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3. Henrik Dannemand Jensen: Er nettet en demo-
kratisk træningslejr?
Teksten er fra Berlingskes hjemmeside www.b.dk, 25. juli 2015. Henrik Danne-
mand Jensen er journalist.

Nettet bliver ofte udskældt for sin rå debattone. Men det giver unge en plat-
form, hvor de kan øve sig i at være engagerede borgere, mener kommunikati-
onsforsker Rasmus Rønlev.

”Den er helt gal med tonen” .
Sådan siger mange om debatten på nettet, hvad enten det gælder de sociale medi-
er eller avisernes hjemmesider . ”Debatten er rå . Det er en kommentarkloak, hvor 
man går mere efter manden end efter bolden,” lyder kritikken .

Men spørger man Rasmus Rønlev, ph .d . i retorik og kommunikationsforsker på 
Københavns Universitet, er det et noget forenklet syn på netdebatten . Nettet giver 
de mange – og ikke kun eliten – adgang til debatten, og dermed kan flere syns-
punkter komme til udtryk .

I sin ph .d ., som handler om danske netavisers rolle som webmedier for retorisk 
medborgerskab, konkluderer Rasmus Rønlev, at det er begrænset, hvor ofte dan-
ske netaviser støtter kommunikationen mellem samfundets magt- og medieelite på 
den ene side og dets menige borgere på den anden side . Og når de gør det, er kom-
munikationen ofte præget af uklarheder og misforståelser . Det skyldes, siger han, 
borgernes ringe evner som debattører, journalisternes ringe udnyttelse af deres 
privilegerede muligheder som ordstyrere og netavisernes ringe kvalitet som fora 
for fokuseret og forståelig debat .

Den debatterende medborger
Rasmus Rønlev, er nettet en berigelse for debatten?
”Ja, i den forstand, at flere debattører, flere argumenter og flere dagsordener kan 
præge den offentlige debat . Et eksempel er den kollektive selvransagelse på Face-
book i kølvandet på det netop overståede valg1 . Det er ikke kun den traditionelle 
elite, der kan komme til orde . Nettet beriger også debatten i den forstand, at det 
kan fungere som den offentlige debats vækstlag . Medborger er ikke noget, man 
bliver automatisk, fordi man fylder 18 . Det er en socialiseringsproces, som bl .a . 
kan foregå på nettet . Nogle forskere, der særligt kigger på unges brug af nye medi-
er, taler om, at man kan betragte de unges kommentarspor på Facebook og deres 
videoer på YouTube som en leg, en demokratisk træningslejr, som man ikke skal 
betragte som almindelig debat . Denne leg er ifølge forskerne en måde at lære at 
tage rollen som medborger på sig . Der er mange, der klandrer nye medier for at 
være en ”kommentarkloak”, hvor indlæggene ikke lever op til almindelig stan-
dard, men her siger forskerne, at det måske er noget andet, man ser: En legende 
interaktion, som gør, at de unge opdager, at de kan udtrykke sig på nettet, og at 
de får reaktioner, og at de på den måde bliver socialiseret ind i rollen som debat-
terende medborgere . Men det kan også fungere negativt i den forstand, at når unge 

1 der refereres til folketingsvalget d . 18 . juni 2015 .
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ser, hvordan debattører bliver behandlet på nettet, fremmer det ikke deres tro på, 
at nettet gør, at vi kan tale positivt sammen . Det kan skræmme moderate debat-
tører væk .”
Hvad konkluderer du i din ph.d. om normerne for medborgerskab på nettet?
”Min ph .d . handler om, hvordan danske netaviser fungerer som kanaler for poli-
tisk kommunikation mellem politikere og borgere – med journalister som mellem-
led . Der har både blandt teoretikere og praktikere været store forhåbninger om, 
at bl .a . netaviser kunne understøtte denne kommunikation mellem magthavere 
og borgere . Men generelt er mine resultater nedslående . Det er sjældent, at debat-
ten på netaviserne kommer videre end kommentarsporene, f .eks . ved at journa-
lister i artikler samler op på, hvad brugerne mener, eller tager afsæt i brugernes 
synspunkter og spørgsmål i nye artikler . Og når debatten får et videre liv uden for 
kommentarsporene, er udlægningen af debatten blandt brugerne ofte forsimplet 
eller decideret misvisende, både blandt brugere og journalister .” (…)

Du siger, at de unge deltager, og at flere i det hele taget deltager i debatten på de 
digitale medier. Ser du det tilsammen som en berigelse for demokratiet?
”Det er det i den forstand, at der er flere, der kan ytre sig . Men forskningen viser, 
at det er stærkt begrænset, hvor mange der faktisk bliver hørt i debatten . Det er 
en berigelse i den forstand, at flere tager del i den offentlige debat, men der er 
nogle meget stærke hierarkier på nettet . Undersøgelser viser, at opmærksomhe-
den på nettet er endnu mere koncentreret, end den er i de traditionelle medier . Så 
dem, der får flest klik og flest læsere, er i endnu højere grad, hvide, veluddannede 
mænd i 40’erne, der er ansat ved traditionelle massemedier .”
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