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DR Nyheder til mobbende netdebattører: 
Velkommen på forsiden!
Af: Rasmus Rønlev, Ph.d. i retorik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
19. oktober 2012 kl. 16:05

Den vrede anonyme mand der sidder i underbukser og hælder galde ned i sit tastatur, får ofte skylden 
når der skal findes en forklaring på hvorfor netdebatter kører af sporet og ender som virtuelle 
værtshusslagsmål. Men dækningen på dr.dk i denne uge af hvordan flere hundrede Facebook-brugere 
hånede den nu tidligere skatteminister Thor Möger Pedersen på hans Facebook-profil efter at han havde 
annonceret sin afgang, er et godt eksempel på at den anonyme mand efterhånden ikke skal føle sig alt 
for sikker i sit skjul der bag skærmen. For når DR Nyheder begynder at kontakte dig, sætter dit navn og 
billede på forsiden af et landets mest besøgte nyhedssites og får en Goolge-søgning på dit navn til at 
returnere overskriften “Hårde Facebook-angreb på Thor Möger” med et link til en historie hvor du 
citeres med navns nævnelse for din galde, hvor anonym er det så lige du og din vrede er?

DR Nyheder fulgte mögfald på Facebook nøje

Da Thor Möger Pedersen mandag i denne uge annoncerede på Facebook at han var blevet vraget som 
skatteminister, fik hans statusopdatering hurtigt flere hundrede kommentarer med på vejen fra brugere 
af den sociale netværkstjeneste. Som det fremgik af en artikel på politiken.dk senere samme aften, var 
en del af kommentarerne ikke just venligt stemte over for den afgående minister, men udtrykte - for nu 
at formulere det diplomatisk - forbehold over for hans person og tilfredshed med hans exit. En tidlig 
kommentar lød fx: “HAHAHAH !!!!!! Fandme på tide du bliver sat på porten ! Få dig et rigtigt arbejde 
og se hvor meget lort du har lavet på 1 år som skatteminister !”

Dagen efter, tirsdag d. 16. oktober, fulgte DR Nyheder op på sagen og bragte en række artikler på dr.dk 
der handlede om Mögers statusopdatering og ikke mindst de nu omkring tusind kommentarer den havde 
fået:

Kl. 9:28 blev artiklen “Hårde Facebook-angreb på Thor Möger: Snothvalp, mögunge og 
pattebarn” lagt på dr.dk. Her havde DR Nyheder brugt webtjenesten Storify til at anskueliggøre 
hvilke reaktioner Mögers statusopdatering foreløbig havde afstedkommet især i kommentarsporet 
på hans Facebook-profil, men også på Twitter. Korte journalistiske beskrivelser af forløbet blev i 
artiklen flettet med udvalgte brugerkommentarer fra de to sociale netværkstjenester.
Kl. 10:51 satte redaktionen sagen til debat på dr.dk og DR Nyheders Facebook-side under 
overskriften “DIN MENING: Er tonen over for politikerne blevet for grov?”. Oplægget lød bl.a.: 
“Kritikken af Möger handler i høj grad om hans alder, og kritikerne bruger ord som pattebarn, 
mögunge og snothvalp. Er det i orden at skrive sådan på en politikers Facebook-side?”
Kl. 12:49 havde DR Nyheder været i kontakt med tre af de Facebook-brugere der havde 
kommenteret på Mögers statusopdatering, og spurgt ind til deres kommentarer og tonen i dem. 

http://politiken.dk/politik/ECE1783418/facebook-reaktioner-om-igen-thor/
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/10/16/091829.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/10/16/091829.htm
http://storify.com
http://www.dr.dk/Nyheder/Baggrund/2012/10/16/095029.htm


Under overskriften “Derfor mobber vi Thor Möger på Facebook” kunne man læse hvad de tre 
brugere oprindelig havde skrevet på Mögers Facebook-profil, og hvad de i forlængelse af dette 
havde svaret på de opsøgende DR-journalisters spørgsmål.
Kl. 13:11 blev artiklen “Facebook-ekspert: Der er gået sport i at mobbe Thor Möger” lagt på 
dr.dk. Nu havde DR Nyheder været i kontakt med en ekspert i sociale medier der bl.a. udtalte at 
“I øjeblikket er stemningen, at man skal lægge en bæ på Thor Møgers Facebook-profil. (...) 
Måske glemmer man som Facebook-bruger, at der sidder en person i den anden ende.”
Kl. 14:45 rundede redaktionen dagens dækning af sagen af med at følge op på den brugerdebat de 
havde sat i gang nogle timer tidligere. I artiklen “Læsere tager Möger i forsvar: Mobningen er 
gået langt over stregen” kunne man læse at brugerne på dr.dk og DR Nyheders Facebook-side 
begræd folks manglende pli på Mögers Facebook-profil og betragtede det der foregik der, som et 
klart eksempel på voksenmobning.

Netdebattens fjende nr. 1: Den vrede anonyme mand i underbukser

I den redaktionelle opsummering af hvordan brugerne på dr.dk og DR Nyheders Facebook-side forholdt 
sig til de mange kommentarer på Thor Möger Pedersens Facebook-profil, fremgik det at flere af dem 
mente at det var nettets ofte anonyme, asynkrone og distancerede kommunkationsform der muliggjorde 
de grove udfald. Som en bruger blev citeret for at formulere det: “Det er bare SÅ let at sidde dér bag 
computerskærmen og vælte alt sin vrede eller hvad man nu føler ud i cyberspace uden at kunne se 
modtageren og dermed reaktionen.”

Dette synspunkt er ikke nyt, men har længe været udbredt blandt iagttagere der har kommenteret på den 
offentlige netdebat. Tilbage i 2004 kontrasterede daværende direktør for CNN Jonathan Klein 
traditionelle nyhedsmedier med blogs ved nedsættende at omtale den typiske blogger som “a guy sitting 
in his living room in pajamas”; og i 2009 formulerede filosofiprofessor Ole Thyssen noget lignende 
over for Politiken da han beskrev hvordan netdebat foregår for mange debattørers vedkommende: “[Det 
er] nærliggende at få luft, når man sidder alene ved sin computer i sine underbukser” (”Nu er han 
heldigvis død”, Politiken, 16. januar 2009).

Google husker mobbende netdebattørers 15 minutes of fame på dr.dk

Især to aspekter af DR Nyheders dækning af den ophedede aktivitet på Thor Möger Pedersens 
Facebook-profil i denne uge indikerer dog at de udskældte anonyme og bukseløse netdebattører måske 
må vænne sig til at de faktisk kan ske at blive stillet til ansvar for hvad de skriver på offentlige netfora 
som fx politikeres Facebook-sider.

For det første betød journalisternes brug af Storify i den første artikel de lagde på dr.dk, at en række af 
de Facebook-brugere der var kommet med mere eller mindre krasbørstige kommentarer til Mögers 
statusopdatering, ikke alene blev citeret ordret for hvad de havde skrevet, men også at gengivelsen af 
deres kommentarer var ledsaget af deres navn og billede samt et link til deres Facebook-profil. Disse 
oplysninger fremgik selvfølgelig også af det oprindelige kommentarspor på Thor Möger Pedersens 
Facebook-side; men at de i tirsdags blev lagt på dr.dk, betyder at googler man i dag Steffen fra Kongens 
Lyngby, den første af de Facebook-brugere der blev citeret i Storify-historien på dr.dk, dukker DR 
Nyheders artikel om angrebene på Thor Möger op på den første side med søgeresultater. Steffens 
afskedssalut til den tidligere skatteminister - “Farvel Thor, din uduelige røde bandit!” - er altså nu en 
del af hans webhistorik på Google. Og følger man linket til artiklen på dr.dk, kan man der læse hvordan 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/16/110008.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/16/114206.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/16/141553.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/16/141553.htm


Leif fra Brovst har benyttet sig af muligheden for at metakommentere på elementerne i DR Nyheders 
Storify-historie og givet Steffens kommentar - der altså er taget ud af én kontekst på Facebook og sat 
ind i en ny på dr.dk - følgende respons med på vejen: “Fæ.”

For det andet oplevede i hvert fald tre af de Facebook-brugere der havde “lagt en bæ” på Mögers 
Facebook-profil, at blive kontaktet af DR Nyheder og interviewet om hvad de egentlig mente med det 
de havde skrevet, og om de selv syntes at det var ok. Steen der bl.a. havde kaldt Thor Möger Pedersen 
for “levebrødspolitiker” og “idiot”, så intet galt i det: “Det er tidens lyd. Min kommentar er umådelig 
rigtig. (...) Er det ikke ytringsfrihed?”. Ejnar og Ulrik derimod der bl.a. havde skrevet “En af de største 
jokes i Dansk politik siden Jacob Haugaard” og “Du er jo helt ved siden af skiven dreng” på eks-
ministerens Facebook-profil, indrømmede at de måske nok ville have formuleret sig anderledes i en 
anden sammenhæng. “Man ville nok udtrykke sig på en anden måde, hvis man sad over for ham. Det er 
nemmere bare at skrive noget og gemme sig bag en skærm end at sidde face to face med ham. Så ville 
man måske også få et andet indtryk af ham”, udtalte Ejnar, og Ulrik var enig: “Man er nok lidt friere på 
nettet, for det er mere upersonligt. En ting er at stå ansigt til ansigt med en person, en anden ting er at 
skrive på en debat, hvor der er omkring 200 kommentarer med tilsvarende fri tone.” Det er tvivlsomt 
om disse netdebattører ændrer adfærd bare fordi de én gang er blevet stillet til ansvar for noget de har 
skrevet på Facebook. Men at DR Nyheder hiver fat i dem, eksemplificerer at der alligevel er grænser 
for hvor godt man kan gemme sig bag sin computerskærm - uanset hvad de interviewede netdebattører 
ironisk nok forklarede sig med da et af landets største nyhedsmedier kontaktede dem (!). Og i hvert fald 
Ulrik må nu sande at googler man hans navn, er artiklen på dr.dk hvor han citeres for at være tilbøjelig 
til at lade sig rive med af en oppisket folkestemning, blandt de første søgeresultater. Om han sad i 
underbukser da han på Thor Möger Pedersens Facebook-profil skrev at “så bliver der nok også lige tid 
til at tage det knallertkørekort nu du har fået råd til det af vores alles skattepenge”, er uvist; men helt 
anonym er han ikke længere.
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