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Anonym på nett? 
I searched for myself on Google and found nothing1

 
Hvis du ser på utsagnet over; hva føler du da? Noen vil synes at det er helt greit – at 
man er usynlig, andre vil kanskje synes det er leit å ikke synes. Det er to hovedsyn i 
forhold til om man skal være anonym eller ikke på nett.  
 
På den ene siden har vi hørt mye om hva som bør og ikke bør legges ut på nett, og jeg 
husker følelsen vi hadde i salen under en konferanse sist hvor foredragsholder sa at man 
hadde plukket ut 5 tilfeldige fra salen og googlet dem – og at alle nå skulle få se 
resultatene av søket på storskjerm. Det ble ganske stille i salen, flere tenkte nok på hva 
man kunne ha liggende av opplysninger om seg selv – det være seg på hjemmeside, 
Facebook, Twitter, Flickr osv. I neste øyeblikk sa foredragsholder “Tenk litt på det – det 
er kanskje mange som ikke hadde hatt lyst til å få vist dette fram på denne måten” – 
riktignok hadde de selvfølgelig ikke gjort dette, men opplevelsen var nokså skremmende 
likevel (selv for meg som visste at det umulig kunne ligge noe ute om meg som jeg ikke 
kunne stå for).  
 
Oppfordringen der ble for det første å google seg selv for å se hva som fantes der ute om 
en selv, og å tenke gjennom før man publiserte noe som helst. Sikkerhetsaspektet ved at 
vi legger ut personlige opplysninger om oss selv ble også tatt inn som et argument mot å 
delta i mange nettsamfunn – og det ble vist skrekkeksempler på tilfeller der man av 
sikkerhetsmessige årsaker hadde reagert, f.eks at ansatte i Forsvaret i sin Facebookprofil 
rimelig detaljert fortalte hva man arbeidet med (fare for terrorhandlinger). Dette med id-
tyveri har jo også vært ganske langt framme i denne diskusjonen. 
 
På den andre siden er det slik at bl.a (framtidig) arbeidsgiver googler deg, og at dette 
kan medføre ulemper når man søker jobb – men kanskje det at han ikke finner deg i det 
hele tatt kan være en vel så stor ulempe. Det kan vise at man ikke har kompetanse på 
dette området og man må kanskje måtte svare på hvorfor man ikke deltar i det digitale 
landskapet. Grensene mellom det virtuelle og det virkelige viskes ut, person og persona 
(den rollen man “kler på seg”) ville smelte mer sammen – og følgelig vil det være mer og 
mer aktuelt å vise sitt “sanne jeg”, og tidligere tiders forestillinger om å gjemme seg på 
nett er på vei ut – noe som tydelig synes hos ungdommen som er på Facebook (vi 
anbefaler blogginnlegget ”Kjære framtidig arbeidsgiver”2 – lett humoristisk om dette). 
 
Mange mener at mobbing på nettet blir redusert/eliminert ved at man ikke gjemmer seg 
bak kallenavn og avatarer – det at man er seg selv vil begrense slik aktivitet.  
Enkelte “synsere” mener at når det gjelder privatliv vil vi se en endring fra aktivt gi 
tillatelse til å publisere informasjon om oss til at vi i framtiden aktivt må reservere oss for 
det samme (litt på samme måte som man må reservere seg for å bli oppringt av 
telefonselgere i dag). Får vi et sentralt sted vi kan reservere oss mot å få personlig 
informasjon  publisert på nett mon tro? 
 
Vår oppfatning til tema er; vi synes man ikke skal være anonym, men at man skal tenke 
gjennom hva man publiserer. Det er viktigere å lære å legge ut gode digitale spor enn å 
gjemme seg bort – og vi synes at dette må være et viktig tema i forbindelse med å lære 
elevene digital kompetanse (se også “Ikke mye digitale innfødte nei” og “Sosial identitet” 
– begge omhandler det å gi et godt førsteinntrykk, også på nett). 
 

                                                 
1 Sitat: Ingunn Kjøl Wiig på Impulskonferansen 2009 
2 http://tiny.cc/arbeidsgiver 
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