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Reddit Internettets forside
Stor og stærkt modereret
Reddit adskiller sig fra andre online diskussionsfora
først og fremmest ved sin størrelse, men også og
ved at have indhold, der er unikt for siden. Flere
kendte mennesker deltager i AMA-tråde, Ask Me
Anything, hvor de stiller op til kæmpestore interviews, og hvor tusindvis af brugere stiller spørgsmål til
dem på én gang.

Reddit er en global rundbordsdiskussion af internettets nyheder og trends. Med 542 millioner
månedlige brugere er platformen
den utvivlsomt største, og næsten alle nyheder, artikler, videoer og så videre bliver delt her.

Reddit udfører en relativt stor grad af selv-justits
og moderation gennem både håndhævede retningslinjer og moderation i de fleste sub-reddits.
Det sker ofte, diskussioner bliver låst eller brugere
ekskluderet for at overtræde reglerne om personhetz, ‘god moral’ eller truende, sexistisk eller
racistisk indhold.

Reddit er et forsøg på at kondensere hele internettet ned i en overskuelig og letspiselig maggiterning. Når en artikel, et billede eller en diskussion
bliver delt af en registreret bruger, kan andre enten
kommentere på opslaget eller give det en upvote
eller en downvote. På den måde har hvert indlæg
en mængde ‘point’, og de indlæg, som har flest,
vises øverst på siden.

Særligt har man måttet slette og moderere indlæg
fra bevægelser rettet mod kvinder og radikale
politiske netværk rettet mod enkelte grupper eller
mennesker, eksempelvis. Enkelte gange er fora
blevet låst og brugere politianmeldt for ulovlig
billeddeling af f.eks. kendte kvinder eller mindreårige børn.

Algoritmen tager højde for hvor mange point, der
er opnået indenfor et givent tidsinterval, så de
‘friskeste’ af de populære indlæg prioriteres samt
de, som diskuteres mest. Samtidig kan brugere
følge enkelte emner eller interessefelter, som så
ydermere prioriteres på forsiden.

Forsiden her er mest dækket af indlæg som Reddit
forventer brugeren synes
interessante på baggrund
af tidligere aktivitet (grøn),
dernæst af indlæg fra
sub-reddits som brugeren
aktivt følger (gul) og enkelte
reklamer (rød).
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Modsat de grovere platforme, som
4Chan og 8Chan, er Reddit ikke rorgænger for en ultra-liberal ytringsfrihed, men
har istedet sin berettigelse på internettet som følge af dets størrelse og dets
designvenlige features. Alle boards
bliver modereret, og da det ikke er
muligt at dele materiale anonymt er det
sjældent direkte ulovligt eller foruroligende materiale, som bliver delt. Reddit
har flere gange forsvaret, at brugere
skal have lov at dele materiale, som
måske nok er usmageligt eller politisk
ukorrekt, så længe det ikke er person-,
gruppe- eller race-henvendt.
Reddit er en nørdet tilgang til internettet
og internetkultur, men vægter ikke den
mod-kulturelle og anti-etablissement
tankegang, som bl.a. kendetegner
4Chan og 8Chan, særlig højt. Reddit er
primært et diskussionsforum, hvor mennesker med særinteresser kan få lov at
nørde sammen på tværs af landegrænser og aldersskel. En markant stigning i
særligt yngre brugere over de sidste 5
år har betydet, at Reddit ikke længere
er en niche-hjemmeside, men nærmer
sig et mainstream-niveau, særligt for
teknologivante unge.

Et samtidigt billede af Reddits forside, men
via Incognito, er anderledes end brugernes
tilpassede forsider.

Barack Obama, Bill Gates, Bernie Sanders m.fl.
har stillet op til AMA-interviews med mere end en
million følgere hver. Spørgsmålene har drejet sig
om alt fra politik, til hobbyer, livretter, kæledyr og
meget mere.

Den anonyme forside
Hvis man tilgår Reddit anonymt, for eksempel via
Incognito-vinduet i Chrome, er forsiden anderledes, da der ikke eksisterer data om brugerens
præferencer.

