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Den udskældte netdebat
Af: Rasmus Rønlev, Ph.d. i retorik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
30. september 2011 kl. 18:33

I dag har jeg brugt eftermiddagen på ph.d.-kontoret på at søge på ordene ”politisk”, ”debat” og ”nettet” 
i artikeldatabasen Infomedia der samler artikler fra en lang række danske medier. Efter at have scannet 
søgeresultaterne for de seneste tre år igennem står det klart at den politiske debat på danske blogs, 
sociale medier og netaviser med jævne mellemrum bliver omtalt i de trykte nyhedsmedier i Danmark. 
Og som nedenstående udpluk af overskrifter indikerer, er det sjældent for det gode:

”Gabestok 2.0” (Berlingske, 4. august 2011)
”Trolde på nettet” (Weekendavisen, 23. april 2010)
”Trusselskultur” (JP Århus, 22. februar 2010)
”Nettet gør debatten vulgær” (Berlingske, 26. december 2009)
”Mig, mig, mig og mig sætter gang i den hårde debat på nettet” (Information, 6. august 2009)

Trykte danske medier: Netdebat er slet debat

Min søgning tegner et billede af at når den danske netdebat får dækning i de trykte nyhedsmedier, er 
vinklen typisk at netdebatten er injurierende, hadefuld og begrædeligt berøvet for faktiske argumenter 
og egentlig dialog. Ifølge hovedparten af de artikler jeg har fundet, er debatten på nettet karakteriseret 
ved at debattørerne – hvis man kan kalde dem det – sviner og sværter, skælder og smælder til højre og 
venstre, og at det generelt er småt med argumenter og debat i traditionel forstand. I ovenstående og 
lignende artikler kan man således bl.a. læse at:

”At Web 2.0 har muliggjort en debatkultur, som fungerer praktisk taget uden filter, er desværre 
ganske tydeligt, når man læser et vilkårligt udpluk af kommentarer til Berlingskes kronikker. (…) 
Dybest set er der tale om forsøg på karaktermord på grund af indholdsmæssig uenighed. Af 
samme grund er jeg selv holdt op med at forholde mig til kommentarer til mine kronikker. Jeg 
ved, at dette også gør sig gældende for andre flittige skribenter i den offentlige debat. For hvem 
har dybest set lyst til at stikke hovedet i online-gabestokken?” (”Gabestok 2.0”, Berlingske, 4. 
august 2011).
”Mest deprimeret bliver jeg nu, når jeg surfer rundt på nettet og læser de kommentarer, som 
brugere smider op i debatten. Her er det åbenbart mere populært, at voksne mennesker bruger 
skældsord og øgenavne om hinanden end faktisk at begrunde deres holdninger med sobre 
argumenter” (”Fuck-debat = En folkesport”, jp.dk, 23. maj 2011).
”Den fascistoide trusselskultur er desværre nok helt eller delvist resultat af udviklingen af nye 
kommunikationsmidler. Nettet bliver således i stigende grad brugt til debat på et hidtil uset lavt 
niveau. Selv blogindlæg i pæne og ordentlige medier er i dag af en beskaffenhed så sølle, at man 
tror, at det er løgn” (”Trusselskultur”, JP Århus, 22. februar 2010).
”[Netdebatten er] rå, hadefuld og vulgær. Både politikere og bloggere bliver jævnligt udsat for 



verbale angreb, der er på den forkerte side af injurielovgivningen” (”Nettet gør debatten vulgær”, 
Berlingske, 26. december 2009).
”Vi hader de kendte. Vi hader politikerne. Vi hader fodboldspillerne. Vi hader anmelderne. Men 
mest af alt hader vi hinanden. I hvert fald når det foregår i tilstræbt anonymitet på internettets 
talrige fora for udslip af ufiltreret had” (”Nu er han heldigvis død”, Politiken, 16. januar 2009).

Breivik satte gang i debatten om netdebatten

Senest blussede debatten om netdebatten op i forbindelse med Anders Behring Breiviks terroranslag i 
Norge i sommer. Under overskrifter som ”S vil gøre det lettere at klage over blogs” (Politiken, 27. juli 
2011), ”Kan ord slå ihjel?” (Weekendavisen, 29. juli 2011), ”Ekstremister stortrives i cyberspace” 
(FynskeMedier, 31. juli 2011) og ”Antimuslimer vinder frem på nettet” (Politiken, 31. juli 2011) satte 
adskillige danske nyhedsmedier få dage efter tragedien fokus på den ekstreme debat på visse danske 
netsteder – specifikt på blogs som Uriasposten og Snaphanen men også på netaviser som jp.dk og 
politiken.dk – og herunder hvordan man evt. kunne gribe ind fra samfundsmæssig, (medie)institutionel 
og politisk side. Eksperter blev interviewet, og fx opfordrede professor i retorik Christian Kock til 
større offentlig opmærksomhed omkring debatten i de fjerne, isolerede afkroge af nettet: ”Det virker 
som et ekko-kammer, når man kun taler med folk, der har de samme holdninger. Og så sker det helt 
automatisk, at det synspunkt, man har, bliver mere ekstremt. (…) Der skal være en større 
opmærksomhed fra offentligheden, så man sørger for, at det bliver kritiseret, hvis nogen skriver noget 
vanvittigt og fuldkommen urimeligt” (”Ekstremister stortrives i cyberspace”, FynskeMedier, 31. juli 
2011).

Alt for meget anonymitet, lidt for lidt moderation

Kort sagt: I danske nyhedsmedier har den politiske debat på nettet – også den de selv er med til at 
ramme- og igangsætte – mildt sagt et blakket rygte. (I hvert fald den danske af slagsen. Min søgning 
antyder nemlig også at når det gælder politisk netdebat i Kina, Mellemøsten og Nordafrika, er de trykte 
mediers dækning af fænomenet anderledes positivt vinklet. Overskrifter som ”Kina kan ikke stoppe 
nettet” (Politiken, 4. marts 2010) og ”Sociale medier presser det saudiske regime” (Berlingske, 17. juni 
2011) illustrerer hvordan de danske nyhedshistorier i disse tilfælde overvejende fokuserer på 
netdebattens positive potentiale i forhold til at skabe forandring i de pågældende totalitære regimer.)

De af de artikler som jeg har identificeret i min søgning, der når til at forsøge at forklare hvorfor den 
danske netdebat om politik generelt er så ringe, fremhæver især brugernes udbredte mulighed for at 
være anonyme når de deltager. Men også den generelle sammenblanding på nettet af hvad der hører til i 
den private sfære, og hvad der hører i den offentlige sfære, fremføres som en mulig forklaring: ”[Det er] 
nærliggende at få luft, når man sidder alene ved sin computer i sine underbukser. Internettet er blevet 
skraldespand for en masse privat lort, som før højst blev skrevet i folks dagbøger.” (”Nu er han 
heldigvis død”, Politiken, 16. januar 2009) Dette kombineret med at debatterne har karakter af asynkron 
fjernkommunikation: ”Nettet mangler kropsligheden i samtaler, derfor er der en psykologisk 
mekanisme, der gør, at debatterne kammer over” (”Trolde på nettet”, Weekendavisen, 23. april 2010).

Der er altså en tendens til at pege på generelle karakteristika ved webmediet og -kommunikation når de 
seneste tre års danske nyhedsartikler om den politiske netdebat i Danmark søger at forklare debattens 
lave kvalitetsniveau. Hvad der sjældnere reflekteres over, er de store medieinstitutioners egen rolle, fx 
hvad angår kvaliteten af debatten mellem brugere på danske netaviser. I flere tilfælde fremstår det 



næsten som om den problematiske debat er determineret af den teknologi og det medie den faciliteres i 
(eksempelvis jf. overskriften ”Nettet gør debatten vulgær” i Berlingske d. 26. december 2009). Enkelte 
af de artikler jeg har fundet frem til – især dem hvor et medie kritiserer et andet – peger dog også på 
betydningen af hvordan de institutioner der ofte faciliterer debatten, forvalter deres rolle. Den tekniske 
rammesætning, håndhævelsen af institutionernes egne debatregler og løbende moderation anføres i 
disse artikler som mulige faktorer der også har betydning for netdebattens karakter og kvalitet. I en 
veloplagt artikel i Weekendavisen om en særdeles rå debat på en af Jyllands-Postens blogs om en 
formodet kommende 3. verdenskrig mellem muslimer og vesterlændinge udtaler en mediejurist fx: 
”(…) Jyllands-Posten har som udgiver af den elektroniske avis også et medansvar. (…) JP oplyser jo på 
deres hjemmeside, at de har folk ansat til at overvåge debatten. Derfor kan JP ikke vaske hænderne, når 
sådan en debat har kørt i flere dage” (”Vi bekender os til det fintslebne argument”, Weekendavisen, 27. 
november 2009). 
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