationen for at være i ungdomspolitik. Selvom vrede er motiverende 

for ungdomspolitikerne, så kræver det meget følelsesmæssigt arbejde, idet vreden skal være 

under kontrol. Kontrollen er nødvendig, da vreden ellers opfattes som farlig og som noget der 

kan påvirke ens politiske position negativt. Dermed bliver følelsesarbejdet med vrede sat i en 

strategisk ramme, hvor vreden skal kontrolleres for at kunne accepteres og have en positiv 

effekt politisk. Analysen viser således, at ungdomspolitikere bruger vrede strategisk ved at 

kontrollere vreden gennem aktivt følelsesarbejde.  

Der eksisterer et ideal om, at det private skal adskilles fra det politiske, hvilket bliver en del 

af følelsesarbejdet. Idealet om at adskille det private fra det politiske taler ind i et større ideal 

om, at rationalitet er mere værdifuldt end følelser i en politisk debat. Rationalitet bliver 

vægtet højere end følelser i ungdomspolitik, fordi det bliver sat i relation til at være saglig og 

konstruktiv, hvilket står i modsætning til det subjektive og følelsesmæssige. Hvis man ikke 

formår at kontrollere vreden gennem følelsesarbejde og derved efterleve idealet om 

rationalitet, risikerer man at blive stemplet som værende i sine følelsers vold. Når man er i 

sine følelsers vold, formår man ikke at adskille det private og følelsesmæssige liv fra sit 

politiske virke og bliver anset for at have en svækket dømmekraft, da man er præget af 

subjektivitet.  

Analysen viser, at opdelingen mellem det følelsesmæssige og det rationelle er kønnet. At 

være rationel kobles til det mandlige køn, hvor det følelsesladede kobles til det kvindelige 

køn. Grundet denne kobling ses en kønnet ulighed i den politiske debat, hvor kvinder som 

udgangspunkt anses for at være mere subjektive og følelsesladede end mænd. Analysen viser 

yderligere en kønnet forskel i mænd og kvinders følelsesudtryk. Grundet en kønnet 
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socialisering er det mere tilgængeligt og socialt acceptabelt for kvinder at udtrykke ked-af-

det-hed, hvor det for mænd er mere socialt acceptabelt at udtrykke vrede. Yderligere 

eksisterer der nogle kønnede stereotyper i form af fetichobjekterne skrigeskinken og den 

voldelige mand, som ungdomspolitikerne må navigere ud fra. Det bliver nødvendigt at 

forholde sig til disse objekter i det politiske virke for at undgå disse negative stereotyper 

baseret på ens køn. Kønnede følelsesregler og forventninger er med til at indsnævre det 

handlerum, man kan udtrykke sig inden for som ungdomspolitiker, hvilket kommer til udtryk 

i form af kønnede muligheder og begrænsninger. Det bliver altså nødvendigt at tilpasse sig de 

kønnede følelsesregler for vrede for at opnå succes som ungdomspolitiker.  

Ungdomspolitikerne har forskellige strategier, hvor de forsøger at omgås de kønnede 

forventninger. De kvindelige politikere prøver at bryde med de kønnede forventninger, ved 

enten 1) at bruge vreden på en traditionel maskulin måde eller 2) at bryde med normerne og 

tillægge de feminine følelsesudtryk værdi i det politiske landskab. De mandlige 

ungdomspolitikere arbejder ud fra de kønnede strategier ved at udnytte, at der eksisterer et 

større mulighedsrum for deres vrede.  

Vi kan konkludere, at vrede kan være et strategisk magtfuldt værktøj i ungdomspolitik, hvis 

man formår at overholde de eksisterende følelsesregler gennem aktivt følelsesarbejde. De 

kulturelle forventninger til vrede skaber en kønnet ulighed i ungdomspolitik, da 

ungdomspolitikere ikke har det samme mulighedsrum for at udtrykke vrede. Det skyldes 

hierarkiet mellem rationalitet og følelser i politik. Opdelingen mellem rationalitet og følelser 

bliver også kønnet, da rationalitet bliver koblet til den mandlige krop og følelser til den 

kvindelige krop. På baggrund af dette følelseshierarki, de kønnede fetichobjekter og de 

kønnede følelsesudtryk, eksisterer der ikke de samme muligheder for at bruge vrede 

strategisk i ungdomspolitik, hvilket skaber en kønnet ulighed. 

13. Perspektivering  

Undersøgelsen bidrager med et perspektiv på hvordan en grundlovssikret rettighed, som 

ytringsfriheden, ikke nødvendigvis er lige tilgængelig for alle. Sociale- og kulturelle normer 

bliver en afgørende faktor for, hvem og hvordan man kan udtrykke sig i den politiske debat. 

Vi har yderligere vist, hvordan kønnede stereotyper og forventninger kan skabe både 

muligheder og begrænsninger for den enkeltes mulighed for at udtrykke sig. Med denne 

undersøgelse bidrager vi til en mere nuanceret forståelse af, hvad de underliggende kulturelle 
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forståelser, der ligger til grund for vores liv og følelsesliv, har af betydning for større emner 

såsom muligheden for demokratisk deltagelse.  

Undersøgelsen er udført i en tid hvor køn, ytringsfrihed og den offentlige debat bliver 

diskuteret heftigt. Undersøgelsen skal ses som en del af en større samfundsmæssig kontekst 

og som en indkapsling af en specifik historisk kontekst. Samtidig peger undersøgelsens 

resultater på nogle mere generelle dynamikker, hvad angår køn og følelser, som er 

kendetegnende for vores samfund gennem en længere historisk periode, og som er indlejret i 

vores kultur, og den måde vi agerer og interagerer på.  

Selvom vi lever i en tid, hvor kønnede normer bliver udfordret, er disse normer stadig stærkt 

cementerede i kulturen. Dette kommer også til udtryk i vores undersøgelse, der viser, at der i 

høj grad eksisterer en bevidsthed hos politisk aktive unge fra centrum-venstre partier, om at 

ændre en sexistisk kultur. Dog er de selv samme normer stadig indlejret i kulturen, 

institutionen og de følelsesregler, man agerer ud fra. 
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