


Abstract

This paper explores the emic use of ”Internet trolls" and trolling behaviour in one specific 

Internet community. The findings are compared with, and put in relations to the 

conventional definition of Internet-trolls as individuals who deliberately, typically 

anonymously, antagonize other users of online common spaces. 

A forum dealing with matters of relationship issues in the Swedish online community 

Message Board of Familjeliv.se, was the subject of field-work that provided the basic 

empirical material for the research; three comparable threads on the subject of infidelity. 

These could all be said to contain suspected trolling, and such suspicions were also 

ascribed participants throughout the discussions. The analysis was undertaken mainly in 

terms of quality of narrative, performance and interaction. 

A comparative method and a genre analysis out of a holistic and functionalistic perspective 

is used to shed some light on how forum participants organize themselves and steer 

narratives towards desired outcomes. Author performances, both initially and throughout 

conversational threads, are explored through holistic analysis.

It is concluded that a broad emic view on trolls and trolling behaviour exists within the 

Internet community, and that the understanding of trolls can differ between users, forums 

and within conversational threads. The results are put in relations to and are compared to 

how trolls are described in Swedish folklore tradition. Parallels are also drawn to fear of 

and belief in evil.

The analytical concepts ”actual” and ”virtual” worlds, as defined by the anthropologist Tom 

Boellstorff (2008:18f), are used in this analysis to illustrate how trolling behaviour can be 

perceived when borders between differing worldviews are crossed and/or when the 

majority of the active participants of a thread consider a statement incompatible with the 

dominating interpretation of a given narrative.

Keywords: Ethnology, Internet trolls, actual, virtual, narrative, performance, interaction, 

worldview
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Inledning

Troll på Internet beskrivs vanligen som personer som agerar provokativt  i  olika sorters 

forum, med syfte att störa eller skapa konflikter (Shahaf & Hara 2012:357ff). Målet anses 

ofta vara att vandalisera forum och skapa oreda i kollektiv snarare än angripa individer för 

sakens skull.1 Detta är ett område det skrivits förhållandevis lite om. De arbeten jag läst  

har varit mer beskrivande än undersökande. Det finns troligtvis flera skäl till att det är lite 

skrivet  om trollande,  bland  annat  tänker  jag  som etnologen  Billy  Ehn,  att  obehagliga 

forskningsområden gärna undviks (1993:119f, 1996:172ff).  Inte minst förefaller trollande 

vara en svårtillgänglig zon för forskning, där forskaren själv kan bli ett attraktivt mål för  

troll.  Det obehagliga kan dock, som etnologen Alf Arvidsson menar, utgöra en analytisk  

ingång till viktiga teman inom en kultur (2001:113). Särskilt intressant är detta ämne då 

virtuella arenor för så många idag är en del av vardagen.

En mild form av trollande, eller snarare misstänkta sådana på Internetforum väcker ibland 

starka känslor i diskussionstrådar och kan då leda till kraftfulla utspel i textformat. Den här 

undersökningen genomförs på material som tilldelas misstanke om troll, eller i vilket det 

förekommer trollanklagelser mot diskussionsdeltagare. Det är ett performanceperspektiv 

på berättande samt interaktionen mellan deltagarna i dessa specifika trådar som står i  

fokus för analysen.

Troll sammankopplas gärna vid en snabb blick med oärlighet och sviktande moral. Genom 

trolldiskussionernas konkreta karaktär finns en möjlighet att som etnolog eller folklorist att 

komma  nära  destruktiva  processer  och  uppfattningar  kring  ondska  (Klein  1993:143). 

Vidare ur ett folkloristiskt perspektiv kan de områden för trollande jag identifierar, genom 

de reaktioner en misstänkt ”trolltråd” kan väcka, berätta något om vilka ämnen i ett utsnitt  

av några människors verklighet som är angelägna att diskutera. Trolltråden definierar jag 

som en tråd i forumet vars start, alternativt konversations- eller berättelseutveckling, blir 

föremål  för  trollanklagelse  eller  trollspekulationer.  Här  kan  värderingar  reflekteras, 

kollektiva  som individuella  (Klintberg  1990:9)  och vad som sker  i  mötet  mellan  dessa 

värderingar, vilket är en viktig uppgift för kulturanalys (Ehn & Löfgren 2001:13).

1 http://www.guardian.co.uk/technology/2012/jun/12/what-is-an-internet-troll 
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Syfte:

Syftet med uppsatsen är att undersöka den emiska användningen av trollbegreppet i det 

utvalda forumet. Avsikten är att nå en djupare förståelse för vad troll egentligen ses som i 

praktiken jämfört med den vedertagna beskrivning av Internettroll många känner till  och 

den  konceptuella  modellen  forummedlemmarna  ger  uttryck  för  i  min  genreanalys  av 

trolltrådar. Därigenom vill  jag belysa hur virtuell identitet står under förhandling och hur 

normer skapas och upprätthålls i det aktuella forumet genom betydelsen av performance, 

narrativa funktioner och interaktiva aspekter.

Frågeställningar undersökningen besvarar:

Vad anses en trolltråd vara och hur används begreppet troll?

Vad skapar misstankar om troll?

Vilka attityder kan urskiljas till misstänkt troll?

Vilka reaktioner väcker misstänkt troll och hur kan det hanteras?

Vilken betydelse har performance i det virtuella forumet?

Hur organiserar sig deltagarna i de undersökta diskussionstrådarna?

Metod och material
Metod

Uppsatsen  baseras  på  ett  material  insamlat  i  ett  Internetforum  för  diskussioner  om 

relationer, beläget på sajten Familjeliv.se.  Avsikten är att genom en passivt deltagande 

observation  fånga in genren trolltrådar och undersöka funktionen hos sådana, samt att 

identifiera  attityder  som  omger  dessa  utvalda  diskussioner genom  att  utforska  vad 

deltagarna  (eller  deras  virtuella  alter  egon)  uttrycker  i  text  och  gör  i  dessa  sociala 

situationer.  Till  detta  ändamål  är  metoden  väl  lämpad:  Genom  att  själv  vara  en  tyst 
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deltagare  på  forumet,  vill  jag  alltså  undvika  att  påverka  skeenden  i  tråden.  Samtidigt 

kommer jag tillräckligt nära för att ha en möjlighet att uppleva liknande engagemang som 

andra medlemmar, vilket bereder tillfälle för reflektion, även om jag och andra deltagare 

inte  kan  antas  att  alltid  uppleva  samma  känslor  (Öhlander  1999:78,  Ehn  &  Löfgren 

2007:225f).  I  diskussionsforumen  är  ofta  bara  ett  fåtal  aktivt  deltagande  i 

konversationstrådarna,  men trådar  som engagerar  får  gärna otaliga passiva  besökare. 

Precis som i muntliga sammanhang kan det ses som att berättarsammanhanget både har 

aktiva och passiva traditionsbärare (Schön 2008: 22f).

För  att  ytterligare  sätta  mig  in  i  forummedlemmars  uppfattning  kring  trollande  och 

användning av  trollbegreppet  har  jag  genomfört  vidare  sökningar  på  samma sajt,  och 

begrundat diskussioner om troll samt satir på trolleri för att få insikt i hur troll kan betraktas 

i  den aktuella miljön.  Sedermera resonerar  jag kring trolltråden som genre och utifrån 

fördjupning i tre trådar analyserar jag interaktion mellan tråddeltagarna, samt texternas 

innehåll både ur ett självständigt perspektiv och i förhållande till varandra. Som folkloristen 

Dan Ben-Amos pekar ut, kompletterar textanalys och etnografisk metod varandra, varför 

jag blandar narrativ analys med interaktionistiska tankegångar och performanceperspektiv 

(Ben-Amos 1976:xxxvi).

Jag  presenterar  materialet  försiktigt  redigerat  till  förmån  för  läsbarheten.  Onödiga 

styckeindelningar har reducerats, stavfel och svårförståeliga formuleringar har justerats. 

Förkortningar skrivs ut och utelämnade delar av inlägg markeras med (…).

Svårigheter med insamlingsarbetet

Fältarbetet påbörjades vid uppsatskursens start, men präglades länge av svårigheter att  

fokusera i fält. Timmars surfande runt på sajten gav ibland ingenting, ibland något enstaka 

uppslag. Jag började på grund av alltför mycket distraktion känna att jag inte längre visste 

vad jag ville. I efterhand tänker jag att den här långa perioden av aktiva försök att orientera 

mig  var  ett  sätt  att  lära  känna  fältet.  Jag  behövde  bli  familjär  nog  med  mitt  fält  att  

manövrerna i  det och kring det skulle bli  tillräckligt rutinmässiga för att  ens möjliggöra 

urskiljningsförmåga. Det illustrerar hur etnografisk metod inte bara gynnas av förmåga att 
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se fältet med nya ögon, utan även av ett visst instinktivt agerande, en ”rutinernas styrka” 

(Ehn & Löfgren 2007:82) också vid  passivt  deltagande. Slutligen hände dock det som 

äntligen väckte mitt intresse och förde arbetet framåt. Tre av varandra oberoende men 

likartade trådar dök upp i ett av Familjelivs diskussionsforum. Dessa lyckades starta en 

väldig  aktivitet  och  attraherade  många  läsare,  samt  genererade  hundratals  svar  på 

anmärkningsvärt  kort  tid.  De här  tre  trådarna valde  jag  sedermera att  behandla  både 

enskilt och komparativt med varandra. Genom att aktivt följa trådarna när de utvecklades,  

fick jag en känsla för tempot och berättarstil. Jag blev även en del av berättelserna, om än 

osynlig.

Rent praktiskt valde jag att skriva ut materialet på papper för analytiskt arbete, samtidigt 

som jag gjorde upprepade besök i forummiljön under skrivandets gång. Detta pendlande 

mellan miljöerna var essentiellt för att lyckas åstadkomma den analytiska distans som är 

nödvändig för uppsatsarbetets progress och för att stanna vid de perspektiv jag bestämt 

mig för. I efterhand står det klart att skärmdumpar hade givit ett rikare material att arbeta 

med, men då jag noga undersökt hela trådarna hade det troligtvis handlat om tusentals 

sidor. Jag har primärt arbetat med textuttryck, varför jag anser att mitt tillvägagångssätt 

varit  fruktbart.  Fältet har visat sig vara distraherande till  sin karaktär, förrädiskt rent av. 

Genom sin föränderlighet stimulerar det till fortsatt nyfikenhet och nya uppslag som leder 

allt djupare in i den snårskog som inte ryms inom en uppsats. Sista datum för min egen 

uppdatering av vad som hänt i trådarna är 20/7-2012.

Avgränsning

Eftersom  uppsatsen  baseras  på  ett  fåtal  utvalda  trådar  i  endast  ett  Internetforum 

(”Känsliga rummet – relationsproblem” på sajten Familjeliv.se) är inte min avsikt att försöka 

dra alltför  generella slutsatser.  Däremot kan ett  antal  antaganden göras kring just  den 

folklore  som sprids  via  detta  forum,  avseende  vem mottagaren  och  medskaparen  är. 

Vidare  kan  varje  tråd  i  sig  ses  som  ett  eget  avgränsat  meningssammanhang,  som 

exempelvis Ronström pekar mot: ”En värld är (...) former av social praxis” (1992:29). Jag 

menar att det därigenom egentligen blir omöjligt att dra generella slutsatser, då varje tråd 

har potential att utvecklas olikartat andra genom deltagarnas individuella ageranden och 

inbördes interaktion som bidrar till det särskilda ”klimat” en värld kan omfatta.
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Trolltråd  som  genre  kommer  undersökas  utifrån  en  specifik  kontext,  dels  sajtens 

framtoning,  dels  det  utvalda  forumets  ämnesavgränsning.  Mitt  intresse  ligger  i  hur 

misstänkta  trollerier  hanteras  av  forummedlemmarna,  när  forumet  avhandlar 

frågeställningar som förväntas ligga nära verkligheten.

Materialet jag valt ut har karaktär av narrativ, alla på temat otrohet. De innehåller alltså en 

berättelse  och  kontextuella  beskrivningar.  Jag  har  i  mitt  fältarbete  medvetet  valt  bort 

kortfattade trådar med provokativ eller mager karaktär, då uppsatsen blivit för stor i  sitt  

omfång med många olika genrer.

Fördelen är alltså att till uppsatsen kan jag i någon mån betrakta kulturen i materialet som 

en avgränsad enhet. En kulturell konstruktion innefattar bland annat idéer om regler för  

handlingar (Arvidsson 2001:32) och därmed kan ett antagande göras att många aktörer på 

forumet delar  vissa uppfattningar.  Till  en början avsåg jag att  arbeta komparativt  med 

material  hämtat från flera forum, men jag insåg att jämförande av olika forum på olika 

sajter medförde för många varibler för att ge en chans till uttömmande analys, då denna 

svårligen skulle rymmas inom ramen för denna uppsats.

Reflektioner

Under insamlingsarbetets gång märkte jag hur jag efterhand trubbades av. Till en början 

reagerade jag med ömsom skratt kring historiers dråplighet, pinsamhet eller påhittighet,  

ömsom  avsky  till  deltagarnas  reaktioner.  Inte  minst  reagerade  jag  ibland  nedlåtande 

gentemot ett för mig inte sällan ogenomtänkt eller obscent språk. Under processens gång 

har  jag  kommit  att  inta  en  mer  distanserad och saklig  position  i  förhållande till  fältet.  

Fältarbetet blev mycket tidskrävande på grund av min svårighet att orientera mig i den här 

typen av forum. Etnologen Peder Stenberg lyfter fram liknande iakttagelser och resonerar  

kring det som ett symtom på ”going native” (2011:7f), vilket är tänkvärt. Svårigheten att 

fokusera  i  det  virtuella  fältet  kan  visa  på  miljöns  distraherande,  utmattande  och 

uppslukande karaktär. Betonas bör att jag omöjligt kan inta ett sant inifrånperspektiv. Jag 
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kan uppleva det jag utforskar, men jag menar inte att jag kan förstå det närmre, då jag 

hade svårigheter att känna mig ”vänskaplig” med mitt fält. Därför riskerar mina tolkningar 

följdaktligen att bli väldigt subjektivt vinklade.

Att använda sig av ett performanceperspektiv på material från Internet, medför svårigheten 

att avgöra vilka miljöfaktorer som bör ingå i analysen. Forumen innehåller inte enbart text,  

utan  multimediala  tillgångar  såsom  färg,  form,  smileys  och  bilder.  Därtill  är  forumen 

föränderliga, banners, reklam och synlig information kan förändras under trådens aktiva 

period. Vidare, på grund av materialets levande natur och lagringstiden på sajten, kan 

materialet  även komma att  förändras efter att  mitt  insamlingsarbete avslutats (Jansson 

2010:31). Det är en aspekt jag på sätt och vis ogillar, då den direkt kan komma att utmana 

resultatet  av min analys. Samtidigt är det en tanke som stimulerar min nyfikenhet och 

illustrerar väl hur kulturella företeelser svårligen kan tolkas enligt statiska eller förutsägbara 

ramar.

Etiska frågeställningar

En svårighet vid materialredovisningen är frågor kring hur jag bör förhålla mig till virtuella  

identiteter. Då individer i olika grad kan sammankoppla sin ”verkliga” identitet med den de 

skapar online, är det framförallt viktigt att inte lämna ut materialet med en värderande ton.  

Ett etiskt dilemma är att inläggen med lätthet kan spåras och signaturerna därmed också 

kan röjas. Enligt Stenbergs resonemang kan argumenteras att jag därmed inte respekterar 

nätidentiteterna  (2011:10,15). Med  dagens  sökmetoder  är  det  givetvis  fullt  möjligt  för 

läsaren att söka rätt på trådarna jag analyserar och själv se vilken användare som skrivit  

vad  i  forumet,  varför  jag  egentligen  inte  ser  något  skäl  till  att  anonymisera 

användaridentiteters ”nick”.  Jag ser dock ingen relevans hos dessa till  min analys och 

anger därför inga signaturer i materialpresentationen. Syftet är inte att analysera individer. 

Jag försöker förhålla mig neutral till  synpunkter som lyfts fram i diskussionerna, då min 

intention inte är att värdera.

Min anonymitet och osynlighet på forumet bäddar för funderingar kring hur berörda aktörer  

inte har en chans att förhålla sig till forskaren. Information kan även falla bort genom min 
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osynlighet. Detta hade möjligen kunnat kringgås genom att kontakta trådskaparna, men 

jag har valt att  se det som att brukarna medvetet tar vissa risker att deras berättelser  

tolkas i olika sammanhang, då forumen är offentliga. Som forskare tar jag ansvar för att  

betona att den reella orsaken till trådens uppkomst är fullkomligt irrelevant för analysen, 

som inte  avser  bedöma,  värdera  eller  förvanska.  Den  är  istället  ämnad att  skapa  en 

förståelse utifrån tråden som en miljö där olika beteenden är synliga.

Att vara osynlig ger mig som forskare en frihet att arbeta förutsättningslöst, utan uttalade 

förväntningar från vare sig omvärld eller fält. Därmed inte sagt att sådana inte existerar 

eller kan komma att synliggöras i retrospektiv, varför jag ändå måste vårda mina relationer 

till olika aktörer (Pripp 2011:71ff).

Analysen  sker  resonerande  med  belysande  av  tydliga  perspektiv,  vilket  bör  eliminera 

risken för upplevt påtvingade sanningar utifrån ett väldigt begränsat material. Jag är även 

medveten om att beskrivningen av ett emiskt synsätt på troll i min uppsats skiljer sig från 

den gängse definitionen av Internettroll. Det är givetvis svårt att välja representativa trådar, 

så materialet måste betraktas som annan kvalitativ empiri insamlad från några individer vid 

ett fåtal tillfällen, liknande intervjumaterial eller observation i andra miljöer än på Internet.  

Detta betyder inte att  det saknar relevans, men jag är uppmärksam på möjligheten till  

alternativa tolkningar beroende på analytiska perspektiv.

Teori

Narratologisk ansats

Jag  betraktar  berättelser  utifrån  en  inneboende  kraftigt  kulturskapande  potential  där 

berättelser  sammanfogas  av  element  till  en  meningsbärande  helhet.  Beroende  på 

sammanhang kan berättelsens element se olika ut, då de anpassas till publiken (Arvidsson 

1993:142f).  Berättelser är  i  detta  sammanhang påstådda erfarenheter  som framställs i 

rådgivningsforumets kontext. De trådar som hamnar i fokus i min studie visar exempel på 

hur berättelserna kan liknas vid sägnens möjlighet eller förväntan att bli trodd (Klintberg 

1998:14),  genom  den  personliga  karaktären  hos  en  erfarenhetsberättelse  (Arvidsson 
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1999:26), eller den intima hos ett återberättat minne (Palmenfelt 2006:1,9). Samtidigt är 

människor  medvetna  om denna sägnens opålitlighet,  varför  den misstänkta  trolltråden 

även  illustrerar  ett  kulturellt  sammanhang  där  deltagande  individer  mer  eller  mindre 

medvetet  befinner  sig  i  ett  gränsland  mellan  sanning  och  fiktion  som  tillåter  olika 

föreställningsvärldar att mötas och prövas mot varandra. Som antropologen Elliot Oring 

också pekar ut, kan även delade föreställningar aktualiseras av olika referensramar (Oring 

2008:127f). Exempel på sådana kan vara föreställningar om djävulens existens, eller som i 

det här fallet den att troll finns bland användarna på ett Internetforum.

Performanceteori

Snarare än att bara undersöka narratologiska aspekter, vill jag undersöka den artistiska 

dimensionen av misstänkt trollande (Jfr.  Ben-Amos  1976:xxxvii).  Arvidsson påpekar att 

performancebegreppets betydelse för folkloristik är att betona hur folklore framförs live, i 

det fysiska mötet mellan människor (1999:179). Dell Hymes, som var folklorist, lingvist och 

antropolog, presenterade en något vidare definition genom betoning av ”skapandet av en 

social händelse” (1975:13).

Etnologen Owe Ronström skriver  att  ”performance är  en form av kommunikation  som 

utmärks  av  en  förhöjd  medvetenhet  om själva  utförandet”  (1992:52).  Ett  performance 

innehåller  en  möjlighet  till  utövande,  repriser,  variationer  och  efterliknande  (Hymes 

1975:14). Att framföra något innebär att ta ansvar för kommunikationen och mottagarens 

roll är att bedöma utfallet (Bauman 1975 i Ronström 1992:53).

I  textbaserade forum finns en särskild möjlighet för  vilken användare som helst  att  ”ta 

ordet”  och adressera valfri  aspekt  i  berättelsen vid  vilken tidpunkt  som helst,  utan  att  

behöva störa författarens egen berättelse. Vid oralt framställda berättelser, kan berättelsen 

ofta i högre grad anses tillhöra berättaren, med viss reservation för situation, kontext och 

berättarens  auktoritet. Vad  jag  menar  är  att  avbrott  för  publikens  kommentarer  under 

berättelsens gång vid ett muntligt framförande kan åstadkomma brott i berättelsen som 

påverkar ett performance negativt, vilket i det undersökta forumet snarare är en stor del av 

poängen som kan föra berättelsen framåt.  Publiken är medskapare av berättelsen. En 
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deltagare kan till och med ”dominera” berättelsen med ett inlägg genom exempelvis eget 

performance  och  därmed  styra  hur  klimatet  i  tråden  och  tolkningen  av  berättelsen 

utvecklas. Däremot störs inte nödvändigtvis trådskaparens berättelse, ifall denne ignorerar 

icke önskvärda bidrag från sin publik.

Det erbjuds i Internetforumet en möjlighet att endast ta del av trådskaparens alla inlägg, 

och  då  av  dennes  berättelse  mer  som  en  ”helhet”,  genom  att  läsaren  väljer  

visningsalternativet  ”visa  endast”.  Det  här  utgör  en  väsentlig  skillnad  från  orala 

sammanhang. Rådgivningsfunktionen i forumet innebär även att berättelsen inte är färdig, 

den behöver inte ha en given poäng, utan är öppen för alternativa tolkningar, omvärdering 

och vidare händelseutveckling. Därför anser jag att en performanceteoretisk ansats har 

potential  att  tillföra det interaktionistiska och det narratologiska perspektivet en vinkling 

som bidrar med annars uteblivna aspekter.

Uppsatsen  prövar  hur  performanceteoretiskt  perspektiv  kan  appliceras  på  analys  av 

material från det virtuella forumet. Jag betraktar denna arena inte bara som en parallell till, 

och spegling av den fysiska världen, utan också som en mellanlandning mellan textvärld 

och den talade världen. Talspråk används ofta och redigeringen fungerar ofta på ett vis 

som understryker ett talat framförande. 

Begrepp

Genomgående i denna uppsats har jag valt att använda mig av begreppen virtuell och 

faktisk värld, för att belysa ett inte bara dikotomiskt, utan även interberoende förhållande 

mellan dessa. Den här uppdelningen är långt ifrån oproblematisk att göra, men nödvändig 

för  min  analys.  Antropologen  Tom  Boellstorff  argumenterar  för  begreppen  virtual 

respektive  actual  world  vid  analys  av  virtuella  miljöer  och  aktiviteter.  Han  definierar 

begreppet virtuell som betydelsefullt för att belysa ett ibland komplicerat förhållande mellan 

erfarenhet och den faktiska världen (2008:18f). Till denna uppsats nyttjar jag den potential 

begreppen har att belysa en ibland svårdefinierad skillnad.

Då undersökningen fokuserar till stor del på interaktion är det fruktbart att tänka i termerna 

vi och de för att belysa grupprocessen i termer av samhörighets- och skillnadsgörande 
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(Arvidsson 1999:32). Implicita begrepp som används under analysen och återkopplas till i  

resultatet  är  ingrupp  och  utgrupp  som  de  definieras  av  folkloristen  Lauri  Honko: 

”Relationen till ”oss” präglas av solidaritet, medan relationen till ”de andra” behärskas av  

fruktan, hat, avund, hån osv” (1980:36).

Referensramar och hur dessa utarbetas för att tolka berättelser och situationer är implicit 

centralt för analysen. Som folkloristen Lauri  Honko skriver om andeupplevelser kan för 

vissa en tolkning av en situation vara inaktuell (1980:39). Arvidsson menar att ”att känna 

igen och förstå vad som förmedlas genom berättandet  kräver ett  insiderperspektiv,  en  

kulturell kompetens” (1999:40).

Disposition

Efter en inledande bakgrund som avser belysa de perspektiv som utgör analysens fond, 

följer  ett  kapitel  som  resonerar  kring  trolltrådar  som  genre.  Därefter  kommer  en 

materialpresentation med integrerade analyser av performance och interaktion i trådarna. 

Jag  försöker  där  urskilja  attityder  hos  forumdeltagarna.  Detta  leder  vidare  in  på 

diskussionen  som fokuserar  på  den  emiska  användningen  av  trollbegreppet.  Slutligen 

rundas uppsatsen av med en sammanställning av undersökningens resultat.

Bakgrund

Janet  H.  Murray,  forskare  och  designer  inom  interaktiv  digital  media,  skrev  i  sin 

framtidsvision om narrativitet  i  cybervärlden,  Hamlet  on  the  Holodeck -  The Future of  

Narrative in Cyberspace, att mediet skulle komma att bli transparent och att användarna 

kommer förlora sig i berättelser och bara bry sig om berättelsen (1997:271f). Det här är en  

optimistisk syn på virtuell narrativitet som känns igen från spelvärlden idag, men många är 

även medvetna om risker med Internet och vikten av att skydda sin identitet. Det finns,  

som uppsatsen behandlar,  även uppfattade risker  som kan relateras  till  att  människor 

skapar sig virtuella identiteter.
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Peder  Stenberg  pekar  i  sin  avhandling  om  onlinerollspelet  World  of  Warcraft  ut  den 

ambivalens som finns även där mellan den virtuella och reella världen (2011:11).  Hans 

huvudsakliga tes behandlar flexibla gränser,  eller  vad han kallar  ”läckaget”  mellan den 

faktiska  och  den  virtuella  världen.  Bland  annat  belyser  han  det  ekonomiska  samröret 

mellan  världarna  och  det  korsande  av  sociala  och  känslomässiga  gränser  som 

förekommer. Vidare är spelarnas egna önskemål med spelandet viktiga och nyttjandet av 

miljöerna sker ibland på sätt speltillverkaren inte avsett. Normer i endera världen är inte 

alltid direkt överförbara till  den andra och Stenberg visar hur skilda uppfattningar kring 

sociala regler kan leda till konflikter (2011:118ff,132ff). Detta är en applicerbar synpunkt på 

min analys av hur föreställningar på olika arenor påverkar varandra.

Whitney  Phillips  som  nyligen  disputerade  i  engelska  med  folkloristisk  inriktning  vid 

universitetet  i  Oregon,  lade fram sin  iakttagelse att  troll  reflekterar  media  och tvärtom 

(2012:21ff). Hon menar att vad trollen reflekterar har mer gemensamt med media än vad 

som medges i den omfattande negativa publicitet troll fått, där de bland annat omtalas som 

skrämmande,  oärliga,  oseriösa fula  typer  eller  som oärliga  aktiviteter (2011).  I  artikeln 

resonerar författaren kring hur disaster jokes är ett svar på medias vältrande i tragedier. 

Troll som reflektion av en världsbild eller en annan miljö är en idé jag lånar till min analys 

av hur trollkonceptet  fungerar  i  det  undersökta forumet fast  på en individuell  nivå och 

gruppnivå snarare än en global.

Min analys  av föreställningar  om troll  kopplar  jag  till  resonemang om syn på ondska. 

Folkloristen  Ulrika  Wolf-Knuts  avhandling  Människan  och  djävulen grundar  sig  på  en 

undersökning av genrer avseende form, motiv och funktion hos upptecknade berättelser  

om djävulen. Wolf-Knuts identifierar varierande djävulsbilder som kan bero på allt  från 

officiella uppfattningar, folkliga tvetydiga illustrationer av en ond eller lättlurad djävul, till  

personliga,  situationella  och kontextuella  behov (Wolf-Knuts  1991:286).  Berättelser  om 

djävulen har alltså olika funktioner, vilket är en grundläggande idé jag valt att använda i  

min analys av uttalanden om uppfattningar kring troll i ett virtuellt diskussionsforum.
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Genreanalys

Analysmetod

Min avsikt  är  att  jämföra  tre  trådar  längre  fram i  uppsatsen.  Jag  kom fram till  att  ett 

holistiskt synsätt på trådarna kan vara fruktbart, eftersom antalet trådar är så lågt att en 

systematiskt  upplagd  bearbetning  verkar  mer  vansklig  än  en  mer  upptäcktsorienterad 

analys, öppen för vad som står att finna (Ben-Amos 1976:219). En funktionalistisk ingång 

pekar mot vad medlemmar av gruppen anser att genren är, snarare än vad jag utifrån,  

som forskare, kan observera. Härigenom kan relationer mellan berättande och kulturella, 

sociala och psykologiska behov identifieras (Ben-Amos 1976:223).

I  folkloristisk  forskning  är  det  särskilt  intressant  att  undersöka  varför  vissa  berättelser 

tilltalar  människor.  Jag  tänker  i  det  här  fallet  att  det  är  minst  lika  intressant  varför 

berättelser  inte  tilltalar,  eller  snarare  är  det  viktigt  att  hålla  ett  öppet  sinne  för  hur 

berättelser emottages, oavsett om känslan som väcks är gillande, ogillande eller något helt 

annat.  I  sammanhanget  menar  folkloristerna Bengt  af  Klintberg  och Ulf  Palmenfelt  att 

formen och social bakgrund kan vara särskilt relevant (2007:18). Genom att använda mig  

av både ett holistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv, hoppas jag kunna ringa in något 

av föreställningen kring trolltråd som genre, samt hur  genren påverkar brukare på det 

aktuella forumet.

Det  är  viktigt  att  förhålla  sig  kritisk  till  faktumet,  som Honko  menar,  att  forskaren  vid 

genreanalys skapar en idealbild av sitt undersökta fenomen genom att exempelvis betona 

vissa  återkommande  aspekter.  Detta  gör  att  överensstämmelsen  mellan  forskarens 

illustration och verkligheten kan påverkas. Samtidigt är detta nödvändigt, då forskarens 

idealbild utgör ett analytiskt redskap som avser skapa förståelse (Honko 1975:17). Det här  

påpekandet  tål  att  tas  upp,  även  om  mitt  ringa  material  egentligen  utgör  en  tydlig  

begränsning i sig.
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Även fältarbetets tidsmässiga omfattning kan utgöra ett föremål för kritik i sammanhanget. 

Min uppsats skulle kunna läsas som ett narrativ, som börjar och avslutas med forskarens 

inträde i  respektive utträde ur fältet,  varför  relaterad information utanför tidsramen kan 

utebli (Thornton 1988:286).

Vad är troll?

Troll förklaras på två sätt.  Det ena är genom det engelska ”trolling”, en sorts fiske där 

fiskelinor  kopplade  till  spö  släpar  efter  båten.  Översatt  i  diskussionsforumets 

sammanhang, ses trollande som ett sätt att fiska efter kommentarer eller medanvändares 

engagemang. Från trolling kommer uttrycken att  ”skriva troll”,  att  trolla och trolleri.  Det 

andra självklara sättet att förstå troll, är genom associationen till troll som opålitliga väsen. 

Som Stefan Krappitz menar i sin uppsats, är trollbegreppet så väl inarbetat idag att det  

förstås av många Internetanvändare utan behov av ursprungsförklaring (2012:43).

Ett sätt att använda trollbegreppet som jag får intrycket av att vara vanligt på Familjeliv.se, 

är att någon är ett troll. Då handlar det om en falsk användare, eller en användare med 

dubiösa  motiv.  Det  finns  enkeltroll,  dubbeltroll  och  fler.  Dubbeltrollen  kan  exempelvis 

använda sig av två inloggningsnamn för att elda på sin egen trolltråd. Trollet kan beskrivas 

som en ful typ som sitter bakom sin dator, alltså fulheten kopplas till en faktisk person med 

otrevliga egenskaper. Trollet kan även vara den läskiga nätidentiteten som gör livet surt för 

din egen cyberidentitet, vilket kan vara nog så svårt att hålla isär från den faktiska världen,  

eftersom Internettrollet  då också orsakar  en fysisk  person obehag bland annat  genom 

känslors uttryck i kroppen, vilket Stenberg beskriver som transaktioner mellan kropp och 

avatar (2011:151).

Troll förekommer inte bara i egna trådstarter, utan även i andra användares trådar, ofta  

med obscena eller på annat vis provocerande inlägg. En syn på troll är att det handlar om 

en viss typ av människor som trollar, vilket följande citat från Familjeliv.se illustrerar:

Trollande tycks vara beroendeframkallande för många kommer åter.
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Ett "hall of fame" för troll kan tyvärr också fungera som en morot för 

uppmärksamhetstörstande troll med tävlingsinstinkt.

Trollen som faktiska personer förses med vissa egenskaper. Den här negativa synen på 

Internettroll förekommer i media, där personen bakom trolleriet bland annat spårats upp. I  

artikeln kopplas personen till den här sortens beskrivning. Personen ÄR trollet, istället för 

att bara vara källan till trollande eller trolleri.2 På Famljelivs forum är det dock synligt att 

detta inte är en allenarådande föreställning om vad jag väljer att kalla ”faktiska troll”:

Det finns trevliga troll också. Skojiga troll som är helt harmlösa. Som hittar på storys i syfte att 

underhålla andra och få dem på gott humör.

Ovanstående kommentar antyder att det generellt finns en förväntan om 

sanningssubstans hos publicerade trådar på Familjeliv.se. Samtidigt speglas en liberal syn 

på hur forumen bör kunna brukas. Vad som uppfattas som elakartade troll verkar väcka 

starka känslor:

Om någon har verklig misär så ser jag ett värde i att stötta den personen (…). Däremot 

sådana där störda människor som sitter och hittar på en massa skit för att fiska sympatier, de 

ska kölhalas och bannlysas.

I  de  ovanstående  exemplen  illustreras  i  både  positiv  och  negativ  bemärkelse  att 

människan bakom tråden och trollet kan vara synonyma. Jag tänker att när användaren 

menar att någon inte bara driver med andra deltagare, utan fiskar sympatier, är det en 

reflektion av signaturen själv. Denne forumanvändare ser allvarligt på sitt eget deltagande 

och engagemang, varför det förefaller rimligt att det kan vara mycket irriterande att ens 

kunna misstänka att vad trådskaparen skrivit är bluff. Att kategorisera trollet som en störd 

person  som  fiskar  sympatier  kan  vara  lättare  än  att  sälla  sig  till  de  lurades  skara. 

Signaturen illustrerar därmed ett ”vi och dom” bland forumanvändare.

2http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/655016-reporter-soker-upp-internettroll 
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Troll  sammankopplas oftare med något dåligt eller ont än tvärtom, vilket Krappitz i  sin 

konklusion pekar ut som en begränsning hos den tolkningen av trolleri (2012:113).  Troll 

tenderar symbolisera det som vi är rädda för att möta i den värld på Internet som är väl  

inlemmad  i  mångas  liv  men  samtidigt  är  oerhört  svårgreppbar.  I  Internetforumet 

interagerar vi med cyberidentiteter som inte nödvändigtvis delar med sig av sin identitet 

utanför Internet. Troll, trollerier och trollande förefaller vara något vi bör vara vaksamma 

på. 

Troll som genre på Familjeliv:

För det första är trolltråd som begrepp, vid min första anblick,  alldeles för vitt  tilltaget. 

Enligt Arvidssons definition, stiliseras en berättelse genom syfte, konvention och situation 

och  blir  del  av  en  genre  genom att  efterfölja  bestämda regler  (1999:47).  Sett  ur  det 

perspektivet definieras trolltråden i en bestämd kontext snarast efter vilka kriterier som den 

inte uppfyller. Det går att trolla i alla sorters forum, inom alla teman och här undersöks 

enstaka subgenrer av vad forumbrukarna uppfattar som trolleri. Vad som är genretypiskt  

blir extra svårt att ringa in då det inte alltid kan verifieras att det verkligen handlar om vad  

användarna definierar som troll. En del av poängen med trolleri anses vara att detta inte 

ska upptäckas av andra, åtminstone inte inledningsvis, vilket kastar lite ljus över varför 

många  trollspekulationer  förekommer.  Istället  för  som en  alldeles  egen  genre  ser  jag 

snarare  troll  i  detta  forum som förvanskning eller  alternativt  bruk  av  andra  genrer,  till  

exempel som en sägen som framställs som ett personligt narrativ i en kontext där publiken 

förväntar sig det senare. Precis som folkloristen Dan Ben-Amos skriver, är folklore inte 

nödvändigtvis  enkla  former,  sett  ur  vare  sig  ett  kommunikationsperspektiv  eller  ett 

vetenskapligt (1976:xl).

En fundering jag följdes av under mina försök att göra en genreanalys, är att det kanske 

egentligen inte är relevant att göra en sådan för att ringa in en så kallad trolltråd. Då det är 

omöjligt att veta graden av troll eller om det överhuvudtaget handlar om troll, ser jag det  

som att trollet uppstår när någon pekar ut det. Trollvarningarna kan vara mer intressanta  

än själva trolleriet. Det är de som definierar trollet, och detta kan ses som folklore i sig; ”Nu 

hände något som inte matchar kontexten - då varnar vi för troll”.
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Troll som genre enligt forummedlemmar

Syften med trolleri
Trolltråden, i negativ bemärkelse, har som jag förstår det generellt ett av två syften enligt  

Familjeliv.se:s medlemmar. Den mer befästa uppfattningen är att genom en provocerande 

trådstart få många svar, vilket är en väl förankrad föreställning om troll.3 Den andra, som 

jag  stött  på  i  ett  flertal  diskussionstrådar  på  Familjeliv.se,  är  att  trolleriet  genom  en 

snyfthistoria syftar  till  att  vinna sympatier,  som tidigare citerad användare påtalar: ” (...) 

sådana där störda människor som sitter och hittar på en massa skit för att fiska sympatier,  

de ska kölhalas och bannlysas.”

Att genrebestämma trollerierna är svårt och det förefaller vara en anledning till att de är 

problematiska. Genretypiska attribut är svåra att sätta fingret på, vilket dessa utsnitt ur en 

diskussionstråd om troll illustrerar:

A: Det som är gemensamt för de här trolltrådarna är sättet skriva på. Det är något subtilt som 

inte går förklara men det märks sååååå tydligt när det är fejk i ett känsligt ämne.

B: Jag förstår precis vad du menar.

Storyn skrivs ofta ovanligt inlevelsefullt och dramatiskt, som om författaren verkligen försöker 

tänka sig in i situationen snarare än att faktiskt befinna sig mitt i den. Verkliga livet är oftast 

inte så lyriskt utan mer rakt på sak liksom.

Jag tolkar det senare inlägget som att trolltråden saknar ett realistiskt anslag som kanske 

hade kunnat nås genom ett mer affektivt påverkat, eller ogenomtänkt språk.

Tema

Ett problem med så kallade trolltrådar ser ut att vara olika uppfattning om hur det aktuella  

forumet skall användas; till sanning eller hypotetiska berättelser. Vad som är sant och på 

riktigt råder det delade meningar om. Exempelvis ter det sig helt i sin ordning att förvränga  

fakta till oigenkännlighet. Hur långt denna praktik är acceptabel torde vara beroende av 

ämnets känslighetsgrad. Vidare förekommer ofta ”spin-offs”, som publiceras parallellt med 

eller  direkt  efter  att  ett  närliggande  ärende  diskuterats.  Dessa  ter  sig  ofta  något 
3http://svt.se/2.22620/1.1855205/internettroll_ingen_ny_foreteelse 
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provokativa och har en direkt likhet med tidigare startade trådar, men de betraktas inte 

alltid nödvändigtvis som trolltrådar, utan snarare som ”sociala experiment”, vilket denne 

Familjelivsmedlems uttalande kan belysa:

Det finns som jag ser det två huvudtyper av troll, där den ena typen startar trådar för att se 

reaktioner och den andra startar trådar för att se diskussionen. Den första gruppen är det 

gamla vanliga trollet  med allt  vad det innebär, uttråkade personer eller personer som helt 

enkelt vill trolla för trollandets skull. Den andra gruppen är mer intressant, det är personer 

som har insett att en hypotetisk händelse/frågeställning skiljer sig från en "riktig" och vill åt 

den  verkliga  reaktionen  från  andra  medlemmar.  Det  är  den  sortens  trolltrådar  som  är 

intressanta trots att de är just trolltrådar, för trådskaparen är inte det viktiga utan alla andra är 

det. 

Ett av trollberättelsens attribut skulle kunna vara att den får fel anslag. Erving Goffman 

resonerar  kring hur  tradition och tidigare erfarenheter från sociala sammanhang bidrar 

med aspekter som utgör ledtrådar till  publikens tolkning. Detta benämner han ”keying”  

(Goffman  1974:133f).  Jag  tänker  att  när  berättarens  performance  inte  matchar 

berättelsens keying, rasar illusionen av berättelsens autencitet (Jfr. Goffman 1974:135).  

Varje forum har en särskild inramning där berättelserna förväntas ha en viss funktion. 

Forumen kategoriseras efter teman som exempelvis sex, samlevnad, kropp och hälsa eller  

vad  som  på  Familjeliv.se  kallas  ”Känsliga  rummet”,  där  mer  prekära  ämnen  som 

relationsproblem  kan  ventileras.  Trådskaparens  första  inlägg  kan  ibland  avslöja 

felaktigheter  som direkt  diskvalificerar  den  från  ett  forum,  som en  berättelse  postad  i 

forumet ”Sex & sånt”, vars trådskapare uppger sig vara kränkt:

(...)Va på väg hem från träningen och gått på bussen. Jag har opererat brösten för två år sen, 

de syns att de är silikon i dem. De studsar ganska häftigt om jag bär jackan uppknäppt. (...) 

Hade jackan på armen och endast en axellös top på mig. (…)

När vi börjat åka och ingen ser så tar karln jag stod framför tag i mitt ena bröst och drar ner 

min top!!!!!!  (...) de (brösten, författarens anm.) gungar tungt från sida till sida och jag kan 

känna hur vårtorna gnids mot hans händer!!!!! Han suger tag i dem och daskar dem 

underifrån.

(…) jag känner mej as smutsig!!!!!!!!  (…)
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Ovanstående trådstart är postad i december och genererade 175 svar, varav redan de 

första ifrågasätter bröstens karaktär, trådskaparens klädsel för årstiden och det överdrivna 

språket som passar sig mer för berättelser om sexuella fantasier.

Längre fram i tråden läggs synpunkten fram att tråden ligger i forumet ”Sex & sånt” och att  

det är föga troligt att en tjej som kränkts skulle skriva med sexuella anspelningar. Därmed 

menar flera deltagare att tråden egentligen hör hemma i forumet ”Sandlådan” där det är 

självklart att det som skrivs inte behöver tolkas bokstavligt. Jag tolkar det som att den här 

berättelsen  har  flera  felaktiga  anslag  som  inte  passar  inom  forumets  ram.  Arvidsson 

beskriver  hur  en rolig  historia  på liknande vis  fick fel  anslag när  den berättades som 

självupplevd och dessutom innehöll orimliga perspektivväxlingar (1993:123ff).

Tråden matas längre fram med ett inlägg som experimenterar med perspektivväxling och 

återger hela berättelsen ur ett möjligt ”mannens perspektiv”:

Idag hände det jag alltid drömt om. Utanför träningsstudion klev en tjej på bussen. Hennes 

bröst studsade ganska häftigt och hennes jacka var uppknäppt. Man kunde se att det var 

silicon. Hon hade E-kupa. (…) Många kanske kan tro att detta är en trolltråd men det är den 

inte :(. Ojojoj jag känner mig så upplivad!!!!!

Givetvis kan jag inte bedöma om detta inlägg skrivits av samma person som skapade 

tråden, men några av konversationens skeptiker drar genast slutsatsen att tråden skapats 

och matats av ett dubbeltroll. Inläggen kan dock vara skapade av olika användare, varav 

någon eller båda trollar. Det sista inlägget skulle jag inte tolka som troll, utan snarare som 

raljerande över  originalet.  Det  fungerar  som en direkt  illustration av vari  författaren av 

inlägget  anser  att  trådskaparens  historia  brister,  genom  att  det  växelvis  använder 

beskrivningar som platsar i olika perspektiv.

I  de fall  den misstänkta trolltrådens start  verkligen är  uppdiktad, är det  möjligt  att  dra  

paralleller  till  pedagogisk  fiktion  (Honko  1980:52).  Genom  att  berätta  något  med  en 

särskild  ton som gör  att  sanningshalten kan ifrågasättas,  skickas även ett  budskap till  

mottagarna.  Budskapet  har  en  avsikt,  men om syftet  uppnås beror  på  hur  budskapet 

mottas.
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Netikett

Perspektivskiftet tydliggör ytterligare de kommentarer som speglar en konflikt i samhället  

mellan individens eget ansvar och andras skyldighet att respektera sina medmänniskor.  

Synpunkten att skydda offer ”in real life” väger tyngre än den att skydda sig från troll på 

Internet. Genom att tråden postats i ett att betrakta som seriöst forum framkommer att en  

första tolkning av tråden bör vara att den är sann. För förståelsen är en mindre miljöanalys 

relevant  med  fokus  på  form,  betydelse,  användning  och  funktion  (Honko  1980:61). 

Miljödominans innebär  att  traditionen även lever  i  landskapet  (Honko 1980:44f).  Vissa 

formationer attraherar vissa föreställningar, i det här fallet tänker jag mig att förväntningar  

på sanningshalt kan relateras till webbmiljöns dominerande teman. Webbsajten kan ses 

som ett landskap genom den text och visuella utformning som ramar in forumet.

Som sajtens namn avslöjar, riktar sig Familjeliv.se till  frågor bland annat rörande familj, 

barnafödande och relationer.  Mycket  av reklamen på sajten utgörs av graviditets-  och 

babyrelaterade produkter. Här finns möjlighet att möta människor som har detta intresse 

för  just  familjelivets  olika  aspekter,  i  vid  bemärkelse,  gemensamt.  Utifrån  denna 

grundläggande  förståelseram  kan  medlemmar  interagera  och  knyta  kontakter  genom 

forumens olika ämnen som utformas med stor frihet av brukarna själva. Jag menar att 

dessa  ämnen  står  användarna  nära,  varför  ett  stort  emotionellt  engagemang  i  

diskussionsdeltagande inte faller bortom all rimlighet.

Det kan ses som problematiskt att ett viktigt sätt att hantera Internettroll utgörs av att inte  

svara i tråden. I synnerhet när det gäller relationer, sex eller andra känsliga ämnen, kan 

själva responsen att ”det här kan bara inte vara sant” vara nog att få höra för en skapare 

av en sann tråd. Sett ur det perspektivet är det god netikett att som brukare av ett forum 

följa  riktlinjer  och  ramar  för  de  aktuella  forum man  besöker.  Det  som uttrycks  i  flera 

misstänkta  trolltrådar  jag  läst  är  inte  bara  konstateranden  om att  folk  är  dumma och 

lättlurade:

Alltså... Folk som tar detta på allvar gör mig mörkrädd.

För det första, som redan nämnts:

– skulle en tjej som på riktigt utsatts för detta skriva det på det sättet som i trådstarten?
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– - skulle någon som kände sig utnyttjad lägga tråden i sex och samlevnad - sex och sånt?

– - och håller du inte med om att detta låter lite konstigt? "De studsar ganska häftigt om jag 

bär jackan uppknäppt." "Idag hann jag inte knäppa den då jag stressat för att hinna med 

bussen." "Hade jackan på armen"

Alltså... först hann hon inte knäppa jackan och sedan är den plötsligt inte på över huvud 

taget?

Detta inlägg ger retoriskt uttryck för en oro över hur forumbrukarnas källkritik brister, något 

som  medieforskaren  Annika  Bergström  anser  kan  vara  en  drivkraft  för  Internettroll.4 

Signaturen pekar ut var den skrivna berättelsen fallerar och upprepar det en gång till  i  

egna ord. Övertydligheten anger en ton av självsäkerhet och trygghet i att ha valt sida.  

Inläggets  författare  anser  sig  ha  terminalt  skjutit  hål  på  hela  storyn  utan  att  ta 

vittnespsykologi i beaktande, vilket gör att denne enligt min mening faller på eget grepp. 

Det  ord  som  antagit  det  skrivnas  form  erbjuder  fler  tillfällen  till  kritik  än  en  muntligt  

framställd berättelse som kan fyllas ut med uttryck som ”eller hur det nu var”, ”kanske var  

det bara väskan jag hade på armen” och så vidare.

Trolltråden kan ses som ett slags berättande som kan liknas vid sägner och personliga 

erfarenhetsberättelser,  även om det  utifrån en undersökning på Internet  i  praktiken är 

omöjligt att avgöra sanningshalten. Vandringssägner belyser ofta centrala orosmoment i 

de miljöer de förekommer (Klintberg 1990:7). 

Det som kan likna trolltrådar vid sägner, är att de inte behöver avvisas trots en tvivelaktig  

sanningshalt. Berättelsen kan accepteras ändå, kanske helt enkelt för att den utgör en god 

historia som passar inom sin genre. Om syftet med berättelsen är underhållning kan den 

liknas vid sagan (Klintberg 1998:13f) och en aktivt deltagande publik blir medberättare, där 

avsikterna kan vara  allt  från kreativt  skapande till  förhandlingar  om normer  inom som 

utanför gruppen.

Sägnen kännetecknas bland annat av hur berättaren anger sig vara ganska nära den som 

upplevt det berättade, eller hänvisar till auktoritet som källa och det som omtalas anges ha 

inträffat  i  nära  förfluten  tid (Klintberg  1990:8,  Honko 1975:9).  I  Internetforumet  är  alla 

medlemmar  en  signatur,  vilket  kan  betraktas  som en  både  symbolisk  och  reell  gräns 

4http://svt.se/2.22620/1.1855205/internettroll_ingen_ny_foreteelse
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mellan  personen  i  den  faktiska  världen  och  identiteten  på  nätet.  En  sådan  ibland 

svårdefinierad  skillnadsgörare  gör  det  möjligt  att  berätta  en  hypotetisk  eller  uppdiktad  

historia i  Internetidentitetens namn, istället  för  att dra en vals om någon kompis till  en 

kompis.  Det  här  gör  att  dessa berättelser  som publiceras på Internet  med lätthet  kan 

relateras  till  sägner  men  även  till  andra genrer  såsom  rykten,  beroende  på  hur  väl 

genomarbetad berättelsen är (Klintberg 2007:17).

Ovanstående ytliga analys ger en enkel  bild  av vad troll  konceptuellt  kan anses vara.  

Forumen  på  Familjeliv.se  erbjuder  otaliga  exempel  på  hur  användare  önskar  att  troll  

åtgärdas  med  kännbara  straff  som  uthängning  genom  berövande  av  anonymitet  och 

avstängning.  Som  etnologen  Jochum  Stattin  menar,  blir  bärare  av  hot  gärna 

stereotypifierade och krav på kraftfulla åtgärder yttras. Vidare påtalar Stattin massmedias 

roll i understrykandet av hot, varför jag inte tycker det är förvånande att de uttalade kraven  

på  åtgärder  verkar  oproportionerliga  i  förhållande  till  de  försyndelser  som  illustreras 

(Stattin 1993:65f).

Jag tänker nu undersöka vad troll skulle kunna ses som i praktiken, genom att analysera 

tre diskussionstrådar kring ett likartat ämne.

Materialpresentation och analys

Hittat grannfruns armband i mitt sovrum... Vad ska jag tro?

Denna tråd startades vid tvåtiden en lördagsnatt  och engagerade omgående ett  flertal  

medlemmar. Tråden om armbandet fick totalt 852 inlägg och uppdaterades 52 gånger av 

trådskaparen själv innan denne valde att lämna tråden efter åtta dagar:

Inledning, anslag
Jag har just hittat min grannfrus fina armband på hans nattygsbord! Vad ska jag tro? (…) 

Sitter ensam vaken nu när resten av familjen sover och kan inte sluta gråta.

25



Kontextuell beskrivning
Jag och min man är lyckligt gifta, eller jag tror det i alla fall... Vi har varit tillsammans lite över 

20år, och har två barn (…)

Har den senaste tiden noterat att min man betett sig lite annorlunda (…). Har frågat vid något 

tillfälle och fått ett ursäktande svar där han hänvisat till att just haft ett tungt arbetspass (han 

är brandman).

Händelse
Men så nu ikväll... (...) kom hem strax före midnatt. Det var då jag såg det, armbandet. (...) 

Jag vet med 100% säkerhet att det är hennes då jag sett henne bära det vid flera tillfällen 

(…). Jag ropade på mannen som kom med ett leende och jag frågade vems armbandet var, 

han såg mycket förvånad och förvirrad ut och sa något kort om att han inte visste. (…) Men 

han tog armbandet och gick därifrån (…).

Trådskaparen berättar här vidare om en rad omständigheter kring mannens beteende, 

hans  duschande,  husets  och  sovrummets  städade  skick  vid  hemkomsten.  Utöver  det 

tillägger trådskaparen några detaljer kring ”grannfrun”:

Han har konsekvent vägrat erkänna att han tycker grannfrun är attraktiv. Utseendemässigt är 

hon en klar 10:a, finns inte en man i hela världen som kan neka till det. Hon är 30, men ser ut 

som 20 utan att anstränga sig. Hon var höggravid när de flyttade in men hade bara en liten 

bula på magen och kvittrade glatt att hon var tillbaka på startvikt redan innan de lämnat BB....

Trådskaparen berättar om en man som arbetar som brandman, en profession som gärna 

förknippas med hjältedåd och svärmande kvinnor. Grannfrun beskrivs som ungdomlig och 

vacker. Dessa beskrivningar anlägger en del av den referensram som bidrar till publikens 

tolkning av berättelsen. 

Könsstereotyper utgör viktiga delar av berättelserna, vilket kan säga mycket om det forum 

i  vilket  dessa  publiceras.  Forumet  kallas  ”relationsproblem”,  vilket  innebär  att  en 

förutsättning för berättelsens kvalifikation är att något i den kan utläsas som problematiskt.  

Om forumet ses som en kulturell konstruktion och denna omfattar bland annat idéer för  

handlingar (Arvidsson 2001: 32), kan ett antagande göras om att flera aktörer på forumet 
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delar vissa uppfattningar och allra minsta gemensamma nämnare är att de har ett intresse 

i relationsfrågor.

Drama

Gick ner till honom igen och frågade återigen vems armbandet var, han suckade och försökte 

få det till att jag var fånig. Jag frågade då vart han hade gjort av det och han sa att jag 

slängde väl det om det inte var ditt. dDet låg inte i sophinken...

Komplikation

(…) Deras (grannarnas, författarens anm.) stora bil är borta, men den lilla står på uppfarten. 

(...) förmodligen är en (…) hemma ensam.

Överlämnar berättelsen till publiken:

Vad ska jag göra???? (…) KAN det finnas någon rimlig förklaring till att hennes armband 

finns bredvid min mans säng om de inte har hänt något mellan dom? Snälla!

HJÄLP! Vad ska jag ta mig till?

Berättelsens anslag och publikens respons

I  trådens inledning ger trådskaparen ett intryck av förvirring, då berättelsen är svamligt 

framställd och återger många detaljer som ger känslan av grubbel, eller som trådskaparen 

själv ger uttryck för, ”pusslande” med information. Trådskaparen verkar diskutera med sig 

själv kring olika scenarier och berättandet kan liknas vid en personligt framställd berättelse 

till någon nära vän (Arvidsson 1999:26ff). Jag anser att graden av performance är låg sedd 

ur perspektivet medvetenhet vid framställningen av berättelsen, men samtidigt är det ett 

performance  genom den  sociala  händelse  berättelsen  skapar  förutsättning  för,  genom 

anslag och kontext.

Den  här  sortens  berättelser  ur  vardagen  med  väldigt  personliga  motiv,  riktade  till  en 

obekant  publik  passar  sig,  enligt  min  mening,  i  få  sammanhang  utanför  Internet.  En 
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personlig berättelse, som dessutom berättas i samma tid som den utspelas, är av känslig  

natur och i  fel  forum skulle berättaren kunna uppfattas som uppmärksamhetssökande,  

konstig, för personlig eller till och med bli betraktad som mytoman. Det här verkar vara en 

inställning som liksom flyter mellan världarna, även om det finns en önskan att se seriöst 

på det som berättas i exempelvis ”Känsliga rummet”. Här visar sig en ambivalens kring 

vilken  sorts  berättelse  som  är  lämplig  i  vilket  sammanhang.  En  viktig  funktion  för 

Internetforumet anses vara att mycket ska kunna berättas i skydd av anonymitet, varför en 

berättelse av denna typ med svårighet kan övergå i annan form än en humoristisk eller  

hypotetiskt framställd version i den faktiska världen, om inte åhöraren står nära berättaren 

eller att berättelsen ventileras i en kontext som kräver en särskild ömsesidig öppenhet. Ett  

sådant exempel kan vara samtalsterapi av olika slag i gruppform.

De  första  inläggen  från  andra  forummedlemmar  är  stöttande  och  ger  en  känsla  av 

inkännande och medkännande. Det är en inledning med väldigt mycket närvaro och intima 

tankar från trådskaparen, vilket för publiken rakt in i en känslostorm: Hur skulle det kännas 

att bli bedragen på det viset?

Ett inlägg försöker sig på att styra mot tvetydig ironi: ”en trekant kanske är på sin plats? ”, 

men ignoreras helt  sonika, då sexuella anspelningar helt  enkelt  inte passar i  det spår  

övriga deltagare valt. Det tål att funderas kring hur mycket av en slump som bidrar till hur  

en berättelse tas emot och därmed en tråd utvecklas. Hade det klockan två denna natt mot 

söndag varit  mest användare ute på forumet av fräck kaliber, som ovanstående inlägg 

demonstrerar, kanske tråden snart dött ut på grund av kommentarer som kunnat föra in 

berättelsen i fel tolkningsram.

Styrning av berättelsen

Under trådens första timma får man följa vad jag uppfattar som trådskaparens kamp mot 

sitt  eget samvete: ”Bör jag kolla hans mobiltelefon?” En anonym användare uppmanar 

”kolla mobilen!”. En stund senare uppdaterar trådskaparen att hon skäms för att hon gjort 

det nu, utan att finna något av intresse. Det fortsätter att komma inlägg med uppmaningar  
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att leta efter armbandet, kolla efter andra bevis såsom parfymdoftande eller fläckiga lakan i 

tvätten. Råd fortsätter komma även efter att trådskaparen meddelat att hon måste gå och 

lägga sig. Framåt morgonen kommer mer kortfattade kommentarer som önskar ”lycka till”, 

samt tomma inlägg,  som visar  att  forummedlemmar lagt  till  tråden som favorit  via  sin 

mobiltelefon. Det går nämligen inte att märka en tråd via mobilen utan att göra ett inlägg.

Ett fåtal deltagare försöker se andra möjligheter än den otrohet trådskaparen misstänker.  

Anslutningen  till  supporterkåren  avancerar  snabbt  och  denna  har  med sin  fantasifulla 

rådgivning tagit tråden i ett fast grepp inom sex timmar från att den publicerades. På grund 

av det stora engagemang tråden väckt på kort tid och med tanke på vilken tidpunkt den 

publicerades,  tolkar  jag  det  som att  tråden  har  stort  underhållningsvärde,  något  som 

publiken själv bidrar med:

Tänkte på en sak. Det är lätt att ljuga, men väldigt svårt att kontrollera sin puls. Om du t.ex. 

låg med huvudet på hans bröst eller ser halspulsådern tydligt när du pratar om detta så 

kommer du märka om pulsen går upp markant.

Ovanstående inlägg illustrerar hur fantasieggande berättelsen är och deltagaren vill på ett 

ganska ogenomtänkt manér lägga till lite dramatik. Dittills har endast en deltagare yttrat ett  

uns av tvivel på berättelsens verklighetsförankring och då i mycket försiktiga ordalag.

Under trådskaparens frånvaro på söndagen ältades vissa detaljer av deltagarna i tråden, 

såsom att denne uppger sig ha varit tillsammans med mannen i tjugo år och att de har två 

barn. Å ena sidan är det skandalöst att han kan göra så här, vilket ett inlägg menar skadat  

den egna framtida tilliten till  män. Dels är det märkligt, menar andra, att trådskaparens 

relation  till  mannen  inte  skulle  vara  bättre  efter  alla  de  åren,  så  att  hon  inte  bara 

konfronterar honom:

Min man skulle aldrig bli arg på mig för en sån sak om han var oskyldig utan trösta mig och 

förklara allt för mig jättenoga. Sånt hjälper man väl varandra igenom om man älskar varann 

och det inte skulle stämma? (…) Prata med din man! Ordentligt! Låt honom inte slingra sig.
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Författaren till ovanstående inlägg reflekterar utifrån sin egen påstådda verklighet, vilket  

illustrerar en slags idealbild av hur verkligheten bör se ut, bortsett från det underförstådda 

att  situationen  aldrig  borde  uppstått  alls.  Det  förekommer  vidare  försök  att  elda  på 

trådskaparen, att jaga fram en reaktion och därmed en fortsättning på tråden:

Nu är det dags att bli förbannad. Tror han att du är helt dum i huvudet!!!

Här börjar tonen slås an för vad publiken vill ha för berättelse, nämligen hjälteberättelsen.  

De begär av trådskaparen att utmana sig själv. Berättelsen behöver tillskott.

Det känns som för många saker som avviker från det normala för att det bara skulle vara 

tillfälligheter.

Här kan det skymtas hur diskussionsdeltagaren gjort en bedömning av berättelsen som 

trovärdig. Den är en tillförlitlig helhet och trådskaparen uppmanas implicit att tro på sin 

egen berättelse.

Hantering av skepsis

Deltagarna i  tråden demonstrerar ett  antal  strategier för att  hantera ifrågasättanden av 

berättelsens sanningshalt och kritik mot deltagarnas tolkning av berättelsen.

Vi är många främmande systrar här inne som inte bara är nyfikna, utan faktiskt bryr oss och 

känner empati!

Publiken är som ovanstående inlägg visar, känslomässigt engagerad. Flera deltagare ger 

uttryck för hur de tänker på trådskaparen även när de är offline. Tråden försvaras genom 
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angrepp mot ett igenkänt alias, efter att signaturen uttryckt tvivel på historiens autencitet. 

Ett sätt att hantera ovälkomna kommentarer är att försöka förlöjliga användaren:

Mött denna udda person (FL-troll?) i någon annan tråd där personen kom med en helt larvig 

kommentar. Upptäckt sedan att han/hon (hen, uppenbarligen) verkar ha lite problem annars 

också.(...) Stackars krake!

Ett annat angreppssätt är uttrycklig irritation på störande inlägg. Denna deltagare kostar 

på sig en liten moralpredikan:

Lägg av nu!! Blir så irriterad över alla spekulationer på sanningen i denna historia. Stackars 

trådskaparen, hon skriver här för stöd och tröst och så får hon en massa påhopp. Varför inte 

bara utgå från att det är sant? Varför tar ni risken att ni hoppar på någon som redan ligger? 

Skärp er!!

Det  råder  ambivalens  kring  hur  skeptikern  ska  betraktas.  Är  den  virtuella  identiteten 

kopplad till en verklig persons identitet, eller är det ett ”Familjelivstroll”, vars cyberidentitet i  

sig handlar om att störa på Familjelivs forum? Här emellan finns en betydande skillnad. 

Med det i Internetforum allmänna rådet ”mata inte trollen” som förståelsegrund, kan allt 

som stör den dominerande tolkningen av en berättelse betraktas som troll. Den tanken 

styrks  av  att  flera  inlägg  som  avviker  från  ”rådgivnings-  och  peppattityden”  ignoreras 

alternativt  kommenteras långt  senare när de inte  längre är aktuella.  Det här  sättet  att  

betrakta en tråd kan ses som moraliskt: Den ligger i känsliga rummet, då bör förutsättas att 

den är sann.

När tråden ännu inte funnits ett dygn uppstår en diskussion kring trovärdighet som upptar  

flera sidor av inlägg, där majoriteten argumenterar för att det är fel att antyda att en tråd  

med ett så allvarligt tema skulle vara troll. En användare menar att om det skulle vara troll  

så tjänar tråden i alla fall ett syfte:
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Om nu detta skulle vara hittepå så ser jag det som underhållning, snarare än lögn. De enda 

troll jag blir irriterade på är de som är plumpa och dumma i huvudet.

Inlägget kan även tolkas som att skeptikern är den som är plump och dum i  huvudet,  

varför denne är likvärdig med ett troll. Det anmärkningsvärda med den långa diskussionen 

är att skeptikern utgörs av en enda användare som bearbetas hårt. Snart är dock tråden 

tillbaka till rådgivning, uppmuntran och styrkekramar.

Många av de inlägg som genereras är inriktade på att diskutera skuldfrågan. Ett stort antal 

inlägg kommenterar även trådskaparens karaktär. Denne verkar enligt åhörarna hantera 

situationen resolut, men även medkännande i förhållande till sin man. Jag får intrycket av 

att det här utvecklas till en hjälteberättelse ur publikens perspektiv, för det är troligen vad 

de vill läsa om: En stark kvinna som står pall när det stormar i hennes liv. Hjälteberättelsen 

är  ett  vanligt  tema i  sägner (Ben-Amos 1976:216).  Publiken känner  sig  bidragande till  

trådskaparens styrka genom att uppmuntra och utdela ”styrkekramar”. Vissa delar med sig 

av egna erfarenheter eller händelser de hört om, som på något vis kan relateras till det  

trådskaparen  berättar.  Somliga  visar  också  prov  på  stor  inlevelse  i  trådskaparens 

berättelse och bidrar med sina spontana reaktioner:

A: Tycker du ska gå över till grannfrun ikväll. Se till att hennes man är där och spotta henne i 

ansiktet. (…) Du är alldeles för laaaam i detta, blir ju helt överkörd. Just att grannfrun 

pussade sin man idag som om ingenting hänt är ju helt bedröööövligt.. det stör mig enormt.

B: Vad som stör mig är över-användandet av bokstäver i ditt inlägg. Stööööööööööööööörigt 

så det står härliga till.

Hoppas trådskaparen har mer värdighet än att följa ditt förslag, för övrigt.

En form av troll är de som kommer med ogenomtänkta och dåligt formulerade råd som inte 

följer publikens valda väg för berättelsen, men den dominerande attityden i denna tråd 

utgörs av att tvivlare utgör de verkliga trollen, som kommer och förstör tråden:
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Är det bara jag som tycker att detta låter som "mitt livs novell"? Det här dravlet tror jag inte 

på! Tror att MÅNGA här skriver bara för att njuta av uppmärksamheten.

Inlägget orsakar en parallell  diskussion kring hur storyn håller kring vissa detaljer. Den 

som  postat  ett  skeptiskt  inlägg  får  flertalet  svar  från  deltagare  i  tråden  som  bifaller 

varandra i fråga om att förklaringen inte är svår att förstå. Vad som försiggår i tråden är 

både förhandlingar kring den sociala situation som utgörs av tråden i sig, men även ett  

skapande av en bild av världen utanför; den kultur som berättelsen reflekterar ur ”offrets” 

perspektiv”:

Åh fy vilken hemsk människa hon är den där grannen! Först ligger hon med din man, sen 

kommer hon och ringer på och frågar efter honom, har hon ingen skam i kroppen 

överhuvudtaget?

Ur motsatt perspektiv skulle grannfruns påstådda besök kunnat tolkas som exempelvis ett 

tecken på sann kärlek som korsar svår terräng. Ovanstående inlägg illustrerar inte bara en 

inlevelse i det som sker på den fysiska arenan, utan visar på en tämligen okritiskt 

deltagande attityd, där den information trådskaparen delar är tillräcklig för att besluta om 

grannfruns karaktär.

I samband med att trådskaparen lämnar tråden har ett antal inlägg postats av en skeptiker 

som hånar deltagarna i tråden. 

Detta blir bara bättre och bättre. Väntar med andan i halsen för vad som ska hända.

Grannen ringer på med en kniv i handen? Trådskaparen går över till grannen med en kniv? 

Trådskaparen är cool som innan och lägger sig på soffan?

Fuck Livets Novell. Detta slår allt!

Raljerandet  från  denne  forumanvändare  upphör  inte,  utan  fortsätter  efter 

diskussionsdeltagarnas gensvar om hur regelverket kring troll ser ut:
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Nej, varför anmäla? Jag tycker att det är jättekul att följa er och era styjjekjjamar.

Slutet på tråden har då dominerats av styrkekramar och tongivande bedömning av 

berättelsen:

Hej underbara trådskapare! Du är en stark kvinna - var stolt över dig själv! (...)

Berättelsen  är  en  hjältehistoria  enligt  dominerande  tolkning.  När  trådskaparen lämnar 

tråden skapar denne en annan tråd med ett  mindre uppseendeväckande namn för att 

trogna  anhängare  ska  få  tillfälle  att  hålla  sig  uppdaterade  med  efterspelet  till  den 

dramatiska berättelsen.

Min man är medlem på dejtingsidor

Det här är en berättelse som illustrerar väl hur sägnen med lätthet kan tolkas som ”sann” 

(Klintberg 2007:15, Schön 2008:7), då jag direkt känner igen temat från vandringssägner 

såsom ”Jen's embarrassment”5, även omnämnd av Ulf Palmenfelt (2007:236). Det är ett 

tema som tenderar återkomma i diskussionstrådar.6

Berättelsen  utvecklas  till  en  hjälteberättelse,  precis  som  berättelsen  om  armbandet. 

”Dejtingmannen”  genererade  drygt  1400  svar  bara  under  de  två  första  dygnen  under 

trådskaparens aktivitet. Trådskaparen var mycket aktiv och gjorde ett hundratal inlägg i 

tråden. En månad senare lägger trådskaparen in en länk till en ny tråd där intresserade får  

en uppdatering av vad som hände sen.

Start:
Godmorgon alla söta FLare :)

5http://www.snopes.com/risque/mistaken/jen.asp
6http://www.familjeliv.se/Forum-27-435/m64952368.html 
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För ett tag sen så hade min sambo glömt att stänga av datorn, även lämnat alla flikar uppe.

(…) Blev lite nyfiken på dejtingsidan, men då jag inte vill snoka så kollade jag bara hans 

användarnamn, loggade ut alla hans flikar och registrerade mig på dejtingsidan. (…)

Den här hjälteberättelsen ger redan från start ett intryck av att ha underhållning som syfte. 

Hälsningsfrasen framstår som inställsam, som för att anlägga grunden för en vänskaplig 

ton i tråden. Därefter börjar berättelsen direkt med en lättsam klang. 

Trådskaparen framställer  sig själv i  en god dager ämnet till  trots,  genom att  ”inte vilja 

snoka”. Killen i berättelsen placeras istället i en tydligt stereotyp roll som författarens nya 

användaridentitet på dejtingsidan anpassas till:

Enligt hans profil så är han en trevlig och glad singelkille på 23 år som gillar bilar,teknik, 

musik och mysiga hemmakvällar (vadå klyschigt?) (…) Jag lade ner en hel halvtimme på att 

skriva ihop en fin presentation, en 21 årig sensuell kvinna med passion för god mat, vin, 

choklad och äventyrliga partynätter (haha). (...)

Intrig:
(…) Jag hade väldigt kul ett tag när vi satt i varsitt rum eller jag i soffan och han 3 meter bort 

med sin dator, han helt ovetandes om vem den sensuella kvinnan är. (…)

Berättelsen innehåller en metanivå på Internetmiljön (Palmenfelt 2007:236). Trådskaparen 

berättar på nätet om hur de i den faktiska världen kommunicerar på nätet. I berättelsen 

utgörs  dramat  av  världsbilderna  som  möts:  Den  virtuella  världen,  med  vidare  fiktiv 

acceptans,  möter  den  faktiska  världen  med  konkreta  förväntningar  och  krav.  Detta 

demonstrerar  trådskaparen  genom  förlöjligande  beskrivningar  av  hur  mannen 

kommunicerar  på  dejtingsidan  med  andra  kvinnor.  Rådgivning  kring  den  tänkbara 

emotionella problematiken blir av underordnad betydelse genom att trådskaparen placerar 

ett stycke som beskriver de egna känslorna mitt i mer underhållande text:

Självklart är jag besviken och arg , jag älskar honom, men jag vill sätta dit honom ordentligt 

för detta. Om han är beredd på att inse att han gör fel, och vill vara med mig så vill jag 

försöka, men den stora tilliten jag hade är nu inte lika stor.
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Istället blir berättelsens huvudtema underhållning genom att fokusera på det nära 

förestående mötet:

Vi har iallafall bokat träff, IKVÄLL (…) Men jag är nervös, för att träffa min egen sambo, vad 

ska jag säga liksom. Funderar på att gå fram till honom , räcka fram handen och göra en 

presentation med namnet jag använt på datesidan... förslag..någon ?

Performance med interaktion som mål

Trådskaparen anlägger en ton som innebär att publikens kreativitet är önskvärd. Den snart  

förväntade fortsättningen på berättelsen genom ”ikväll” skrivet i versaler, verkar höjande 

av motivation och tempo. Det allvarliga temat ser ut att bli av underordnad betydelse, då 

trådskaparen använder sig av ett humoristiskt anslag och tydligt  tar ställning emot och 

förlöjligar  mannens beteende.  Det  blivande mötet  är  föremål  för  ironiska implikationer.  

Svaren låter inte vänta på sig och det står tydligt att läsa hur majoriteten av trådens aktiva  

deltagare önskar att det här utvecklas till  en hjälteberättelse där förbrytaren bekämpas, 

helst med en väl utarbetad plan.

Det förefaller som att rollspelet trådskaparen beskriver i sin berättelse, i form av en lek 

med en bekant persons virtuella alter ego, är något forumdeltagarna kan relatera till. Detta 

kan peka mot min tanke kring hur Internetanvändare generellt inte bara har en vetskap, 

utan även en oro kring riskerna med Internet och att Internetidentiteter kan nyttjas med 

olika underliggande avsikter. Därför blir temat särskilt engagerande och stimulerar tydligt  

fantasin.  Det  kan  tolkas  som att  ett  behov  finns  att  resonera  kring  hur  olika  bruk  av 

identiteter och upplevda överträdelser kan hanteras.

Enstaka inlägg vänder sig emot hjältetolkningen av berättelsen. Exempelvis kommenterar 

följande deltagare berättelsens utveckling och reaktionerna:

Det här är så jävla pinsamt. En bedragen kvinna gör slut med sin man, men är beredd att ta 

tillbaka honom, och folk blir jätteimpade av att trådskaparen är så stark och självständig.

Vilket skit det är med folk.
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Inlägget speglar delvis kritik mot den världsbild tråden förmedlar. Det kan även ses som 

kritik emot hur människor fungerar i den faktiska världen, genom att inläggets författare 

kallar den, i sitt tycke, förfallna skaran för ”folk” och inte för ”FL:are” eller liknande uttryck 

som mer skulle utgöra en kritik av vilken riktning forumanvändarna vill att berättelsen skall  

ta.

Interaktion med performance som mål

Längre fram i tråden uppdaterar trådskaparen med en detaljerad beskrivning av vad som 

hände på dejten: 

(…) 20:10 gick jag in på restaurangen, han satt med ryggen mot mig, jag gick fram, strök 

hans rygg i farten "ursäkta att jag är sen, har du beställt något?" Mitt i alla känslor nu så 

måste jag medge att hans min var priceless.. vet inte hur jag ska beskriva den, ihopdragna 

ögonbryn och munnen på gavel, stirrandes utan ett ord , såg verkligen tagen ut. Jag gav 

honom min illmarigaste blick och han fick fram – Du. Det var DU (...)

Trådskaparen  använder  sig  av  ett  mycket  målande  språk.  Situationen  beskrivs  i  det 

närmaste  som  en  film.  Symbolspråket  är  rikt  och  ordvalet  ”priceless”  kan  av  många 

relateras till  en särskild stämning, det är ett  superlativ som definitivt  styr  tolkningen av 

beskriven situation och naturligt leder vidare mot en grand finale:

(…) Sen mina vänner, gjorde jag något jag aldrig trodde, på bordet stod en kanna vatten och 

en korg med bröd medan man väntar på maten, jag hällde ungefär lite mer än halva kannan 

över huvudet på honom och rusade ut. (...) Ute rann tårarna som jag hållit inne (…) Nu har 

denna sagan fått sitt slut.

Efter denna redogörelse får trådskaparen ta emot lov och pris för sitt resoluta handlande.  

Här är även synligt hur trådskaparen underhåller den vänskapliga relationen till sin publik,  

vilket kan bidra till  den stora välviljan. Däremot är berättelsen långt ifrån slut, enligt en 

publik som jag uppfattar hungrigt vill ha mer.

Deltagarna  styr  nu  berättelsen  i  en  ny  riktning,  nämligen  till  att  handla  om  hur 

dejtingmannen skall förnedras. De uppmanar trådskaparen att vara fortsatt stark till dess 

37



att  killen i  skam fått  hämta sina saker från lägenheten och helst  fått  flytta  hem till  sin  

mamma. När berättelsen slutligen får den upplösning publiken eftersträvat, avrundas den 

även av publiken som i olika ordalag uttrycker sig vara nöjd: ”NU kan du rasa ihop och  

gråta”. Hjälten får vara svag efter avslutat uppdrag.

Min man är otrogen med min mamma!

Berättelsen om mannen och svärmor är den sista som dyker upp på otrohetstemat av 

dessa  tre  i  tät  följd  publicerade  trådarna.  Den  har  sägenattribut  och  jag  känner  igen 

historien i flera trådar på Familjeliv vid en sökning och jag ser liknande historier i olika form 

på  flera  sajter.7 Liknande  variationer  på  det  tabubelagda  temat  förekommer  som 

vandringssägner,  i  likhet  med ”mannen på dejtingsajten”.  Denna trådstart  skulle kunna 

vara ett svar på de tidigare trådarna genom tidpunkten den publicerades, när två andra 

diskussioner på temat otrohet var aktiva. En oengagerad och stereotyp framställning kan 

peka mot tveksamhet till de andra trådarnas äkthet (Jfr. Kirshenblatt-Gimblett 1975:106):

Jag och min man har varit gifta i 2 år nu (…). Vi har det jättebra och är väldigt lyckliga. (...) 

Men de senaste månaderna har han betett sig annorlunda, han har haft väldigt många 

"möten på jobbet" och jobbat övertid många kvällar. På grund av det har jag fått väldigt 

många misstankar om att han är otrogen (…). För två veckor sedan var vi hemma hos mina 

föräldrar på middag. När vi var där kändes det som att det var någon konstig stämning 

mellan min man och min mamma. (...)

Ovanstående stycke ger en liknande kontextuell beskrivning som de två övriga trådarna, 

kvinnan tror att allt är bra och att förhållandet är välmående. Sedan blir mannen inblandad 

i något som gör att kvinnan fattar misstankar, vilket verkar vara en genretypisk inramning 

för en otrohetsberättelse. Funktionen är att bygga upp en spänning som leder fram till hur  

otroheten  bekräftas  eller  att  i  rådgivningsforumet  bidra  till  de  variabler 

diskussionsdeltagarna får att resonera kring.

(...) min man har även varit ganska mycket och hjälpt till hos mina föräldrar med trädgården, 

speciellt då min pappa är och jobbar. När han kommit hem efter att han hjälpt till hos dem så 

brukar han aldrig vilja ha sex med mig. (…)

7https://www.flashback.org/t1648503 
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I ovanstående stycke ger trådskaparen bort slutet på berättelsen, vilket gör att 

fortsättningen genast känns mer ointressant.

För tre dagar sedan var min man ännu en gång och hjälpte mina föräldrar. (...) Jag gick in i 

huset och ropade på min mamma, inget svar. Jag hörde dock ljud från ovanvåningen. (...) 

Jag gick och kollade i dörröppningen och blev helt chockad. Min man och mamma i sängen, 

tillsammans! Jag försökte komma därifrån så fort som möjligt, sedan åkte jag raka vägen 

hem.

(…) Jag har fortfarande inte sagt något om det hela, jag har bara låtsats om som att allt är 

som vanligt. (...) Jag vill så gärna ställa han mot väggen och säga att jag vet vad som hänt 

och dumpa den idioten. Men samtidigt älskar jag honom så mycket. Jag vill inte heller 

förstöra mellan mina föräldrar. Hur ska jag göra?

Jämfört  med de första  två  otrohetstrådarna är  här  berättarstilen  tämligen oengagerad. 

Tråden genererade 150 svar, bland dessa många skeptiker som genast börjar peka ut 

delar i berättelsen som inte känns trovärdiga, som bland annat hur trådskaparen säger sig 

ha gått in i föräldrarnas hus och ropat, men inte blivit hörd.

Ett  problem  med  berättelsen  som  skiljer  den  från  de  tidigare  två,  är  bristen  på 

trådskaparens ställningstagande.  Det  finns inte  mycket  till  ”startmotor”  som kan hjälpa 

publiken att  bygga  vidare  på berättelsen.  En sägen är  ofta  etnocentrisk,  det  vill  säga 

präglad  av  berättarens  egna  normer  och  värderingar.  Här  saknas  berättarens 

självpresentation  eller  en  så  kallad  ”berättarpoäng”,  vilket  är  en  performativ  aspekt 

(Marander-Eklund  2004:228).  Den  expressiva  nivån  är  svag  (Jfr.  Stattin  1990:105). 

Trådskaparens defensiva och ambivalenta beteende i berättelsen erbjuder inte publiken 

vägledning, utan skapar snarast irritation. Följdaktligen kan en slutledning dras, att utan 

klart  retoriska  grepp  som  aktualiserar  en  tydlig  referensram  för  publiken  blir 

rådgivningsfunktionen i forumet försvagad.

Folkloristen  Elliot  Oring  benämner  denna  aspekt  judgment,  eller  discernment  bredvid 

reflexivitet,  vilka innefattar vikten av berättarens egen bedömning av berättelsen för att 

bidra till vad Oring hellre kallar truth (sanning) än belief (tro/trovärdighet) (2008:129,135f).  

Detta skulle kunna illustrera hur förhandlingar i  forumet inte enbart  går ut  på att  driva 
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igenom  en  majoritetens  tolkning  eller  världsbild,  utan  det  ligger  i  forumanvändarnas 

intresse att stötta individen på individens egna villkor. Sanning är även mer träffande att 

beskriva berättarens avsikt,  enligt min mening, genom att tro och trovärdighet förefaller 

innehålla mer av en åhörarens subjektiva bedömning. Den oklara bilden av trådskaparen 

bidrar således till utdelande av trollmisstanke.

Ett  annat  problem med berättelsen tenderar  författarens  fortsatt  dåliga  kommunikation 

med sin publik utgöra. Responsen till publikens reaktioner är klen med bara fem inlägg 

som är genomgående torra, kortfattade och selektiva till skillnad från de tidigare nämnda, 

väldigt  engagerade  trådskaparna,  som  även  bollar  tankar  med  sina  kritiker.  Denna 

trådskapare  har  en  defensiv  hållning  både  till  händelserna  i  sin  berättelse  och  till  

omständigheterna runt själva berättandet och beklagar på sin höjd trollanklagelser, något 

som inte höjer dennes status som performer.

Jag tänker även att bilden av den passiva och beroende kvinnan ligger långt från det ideal  

de tidigare presenterade hjälteberättelserna uppvisat (Jfr. Stahl 1977):

Jag och min man har gemensam lägenhet och ganska stora lån, jag vet inte hur jag skulle 

klara mig om vi skulle skiljas. Jag får inte ut så mycket i lön, min man betalar det mesta av 

räkningarna.

Rådgivningsforumet  uppvisar  enligt  min  mening en tendens att  försöka lyfta  den som 

direkt ber om stöd. Stahl menar att personliga erfarenhetsberättelser får vara unika, men 

att  de behöver  uppfylla  vissa traditionskriterier  för  att  fungera i  sitt  sammanhang,  som 

exempelvis attityd, vilket här uppenbart saknas (Stahl 1977:14). Utlovade uppdateringar 

uteblir  och publiken blir  irriterad,  varför  tråden tas över  av trollspekulationer  och ironi.  

Publiken har lämnats förvirrad.

Communitykulturer och trolltrådar på Familjeliv.se

Sägner kan ha flera funktioner, som Klintberg anger. De kan bekräfta folktro, ha varnande 

eller avskräckande syften, vara förklarande, underhållande eller pedagogiska (1998:61f). I  

diskussionsforumet  vecklas  berättelser  ut  allt  eftersom  och  trådskaparen  kan  mata 
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diskussionen när frågor dyker upp som har relevans för deltagarnas fortsatta svar, vilket 

gör  att  det  anslag  trådstarten  har  inte  nödvändigtvis  avgör  vilket  syfte  berättelsen  i 

slutänden verkar få. Jag tänker att diskussionsforumet kan ses som en dokusåpemiljö där 

deltagarna i tråden blir aktörer och de skriver sina egna fortsättningar eller slut på den 

berättelse tråden serverat. Beroende på ämne blir ibland deltagare mycket engagerade 

och direkt upprörda när trådskaparen inte tar till sig hur berättelsen enligt dem bör sluta.

Jag menar att inte bara ämnet engagerar, utan här försiggår förhandlingar om hur vi bör 

bete oss i interaktion av denna art, eller netikett. Det hålls inte hårt på netikett om syftet är  

att korrigera en deltagare som antingen är dåligt insatt eller ignorerar trollspekulationerna. 

Att  vara kritisk verkar  vara en dygd,  varför  de som inte satt  sig  in  i,  eller  åtminstone 

uppfattat trollresonemanget blir föremål för irritation. Korrigeringen på Internetforumet är 

dock enkelriktad i den bemärkelsen att förbrytaren inte alltid ger svar på tal. På det viset  

blir bildligt talat trolljägarnas skara tätare sammanhållen genom att det inte kommer några 

inlägg emellan som distraherar.

Ett sätt att hantera tråden är att bara läsa trådskaparens första inlägg och faktiskt komma 

med råd. Ju längre tråden fortlöper, desto mer irritation riktas mot de forumbrukare som 

”matar trollet” och tillrättavisningarna är inte sällan ironiska:

A: Jag kom på mitt ex och min bästa och då enda vän i sängen. (...) Jag smög ut och sprang 

hem... Sen gjorde jag mig av med dom båda några dagar senare...

B: På vilket sätt gjorde du dig av med dem? Scary...Dumpade i havet, skogen, eldade upp 
dem?? 

Inlägget  illustrerar  även  hur  det  textbaserade  forumet  ställer  krav  på  tydlighet.  Det 

synliggörs  genom  ironi  att  för  att  vara  seriös  i  sitt  deltagande  krävs  att  läsa  hela 

diskussionen, varför det även skapas en ”vi och dom-känsla” bland deltagarna; de som 

följer  tråden och ropar  troll  i  kör  och bekräftar  varandra  med hårda inlägg  riktade  till  

trådskaparen och de som är tillfälliga inhoppare som engagerats av det första inläggets 

beskrivna  problematik.  Även  exempel  på  förväntningar  på  deltagare  att  hålla  sig 

uppdaterade med andra trådar på forumet synliggörs, genom intertextuellt refererande: 

Nu har jag uppdaterat mig, har full koll på vem brandmannen är nu!
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Det förekommer även hänvisningar till  ett annat forum, kallat Flashback, vid misstänkta 

trollerier av tabubelagd art, något som jag känner igen från andra forum på sajten:

Dumpa din morsa och var trogen (=flytta hemifrån och håll dig till Flashback!)

Ovanstående inlägg visar  hur en viss slags framtoning är olämplig på forumet och att  

sådana bidrag hänvisas till ett annat community. Jag tänker även att de förväntningar jag 

belyst, som majoriteten ser ut att ha på berättelsen och trådskaparens performance, skiljer  

denna  form  av  berättande  från  mer  kravlösa  sammanhang  personliga  berättelser  i 

samtalsform kan framställas i.

Sammanfattande jämförelse av de tre otrohetstrådarna

Den  första  tråden  som  handlar  om  armbandet  har  ett  anslag  som  ger  intryck  av 

panikkänsla hos trådskaparen, vilket accentueras av tidpunkten på dygnet den postades. 

Trådskaparen är tydlig med sin intention, nämligen att få goda råd och att bara få ventilera 

sin  oro.  Under  de  inledande timmarna säger  sig  trådskaparen följa  råd  från  publiken. 

Uppdateringar  görs  tätt  och  jag  får  uppfattningen  att  publiken  upplever  sig  styra 

berättelsen, vilket i sig leder till stort engagemang, den sena timman till trots.

Längre fram i tråden ändrar trådskaparen sitt förhållningssätt till den inriktning berättelsen 

fått, då denne menar att mannen i sammanhanget blir orättvist nedvärderad. Trådskaparen 

resonerar  med  och  argumenterar  emot  sin  publik.  Diskussionen  hålls  levande,  men 

trådskaparen återtar sin berättelse, vilket verkar bidra till  att publiken kommer att förstå 

den som en hjälteberättelse. Publiken menar att trådskaparen är stark som håller stånd i 

en svår situation och dennes argument verkar vinna respekt.

I  denna  berättelse  avvisas  trollanklagelser  med  kraftfulla  utspel,  genom  bland  annat 

hänvisning  till  trådskaparens prekära  situation  och  karaktären hos  forumet  berättelsen 

publicerats i. Jag uppfattar det outsagda mer talande dock, nämligen att publikens val av 
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tolkningens inriktning, hjälteberättelse, är en föreställning som inte får störas.

Berättelsen  om  mannen  på  dejtingsajten  får  genom  ett  humoristiskt  anslag  och 

tacksamma stereotyper  genast  ett  stort  deltagande  i  processen.  Trådskaparen  tar  ett  

ansvar som berättare genom fantasieggande inlägg. Vidare håller denne en stabil kontakt  

med  publiken  genom  talrika  och  innehållsmässigt  generösa  uppdateringar,  samt  ett 

intresserat förhållningssätt till de idéer och råd som florerar.

Så  småningom  publiceras  även  resultatet  av  dejten  som  publiken  varit  stor  del  av 

tankegångarna inför. Det presenterade resultatet av den omdiskuterade dejten genererar 

en tungt vägande tolkning av berättelsen och trådskaparen som hjälte. Detta sätt att förstå 

berättelsen är  så  dominerande hos trådens stora  deltagarskara,  att  kritiska  tongångar 

kring tolkningen och berättelsens autencitet helt enkelt inte verkar få rum. Ett sådant inlägg 

bemöts på sin höjd som en obetydlig passus, koncist och avfärdande, oftast ett flertal sidor 

senare i tråden, vilket innebär att det blir som en fysisk distans bestående av textmassa 

som ”späder ut” koncentrationen av kritik. Kritiska tongångar får därigenom svårighet att 

gro och få fäste.

Den tredje berättelsen som handlade om en man som var otrogen med sin svärmor kan 

uppfattas som själlös genom sin alltför väljusterade form och presentation. Berättelsens 

huvudperson, trådskaparen, uppfattas ambivalent till  det som utspelar sig i berättelsen.  

Publiken blir  irriterad och tveksam då trådskaparens performance inte hjälper  dem att  

förstå  vilken  attityd  som  förväntas.  Många  deltagare  dissekerar  mer  berättelsens 

beståndsdelar  än  de  engageras  av  berättelsens  händelseutveckling.  I  den  här  tråden 

kommer trollanklagelsen att dominera, även på grund av bristfällig uppdatering av tråden.
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Diskussion

Kulturrelativism och normkritik

Genom mina kritiska analyser har jag som Ehn & Löfgren förespråkar, försökt att anlägga 

ett normkritiskt tänkesätt (2001:169). Jag har velat ta ett steg bort från den faktiska världen 

som norm, vilket är en ton jag uppfattat i såväl media som forskningspublikationer. Billy 

Ehn  och  Orvar  Löfgren,  exempelvis,  skriver  i  sin  bok  Kulturanalyser  att  teknik 

”naturaliseras till  ett  självklart  element i  våra liv”.  Surfar och varseblir  världen online är 

något vi gör, enligt min tolkning av texten (2001:132). Istället föredrar jag att se det som att 

vi  är online, särskilt i många forumsammanhang, vilket är en väsentlig skillnad. Att vara 

framför att göra menar jag kan innebära en annan slags närvaro, en slags anpassning och 

bidragande till  ett kulturellt system snarare än att renodlat medvetet förhålla sig till  och 

använda sig av detsamma. Att göra är instrumentellt, att vara är intrinsikalt. Vad jag menar 

med det, är att det finns ett värde i sig i att ha en virtuell identitet och att vara aktiv på 

Internet. Personer som har en väldigt aktiv Internetidentitet, kan även se det som att den 

faktiska världen är ett måste som till viss del får anpassas till cyberlivet. Under vistelsen i  

den virtuella världen kan användaren blicka mot den faktiska ur ett lika reellt perspektiv. 

Båda världarna är verkliga, som Boellstorff också menar (Boellstorff i Golub 2010:23).

Jag har velat närma mig Murrays vision om det transparenta mediet (1997:271f) och en 

tanke om att den virtuella världen där reflekteras i den faktiska, precis som utifrån sett den 

faktiska kan reflekteras i virtuella kulturuttryck. Sett ur ett kulturrelativistiskt perspektiv, är 

kulturen  de  virtuella  identiteterna  ingår  i  inte  underordnad  den  som  hör  den  faktiska 

världens identiteter till. Däremot sker det ett utbyte eller transaktioner mellan världarna, ett 

intertextuellt refererande och, som Stenberg menar, ett läckage, där vissa företeelser kan 

reproduceras eller utövas på respektive arena (2011).

I mitt material har jag sett att samma teman jag enligt beskrivningen ovan medvetet försökt 

förhålla mig till under uppsatsarbetet, kulturella tolkningsföreträden och normer, står under 

förhandling.  Sajten  Familjeliv.se:s  medlemsgarde har,  som i  mitt  material  antytts  gång 

efter gång, ett eget sätt att tolka den faktiska världens relationsproblematik, som är långt 
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mer drastisk än vad den faktiska världen generellt torde motsvara. I någon mån illustreras 

utopiska värderingar om strikt moral och dito repressalier, vilket är en tendens som ibland 

går över gränsen mellan den virtuella och den faktiska världen.8 Denna starkt uttalade typ 

av  attityd  kan,  förutom att  illustrera  svårigheten  med en  arena  där  kränkningar  tycks 

svårare  att  komma åt,  även säga något  om hur  man ser  på  vad som uppfattas  som 

omoraliska  handlingar  i  den  faktiska  världen.  Jag  menar  att  trollbegreppet  sett  ur  det 

perspektivet kan illustrera hur den fysiska världens ”fulhet” lämnar ett avtryck i forumet 

genom  reflektionen  av  troll  eller  effekten  av  omoraliska  handlingar.  Sådana  avtryck 

behöver medlemmarna hantera, precis som den faktiska världen har strategier att försöka 

hantera hot som florerar på Internet eller utgörs av arenan i sig.

Ett  kulturelativistiskt  perspektiv  kan  dock  i  det  här  sammanhanget  betraktas  som 

orealistiskt satt på sin spets, då givetvis den fysiska världen är en förutsättning för den 

virtuella;  Världsliga  medel,  allt  från  ekonomiska till  kulturella,  omsätts  på  den  virtuella 

arenan  (Stenberg  2011:118).  Perspektivet  ger  dock  en  särskild  möjlighet  att  förstå 

interaktion  på  arenan  utifrån  egna  kulturuttryck  primärt,  istället  för  som en  avart  eller 

alternativ värld till fysiska och därmed delvis en skev reflektion av densamma.

Troll som symbol för ondska och folklorens funktioner

Den emiska användningen av begreppet, det vill säga hur detta brukas i forumen, visar sig 

vara ganska luddig och rymmer väldigt mycket.  Troll  skulle symboliskt kunna betraktas 

som en reflektion av ”ondska”, istället för som troll  oftare beskrivs,  i  termer av hur de 

verkar  (Jfr.  Herring  et  al.  2002).  Jag menar  att  troll  inte  bara  kan ses som medvetet 

destruktiva agenter på Internetarenor, vilket fenomenet vanligen förknippas med. I det här 

sammanhanget ser jag trolleri som former av störande moment i den värld brukarna vill 

skapa,  bland annat  genom att  ge  en reflektion  av aspekter  från en åtminstone delvis 

inkompatibel världsbild. Att den delvis är inkompatibel kan vara ett resultat av det fiktiva 

narrativa inslaget i  Internetforumet.  Exempelvis har den faktiska världen begränsningar 

eller sociala koder som kan vara svåra att acceptera.

8http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dodshotades-efter-debatt-pa-facebook_6366528.svd
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Genom  att  utgå  från  de  tre  valda  berättelserna  och  iaktta  interaktion,  berättelsernas 

utveckling och inslag av trollbegreppet, har jag kunnat urskilja att inte bara berättelserna i  

sig kan ses som folklore. Även sättet att hantera dem utifrån individuella och kollektiva 

föreställningsvärldar visar på funktioner hos folklore, som folkloristen Alan Dundes menar, 

att folkloren är ett socialt sanktionerat redskap som tillåter utlopp för tabubelagda känslor 

(Dundes  i  Klein  1993:136).  Om  en  användare  ogillar  det  en  annan  deltagare  i  en 

diskussionstråd yttrar, är det nära nog legitimt att kalla vederbörande för troll och att kasta 

ur sig smädelser eller implicita hot. Som jag tidigare flyktigt berörde, är visualisering av 

allehanda  straff  mer  accepterat  i  Internetforumet  än  på  den  faktiska  världens  arenor 

generellt.  Fantasifulla  straff  med  tortyrinslag  kan  yttras  på  nätet,  medan  sådana  heta 

känslor i det närmaste är att betrakta som tabu i det faktiska rättssamhället. Att träda över 

gränsen för vad som är rimliga straff för försyndelse i  Internetforumet kan illustrera en 

slags acceptans till och bekräftelse av arenans fiktiva inslag.

En utpekad stötesten vad gäller misstänkta trollerier är att det berättade kan misstänkas 

vara  osanning  eller  att  frågan  som  ställts  inte  är  seriös.  Begreppet  trolltråd  verkar 

uppfattas väldigt relativt. När det finns engagerande trådar dyker exempelvis inte sällan en 

så kallad ”spin-off” upp med en motfråga eller annan vinkling på ett populärt ämne. Dessa 

trådar lockar ibland många svar, utan att det ifrågasätts om frågan är seriöst ställd. Här 

kan alltså en slags uppdelning i läger ske, genom ”fysisk” uppdelning i olika trådar.

Att fylla på sitt individuella trådkapital förefaller vara i sin ordning när andra medlemmar 

accepterar trådens existens, eller till och med finner den nödvändig. Det här antyder att 

majoritetens definition av vad som bör försiggå i miljön avgör vad som kan betraktas som 

trolleri. Att agera avvikande ses gärna som ett sätt att manipulera andra, det vill säga som 

försök att påverka majoriteten att agera enligt trollets regi (Herring et al. 2002:380). Alltså  

är det inte nödvändigtvis beteendet eller det berättade i sig, utan mer hur detta fungerar i  

förhållande  till  gruppens  beteende,  som kan  vara  en  ledtråd  till  vad  som riskerar  att 

utsättas för trollanklagelse.

Som Stattin lyfter fram, är idag osäkerhet mer uttalad än faktisk rädsla och den är inte  

sällan  riktad  mot  människans  kapacitet  att  göra  andra  människor  illa  (1990:157,170).  

Frykman beskriver en beroendets ekonomi, där människor inte alltid är vad de utger sig för 

att vara (1993:26). Denna beroendets ekonomi är väl applicerbar i ett Internetforum som 
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endast lever genom människors interaktion och insatsen, utifrån mitt empiriska material, 

tenderar vara emotionell i någon grad. Den kända uppmaningen ”don't feed the troll” eller 

”mata inte trollet” kan ses som en gränsbefästande ritual mellan vi och de, mellan hotet 

och det civiliserade (Jfr. Stattin 1990:115,117, Frykman 1993:26).

Problemet är att ritualen inte fungerar tillfredsställande som bot när föreställningarna om 

vad som är troll, framförallt elakartat troll, går isär. Det enda brukarna verkar vara överens 

om, då det aldrig ifrågasätts, är att troll är ett verkligt hot. Hotet bekräftas av annan media, 

likväl som det forum de befinner sig i och det regelverk de genom medlemskap accepterat. 

Referensramarna är kopplade till  situation och kontext, aktör och scen; dessa faktorers 

samverkan  gör  mediainducerad  ”folklore”  som utsagor  om troll  betydelsebärande  (Jfr. 

Stattin 1990:153,172).

Ett  självskrivet  problem  på  Internetarenan  är  dock  att  användarna  kan  befinna  sig  i  

markant skilda sociala kontexter i den faktiska världen, vilket blir synligt i tolkningen av vad 

som händer i den virtuella.  Vad vissa inte alls uppfattar som rimligt att se som troll, har 

andra brukare en annan referensram för. Olika perspektiv ger, som Wolf-Knuts menar, 

olika  syn  på  ondska,  vilket  hon  exemplifierar  med  den  kyrkliga,  elitkulturens  och 

folkkulturens tolkning av djävulen (1991:3ff).

Trådarnas anknytning till nätmiljön och trovärdighet

Som jag angav i analysen av ”mannen på dejtingsajten” finns här en direkt anknytning till  

den miljö i vilken berättelsen läggs fram. I tråden om armbandet möter trådskaparen upp 

forumets  förväntningar  genom att  vara  väldigt  aktiv,  till  den grad att  inledningsvis  råd 

efterföljs.  Det  här  innebär,  enligt  min mening,  att  en slags trovärdighet  skapas genom 

anpassning till nätmiljöns referensramar. Detta kan ses som ett intertextuellt förhållande, 

där texten i forumet samspelar med den påstådda praktiken i den faktiska världen (Jfr.  

Arvidsson 1999:197).  Ytterligt  skulle det kunna beskrivas som att  den faktiska världen 

bidrar  med  en  positiv  reflektion  av  den  virtuella  miljön,  genom  den  bekräftelse 

trådskaparen ger. Genom beskriven praktik som stödjer internetmiljöns föreställningar och 

för berättelsen framåt i önskad riktning, berikas den virtuella världen av den faktiska.
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Den tredje berättelsen däremot, upplevs från början till  slut mycket distanserad forumet 

den  presenteras  i.  Vidare  saknar  den  tydliga  spår  av  affekt.  Den  är  jämförelsevis  

välskriven  avseende  styckeindelning  och  genomtänkta  formuleringar.  Där  finns  en 

avsaknad av kontext i skrivandets stund, såsom känslor, vilket är livgivande för berättelsen 

ur ett performanceperspektiv. Författaren lyckas inte skapa kontakt med sin publik. 

Faktorerna runt  omkring är  lika viktiga  som texten i  sig,  både avseende situation och 

kulturella aspekter (Malinowski 1926 i Kirshenblatt-Gimblett 1975:105). Vad det gäller det 

senare är min tolkning av materialet att diskussionsforumet är en plats för känslouttryck i 

textform, vilket berättelserna som förmedlas bör motsvara.

Performanceperspektiv

Den  tredje  berättelsen  skulle  kunna  tolkas  som  en  reaktion  på  de  tidigare 

otrohetsberättelserna.  Temat  i  sig  har  potential  att  överträffa  de  tidigare  publicerade 

dramerna. Flera diskussionsdeltagare har även yttrat att de tidigare nämnda trådarna är 

underhållande, vilket kan tolkas som att den här typen av historier välkomnades just den 

tiden  när  dessa  berättelser  emottogs  i  forumet.  Det  skulle  tala  för  ett  motiv  att 

opportunistiskt försöka utöka sitt trådkapital på sajten. Berättelsen har performativa inslag 

genom  det  repetetiva,  ”inövade”  upplägget,  medan  den  samtidigt  saknar  anslag  av 

autencitet. Detta antyder att ett performance i detta forum behöver en känsla av autencitet,  

vilket  enligt  min tolkning av de tidigare nämnda två  trådarna skapas genom ett  tydligt  

adresserande till publiken och vad jag vill kalla ”affektiv framställning”. Denna skiljer en 

lägre  nivå  av framförande från  ett  riktigt  performance med lyckad  publikeffekt.  Hymes 

benämner ett sådant performance ”performance full” (1975:18).

Trådarna som speglingar av värden och den faktiska världen

Som  sägnen  har  en  pedagogisk  funktion,  kan  den  här  typen  av  berättelser  i 

diskussionsforum ses som förhandlingar  och utarbetande av handlingsplaner  för  givna 

situationer,  även om de inte alltid i  realiteten kan omsättas i  den faktiska världen (Jfr. 

Schön 2008:20). Genom att berättelsernas officiella syfte är att be om råd, är även en del  

av  funktionerna  för  medskapandet  själva  utarbetandet  av  planer  eller  alternativa 

tolkningar, att vara del av den sociala situationen kring att kollektivt lösa ett problem, eller  
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att  individuellt  komma  med  brillianta  idéer  och  därmed  framstå  i  sammanhanget.  Att  

berättelserna i trådarna utvecklas till hjältehistorier kan säga något om hur världen utanför 

betraktas och hur forumbrukare önskar att den skulle vara beskaffad. Av den anledningen 

tänker  jag  även att  avvikande meningar  bestrids  med stor  kraft,  eftersom de försöker 

ändra på rådande världsbild och föra in en icke-kompatibel sådan. Det är inte otänkbart att 

trollvarning kan tolkas som en form av civilisationskritik. När de formler och ritualer för 

lösning  av  ett  specifikt  problem  inte  tas  emot  på  ett  sätt  debattören  hoppats  på,  

omöjligförklaras berättelsen med en trollvarning. Trollet blir i den bemärkelsen reflektionen 

av världen utanför, den som inte är riktigt anpassningsbar till det virtuella forumets, eller 

den specifika trådens dominerande ideal.

Resultat

Min slutsats efter en undersökning av tre diskussionstrådar som alla anklagas i  någon 

utsträckning för att vara trolltrådar, är att trolltråd som benämning egentligen är ganska 

intetsägande utan en skarp avgränsning av tema. Till skillnad från hur Wolf-Knuts ringar in  

sin undersökning till att handla om en personifierad ondska, nämligen djävulen, eller den 

onde (1991:287), faller det som visat sig intressant för min analys snarast under begreppet 

trolleri, eller verbet ”att trolla”. Det är ett avpersonifierat trollbegrepp med föreställningar 

om ondska som en möjlig  tolkning,  men då i  högre  grad med meningen att  trollande 

relateras  till  djävulsskap  än  att  troll  kan  förstås  liknande  djävulen,  även  om  sådana 

föreställningar också förekommer. Jag menar att detta pekar mot att spridda konnotationer 

kring troll inte helt orealistiskt kan kopplas till föreställningar om ondska. 

Vad som utpekas och behandlas som troll  enligt  hur sådant definieras av detta forum, 

förefaller enligt min analys vara avhängigt en kombination av hur en berättelse tas emot 

och hur dominerande deltagare styr tråden, det vill säga hur deltagarnas interaktion ser ut  

och hur makt utövas. Det som faller utanför majoritetsgruppens definition, tolkning av och 

avsikt med berättelsen tenderar bli föremål för trollspekulationer med varierande grad av 

allvar.
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Precis som Golub menar avseende onlinespel, förefaller det textbaserade virtuella forumet 

bli  meningsbärande  genom  interaktion  och  det  ”gemensamma  projektet”  (2010:39).  I 

Golubs studie handlar det om det gemensamma i  att  utföra så kallade ”raids” i  spelet 

World of Warcraft. I det textbaserade diskussionsforumet är syftet istället en annan form av 

berättelseskapande som tar sig uttryck i gruppbildning och utarbetande av gemensamma 

föreställningar. Dessa berättelser kan reflektera värderingar eller attityder gentemot den 

faktiska världen, men även gentemot den virtuella.  Jag vill  dock betona, att  enbart  ett  

belysande av den kollektiva aspekten riskerar ge en skev bild av varför individer söker sig  

till arenan. Jag menar att individernas egna performances och strävanden att synas och 

höras i  forumet pekar mot ett individuellt  meningsskapande parallellt  med strävan efter 

grupptillhörighet.

Troll avser vanligen, enligt den vedertagna definitionen, provocera, störa, förstöra och de 

har potential att orsaka emotionell skada. Troll anses vara en självvald identitet (Phillips 

2012:21).  Den  ståndpunkten  är  inte  helt  självklart  gångbar  i  det  fält  jag  undersökt,  

eftersom trollbegreppet där används mer generöst. Ett troll behöver inte ha anammat en 

trollidentitet i alla avseenden, utan utifrån hur jag förstår min undersökning av synen på 

troll på Familjeliv.se, kan en användare välja att trolla lite ibland, eller att vara ett troll bara i  

en viss tråd därför att vederbörande ser det som ett sätt att lyfta fram en i sammanhanget 

kontroversiell åsikt. Alternativt blir dennes agerande bara tolkat som troll för att framförda 

synpunkter strider mot dominerande tolkning av berättelsen. Det resultat  jag alltså når 

genom min analys av attityder till trollande, är att i just den här genren som kan ses som 

ganska ofarlig, används trollbegreppet för att styra forumbruk och berättelsers riktning.

Oron för det onda menar jag bidrar till den vida syn på troll som jag upptäcker i denna 

studie, men inte renodlat, eftersom vad forumbrukare av detta forum ser som trollande 

tenderar vara en till viss del accepterad praktik. Utöver de konkreta beskrivningar av troll 

som  identifierats, verkar  trollet  också  kunna  vara  helt  frikopplat  från  någon  egentlig 

identitet  genom att  ses som det subjektivt  uppfattade bus som sker utan att  egentliga 

”faktiska eller virtuella troll” är inblandade. Det vill säga; ingen pekas i det fallet ut som troll,  

och en användare  kan vara  oklar  med vad denne egentligen uppfattar  som trollande, 

genom exempelvis den försiktiga kommentaren ”abra kadabra”, som mest förefaller vara 

en antydan om att något inte stämmer. Iakttagelsen att antydningar och spekulationer om 

50



troll  används att  belysa  ett  vitt  spektrum av  företeelser  överensstämmer  med Schöns 

beskrivning  av  hur  trollen  omtalades  i  folktron.  Trollens  inblandning  misstänktes  vid 

allehanda bekymmer folk ställdes inför (Schön 2000:41).

Ett annat sätt att se det, som jag finner tänkvärt, är att alla kan betraktas som någon grad 

av potentiella troll, då fenomenet troll eller trollande definieras så olika beroende både på 

forum, kontext och individer.9 Troll kan alltså även ses som en illustration av sådant som vi 

ska passa oss för, eller uppmärksamma och ta ställning till snarare än förbise, vilket strider 

emot vad uppmaningen om att inte mata trollet rekommenderar. Detta kan förklara varför 

den regeln  ofta  verkar  överträdas  och forumanvändare  istället  högljutt  deklarerar  sina 

misstankar och argumenterar mot, om och kring utpekat troll.

I  likhet  med  djävulen  i  folktron,  kan  föreställningar  om troll  på  Internet  ha  vitt  skilda 

funktioner för människor av allt från individuella och kontextuella till situationella skäl (Jfr. 

Wolf-Knuts 1991:286, Honko 1975:16). Misstankar om troll kan efter denna studie i korthet  

sammankopplas med följande identifierade attityder:

• Troll  utgör  ett  virtuellt  möte  som  tar  något;  Det  ses  som  en  varning  för  fara, 

exempelvis avseende egen eller andra brukares godtrogenhet.

• Troll innebär ett virtuellt möte som tillför något; Trolleriet är underhållning för den 

som upptäcker det eller intellektuellt stimulerande för den som utför det.

• Troll  är  ett  virtuellt  möte  som  ändrar  fokus;  Trolleriet  är  störande,  löjligt  eller 

irriterande. Det kan även nyttjas för att peka ut detsamma hos medaktörer på en 

virtuell arena.

Internetarenan erbjuder en mer liberal syn på identitet, nyttjande av roller och aktörskap 

hos individen, vilket kan bidra till oro för hur andras identitetsbruk eventuellt skiljer sig från 

det egna. Jag har i min undersökning av det emiska bruket av trollbegreppet funnit att det 

används som ett redskap att förklara och hantera skilda föreställningsvärldar, istället för 

uteslutande som definition  av  medvetet  provokativa  individer  och fenomen vi  vanligen 

känner Internettroll som. Tilläggas bör att deskriptiva studier av troll givetvis kan visa upp 

olika kategorier  av troll  och den beskrivning av syn på trolleri  jag bidragit  med,  skulle 

9http://www.medievarlden.se/diskussion/2012/03/vi-ar-alla-troll-i-internetskogen 

51



kunna  ses  som  forumspecifik.  Troll  kan  givetvis  ha  olika  avsikt,  olika  uttryck  och  de 

figurerar i olika sammanhang (Jfr. Bishop 2012:2f, Krappitz 2012).

En begränsning med fältarbete enbart i nätmiljön är att det egentligen inte har potential att 

verifiera  min  idé  om  att  misstankar  om  troll  kan  uppstå  redan  vid  inkompatibla 

referensramar eller föreställningsvärldar. Resultatet kan mer ses som intellektualiserande 

av ett antal observationer. Som även Golub poängterar, kan ett mer komplett material med 

intervjuer  av  deltagare  som utifrån  sin  kontext  i  den  faktiska  världen  förklarar  hur  de 

resonerar, föra undersökningen framåt, kanske mer än bara ett steg (2010:24).

Sammanfattning

I denna uppsats undersöks den emiska användningen av begreppen troll och trollande i ett 

diskussionsforum  på  sajten  Familjeliv.se.  Trollbegreppet  används  i  detta 

forskningssammanhang  även  som  en  markör  för  grupprocesser  kring  utvalda 

diskussioner, samt för attityder till olika bruk av virtuell identitet. Avsikten med uppsatsen 

är  att  belysa  hur  komplex  företeelsen  är  i  ett  Internetcommunity  och  att  genom  ett 

inifrånperspektiv nyansera den definition troll vanligen förknippas med.

Materialet utgörs av tre diskussionstrådar hämtade ur samma forum, ifrån vad som kallas 

”Känsliga rummet”. Konversationerna i trådarna rör sig kring varsin berättelse om otrohet,  

vilka analyseras separat och i jämförelse med varandra. Utgångspunkten för studien är ett 

normkritiskt förhållningssätt till det studerade fältet och resonemang förs utifrån etnologen 

Peder Stenbergs begrepp ”läckaget” (2011), vilket belyser hur företeelser existerar både 

på faktiska och virtuella arenor. Viktiga analytiska redskap är tankegångar kring folklorens 

funktioner.  Jämförelser görs med och paralleller dras till  bondesamhällets trollsägner.  I 

uppsatsen prövas även tankar kring ondska som ett teoretiskt perspektiv.

Där reaktioner och attityder pekar ut troll är synbara menar jag att föreställningsvärldar 

korsas, vilket gör begreppet till ett redskap för etnografen att undersöka vad som sker i  

gränslandet mellan den virtuella och faktiska världen på olika nivåer, såsom en individuell  
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respektive gruppnivå, en kollektivt enande respektive särskiljande nivå. I fokus för den här 

undersökningen är narrativitet, interaktion och performance.

Resultatet  visar  att  trollbegreppet  här  används  till  att  försöka  styra  användningen  av 

forumet och berättelsers riktning. Troll förstås inte entydigt negativt, utan vissa former av 

”trolleri”  kan  tillföra  forumet  eller  individen  stimulans.  Trolleri  förstås  även  ibland  som 

tekniker att ändra fokus för en diskussion. Analysen belyser även hur berättelser i forumet 

och användningen av trollbegreppet inom konversationstrådar kan aktualisera konflikter 

och angelägna frågor på både en faktisk och virtuell arena.
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