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»Folk glemmer, at der sidder 
mennesker på den anden side 

af skærmen, når de skriver 
hidsige debatindlæg på nettet,« 

siger specialist i digitale medier, 
Anna Ebbesen. Hun tror, at det 

er muligt at få folk til opføre sig 
ordentlig i netdebatten. 

Anonymiteten skal væk.

Af Henrik Dannemand   Foto: Linda Henriksen

Vincent F. Hendricks, 
professor i formel filosofi på 
Københavns Universitet

»Web-debatten er en 
videreudvikling af 

oplysningsidealet, men vi 
står i et paradoks: På den 
ene side kan alle komme til 
orde. På den anden side er 
der ikke noget, som styrer 

det at komme til orde. Man 
har lov til at udstille både sin 
viden og sin uvidenhed, og 
dermed bliver meget debat 
reduceret til meninger eller 
holdninger. Det kommer til 
at handle om det, man tror, 
håber og føler. Meninger er 
udmærkede, men som Larry 
Flint fra Hustler Magazine 
har sagt: »Meninger er som 

røvhuller – alle har et«. Det er 
sandt i den forstand, at det er 
let at have en mening, mens 
det er sværere at have en 
kvalificeret mening, som er 
baseret på argumenter. Det 
ser man afsindig sjældent 
i web-debatten. Den skal 
desværre ikke leve op til de 
almindelige krav til viden og 
argumentation. Det er blevet 

en trend, som selv politi-
kerne er en del af. De har lov 
til at betvivle alt, inklusive 
Rigsrevisionen. Bare det, at 
man kan rejse tvivl og have 
en holdning, er nok. Viden er 
ikke længere demokratiets 
kronjuvel. Det er meninger 
beklageligvis blevet. Det er 
helt nyt i debatten og ikke et 
godt tegn for demokratiet.« 

om en demokratisering, hvor man  nemmere og mere umid-
delbart på tværs af geografi kan komme til orde. På den anden 
side er der også en risiko for vulgarisering, men sådan er det 
i et frit samfund. Når markedet er frit og anything goes, får vi 
også udtryk, som man ud fra enhver saglig synsvinkel vil sige 
er helt ude i hampen,« siger Jesper Beinov.

Han ser dog optimistisk på udviklingen. Han tror nemlig, at 
der også vil være efterspørgsel efter saglig og gedigen debat 
på nettet, og det vil fortrænge   de debattører, som flipper ud i 
usaglige og sprogligt vulgære indlæg.

»Hvis der er tilstrækkeligt mange mennesker, der efterspør-
ger det, så vil man også på nettet kunne etablere en fælles of-
fentlighed – lige som i aviserne, og det tror jeg, at der er. Me-
get foregår stadig i aviserne, og noget er rykket over på nettet. 
Vi er i en fase, hvor den teknologiske platform er under foran-
dring, fordi der kommer så mange alternativer til den trykte 
avis både på nettet og på mobiltelefonen. Men ja, jeg tror, at 
den fælles debat, den fælles offentlighed, vil rykke over på 
nettet,« siger Jesper Beinov.

ANDERS COLDING-JØRGENSEN, CAND.PSYCH. og internetpsy-
kolog, har siden 1994 beskæftiget sig med psykologi og nettet og 
forsøgt at forstå, hvorfor folk agerer på nettet, som de gør. Han 
har flere forklaringer på, at nogle bliver grove og vulgære i net-
debatten. Han peger på, at nettet er mere fragmenteret, mere 
shopping-agtig og derfor mindre forpligtende. Det er mere dif-
fust, hvem man henvender sig til på nettet, og derfor overvejer 
folk ikke så nøje, hvad de skriver. Dertil kommer, at mange op-

træder anonymt. Også det er med til at skærpe tonen.
»Tonen bliver hårdere, fordi de sociale mekanismer, som 

normalt regulerer vores adfærd, er sat ud af funktion på nettet. 
Når vi ikke sidder ansigt til ansigt over for hinanden, opstår 
der en anden kommunikation, fordi vi kan ikke se hinandens 
reaktioner . Den sociale kontrol er vores hovedspor. Når den 
forsvinder og kombineres med nogle sprængfarlige debatem-
ner, kan det bringe nogle sorte sider frem hos nogle folk.«

Anders Colding-Jørgensen ser derimod på sociale medier 
som Twitter og Facebook en tendens til større social kontrol, 
både fordi folk her henvender sig til mennesker, som de ken-
der og derfor behandler ordentligt, og fordi andre kan se, hvad 
man tidligere har skrevet. 

Tror internetpsykologen ligefrem, at debatten på nettet i 
fremtiden vil blive helt civiliseret?

»Nu er det jo mennesker, vi taler om, så der vil altid være 
usaglighed, hidsighed, had og glæde, ensidighed og skumle 
bagtanker. Det ligger i os, og jeg tror ikke, at Nirvana ligger 
lige om hjørnet. Der vil ske det, at man nogle steder på nettet 
udvikler nogle kulturer, hvor man udviser respekt og varme 
for hinanden, men det vil ske lokalt. Det vil ikke blive én fælles 
kultur for hele nettet,« siger Anders Colding-Jørgensen.
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