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Sammanfattning 

                        Syftet med denna studie var att undersöka hur stor erfarenhet svenska studenter 

har av, och hur stor rädsla de har för, nättroll. Ett annat syfte var att undersöka om 

erfarenheten har ett samband med deras eventuella rädsla för nättroll. Studien ämnar även 

undersöka vad svenska studenter har för definition av nättroll. Datainsamlingen utgjordes av 

en elektronisk enkät bestående av en självkonstruerad Likertskala (Troll-Likert) som 

distribuerades via webbplattformen survey & report. Skalan har aldrig tidigare använts i annat 

forskningssyfte. Deltagarantalet var 93 studenter. För att undersöka och analysera resultatet 

användes såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Till den kvantitativa delen användes 

Spearmans rangkorrelationskoefficient och en enkel regressionsanalys. I fråga om den 

kvalitativa delen användes tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Resultatet av 

studien visade att studenterna både hade en hög erfarenhet och rädsla för nättroll. 

Regressionsanalysen resulterade i ett värde på r2= 0,120. Spearmans resultat visade på en 

signifikant korrelation mellan rädsla och erfarenhet och regressionslinjen visade att 

studenternas rädsla kan till 12% förklaras av deras erfarenhet. Den tematiska analysen 

resulterade i ett tema som sammanfattar respondenternas definitioner av nättroll: personer 

som provocerar fram reaktioner för nöjes skull.  

 

Nyckelord: Nättroll, online mobbing, computer-mediated communication, deindividuation, 

inlärningsteori 
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Abstract 

                             The purpose of this study was to investigate whether Swedish students have 

experience of, and / or fear of, online trolls. Also, if there was a connection between them 

two. The study also intended to investigate what definition of online trolls Swedish students 

had. The data collection was made up of an electronic questionnaire consisting of a self-

designed Likert scale (Troll-Likert) distributed via the web survey & report. The 

questionnaire has never been used for any other research purposes. The number of 

participants was 93 students. To investigate the results both a quantitative and a qualitative 

method were used. Spearman's rank correlation coefficient and a regression analysis were 

used as in the quantitative method and a thematic analysis according to Braun and Clarke 

(2006) was used in the qualitative method. The study showed that the students both had a high 

experience and fear of online trolls. The regression analysis resulted in a value of r2 = 0.120. 

Spearman's results showed a significant correlation between fear and experience and the 

regression line showed that the students' fear can be explained to 12% by their experience. 

The thematic analysis resulted in one theme which summarizes the respondents' definitions of 

online trolls:  people who provoke reactions for pleasure. 

 

Keywords: Trolls online, online bullying, computer-mediated communication, 

deindividuation, learning theory 
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Förord 

                        Jag skulle vilja tacka mina vänner och familj som hjälpt mig och stöttat mig 

med både kunskap och emotionellt stöd genom denna process. Ett stort tack till min 

handledare, Fredrik Hjärthag som stöttat och uppmuntrat mig till att utmana mig själv till en 

nivå jag inte visste att jag hade i mig. Ett tack också till Lars M Eriksson som hjälpt mig med 

det slutliga arbetet med uppsatsen. Det är tack vare Er har jag klarat av att utföra detta arbete. 

Det har varit spännande att skriva denna uppsats och den har gett mig enormt mycket 

kunskap, om nättroll men också om mig själv. Jag ville skriva om nättroll då jag tyckte att det 

var ett intressant ämne, samt aktuellt. Jag hade sett på sociala medier och på ”trolljägarna” 

vad mycket lidande de utsätter sina offer för. Jag ville veta varför nättrollning utförs, av vilka 

och hur vanligt det var att vara utsatt. Jag känner att uppsatsen gett mig de svar jag sökte. 

Dock hade jag velat fortsätta arbetet och nått fler respondenter. 

  Slutligen vill jag tacka Karlstads universitet som gjorde ett undantag och 

startade kursen trots att vi var för få, tack för att ni gav oss den möjligheten.  
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Inledning 
                Mobbning är ett aggressivt beteende som utförs med målet att såra dess mottagare 

(Kowalski, Morgan & Limber, 2012). Traditionell mobbning skiljer sig från nätmobbning då 

den sker ansikte mot ansikte och kräver att båda parter är på samma ställe vid samma 

tidpunkt, exempelvis i skolan (Kowalski, et al. 2012). Nätmobbning karakteriseras oftast 

genom att det sker online och att förövaren är anonym. Det innebär också att det inte bara kan 

ske när som helst på dygnet utan även vart som helst (Macrum, Higgins & Ricketts, 2014). 

Lowry, Zhang, Wang och Siponen (2016) berättar om 13 åriga Megan som träffade en kille på 

nätet som hon fattade tycke för. Tyvärr vände han henne ryggen och började istället att mobba 

henne via nätet. Det hela slutade tragiskt med att Megan begick självmord och det uppdagades 

att killen i själva verket var en vuxen gift kvinna vars barn hade hamnat i gräl med Megan. På 

grund av grälet ville hon hämnas på Megan (Lowry, et al, 2016). Det går att hitta flera 

liknande fall om man vänder sig till massmedia. Gillespie (2006) menar att nätmobbning 

medför större psykisk skada än traditionell mobbning gör. Detta på grund av dess stora 

spridning, omfattning och antal vittnen till den (Gillespie, 2006). Det är mer sannolikt att 

mobbning sker över nätet, än genom traditionell mobbning (Macrum, et al., 2014). Online 

disinhibition effekt är enligt Hopkinson (2013), Kiesler, Siegel och McGuire (1984) och 

Wright (2014) en effekt som kan leda till att mottagaren på andra sidan dataskärmen inte 

känns som en riktig person, vilket i sin tur leder till att man får ett annat beteende på nätet 

jämfört med i den verkliga världen. Sociala spärrar kan slösas upp (Hopkinson, 2013; Kiesler, 

et al., 1984; Wright, 2014). Hardaker (2010) menar att en förlust av självmedvetenhet sker 

vilket gör att man går ifrån sina normala impulser. Det går också att koppla det förändrade 

beteendet till anonymitet vilket många gånger erhålls på nätet (Wright, 2014). Lowrys, et al. 

(2016) studie visade att frekvent användande av sociala medier kopplat till anonymitet var en 

stark inkörsport till nätmobbning. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan man se på detta 

som att de drabbas av deindividuation (Keisler, Siegel & McGuire, 1984). Deindividuation 

kännetecknas av förlorad självkännedom och självreglering tillsammans med anonymitet 

(Kiesler, et al., 1984). Deindividuation är något som vanligtvis händer då man befinner sig i 

en stor grupp av människor. Ens egen identitet luckras upp och formas mer efter gruppens 

identitet, vilket medför att det personliga ansvaret upphör (Zimbardo, 1969; Deiner, Lusk, 

DeFour & Flax, 1980, refererad i Kiesler, et. al, 1984; Lowry et. al, 2016;). Nätet är ett slags 

tomrum där anonymitet kan erhållas och möjliggör osynlighet för dess användare. Detta 

passar bra för de som vill andra illa genom att skriva hatfulla kommentarer på internet. Det 

skapar också en sorts oändlighet då kommentarerna lätt sprids vidare och är svåra att spåra 



   

 

  6 

 

(Wagner, 2019). Wagner (2019) uttrycker en önskan att ägare till sociala nätverk ska ta bort 

kommentarer och innehåll som kan vara till skada för användare, men oftast så lever de inte 

upp till det.                        

              Kommunikation över nätet, computer-mediated communication (CMC), möjliggör 

kommunikation världen över. CMC erbjuder även en variation av anonymitet vilket kan göra 

att vissa tror att de har friheten att skriva vad de vill till andra utan att hållas ansvariga 

(Hardaker, 2010). Näthat plågar många som vistas på nätet. Näthat är ingen egen juridisk term 

utan det är ett samlingsbegrepp för trakasserier och hot över nätet. Ofta går brotten under 

olaga hot, förtal eller förolämpning och så vidare. Eftersom ärekränkningsbrotten förtal och 

förolämpning är skyddade av yttrandefrihetslagen, vilket är en grundlag, går det oftast inte att 

väcka åtal för dessa. Polisen kan endast hjälpa den drabbade om brottet fått väldigt stor 

spridning och förknippas med sexualitet, rasism eller är av grovt kriminell natur. Det är också 

svårt för polisen att utreda brott som skett på nätet då nätoperatörerna sällan vill lämna ut de 

uppgifter som polisen behöver. Dessutom lagras mycket utomlands vilket försvårar saken 

ännu mer (Polismyndigheten, 2019). Enligt Binns (2012) beskrivs numera allt som har att 

göra med negativt uppförande och kommentarer på nätet som ”trollning” och att man då 

”trollar”, vilket i sin tur utförs av ”nättroll”. Trollande över nätet av ett så kallat nättroll, samt 

nätmobbing går ofta under begreppet näthat. Litteratur gällande nättrollande är mer sparsam 

än den som finns kring nätmobbing. Begreppen skiljer sig inte helt åt utan hör samman till 

viss del. På grund av den avsaknad av litteratur som råder gällande trollens offer kommer 

denna studie även titta på offren till nätmobbning då dessa kan antas ligga varandra nära.  

                  Nättroll definieras i Svenska Akademiens ordbok (2015) som ”en person som 

skapar oreda på internet”. Frasen ”trollning” står för ett anti-socialt beteende på nätet (Sest & 

March, 2017) och började användas 2011 då minneshemsidor attackerades (Walter et al., 

2011, refererad i Bishop, 2014). Smeknamnet kommer från Oxfords engelska ordbok från 

1992 där trollning betyder att dra fiskelinan efter båten då man fiskar. Benämningen passar 

eftersom det kan liknas vid att nättrollen lurar och ”drar med sig” sina offer in i meningslösa 

diskussioner (Herring, Job-Sluder, Sheckley och Barab, 2002). Definitionen av trollning ser 

dock olika ut bland forskare (Binns, 2012). Sanfilippo, Fishman och Yang (2018) utförde en 

studie där de intervjuade respondenter angående deras definitioner av nättroll. Deltagarna var 

överens om att troll alltid vill provocera fram en reaktion hos sina mottagare. Buckels, 

Trappnell och Paulhus (2014) menar att trollen stoltserar med att de skapar kaos på internet, 

utnyttjar heta aktuella ämnen som de vet triggar mottagarnas emotioner för att få dem att göra 

bort sig inför andra. Trollning kan som sagt beskrivas som ett anti-socialt beteende, men 
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också avvikande eftersom trollen agerar provocerande och inte beter sig inom ramen för 

socialt beteende (Fichman & Sanfilippo, 2014, refererade i Mkono, 2018). Av Baker (2001), 

Cox (2006) och Brandel (2007:32) (refererade i Hardaker, 2010) beskrivs trollning genom 

postande av provocerande kommentarer vilka endast är till för att provocera andra och skapa 

konflikt. Hardaker (2010) och Bishop (2014) menar att trolla innebär att en individ avsiktligt 

provocerar andra användare online vilket ofta leder till konflikter och starka emotionella 

reaktioner som ofta stör den drabbades kommunikation på nätet (Hardaker, 2010). Enligt 

Buckels, et al. (2014) utförs inte dessa handlingar för att de har en personlig vendetta mot just 

den personen de attackerar, utan detta sker utan anledning. Även Lenhart (2012) och Buckels, 

Trapnell, Adjelovic och Paulhus (2018) menar att trollning skiljer sig från nätmobbning just 

på grund av att trollen inte bryr sig om vem mottagaren är. Trollens motivation är endast att 

skapa kaos på internet enligt Sest och March (2017) och enligt McDermott (2012) vill trollen 

sabotera för sina offer för att få sina ”lulz” eller ”lols”, vilket är förkortningar av ”laughing 

out loud” (sv. skrattar ut högt). Hardaker (2010) beskriver vissa trolls agerande som lite av ett 

skådespel, de låtsas vara snälla och genuint intresserade av ett ämne för att exempelvis få vara 

med i en grupp eller chattforum på nätet. Trollen vinner först deras förtroende och planterar 

sedan onda tankar eller idéer hos medlemmarna (Hardaker, 2010). Då vissa i gruppen kan 

misstänka att det rör sig om ett troll och påtalar det, kan andra som inte uppfattar personen 

som ett troll gå i dess försvar, vilket innebär att en konflikt uppstår dem emellan, vilket trollet 

njuter av att bevittna (Hardaker, 2010). Om trollet lyckas undvika att bli påkommen kan det 

fortsätta med sitt skådespel ett tag till. Då trollet blir påkommet upprörs de som en gång haft 

förtroende för trollet (Hardaker, 2010). Oftast uppstår ett bråk där alla gaddar upp sig mot 

trollet, vilket endast leder till att trollet får ännu mer uppmärksamhet och samtidigt uppnår sitt 

mål (Hardaker, 2010; Buckels, et al. 2014). Troll kan också lura in offer i meningslösa och 

tidsödslande diskussioner där de skriver vilseledande och felaktiga påståenden, vilket väcker 

andras uppmärksamhet som vill rätta och möjligen läxa upp trollet. Om mottagarna nappar så 

kan trollet skatta sig lyckligt då det får sin uppmärksamhet (Herring, et al., 2002). Många 

menar därför att man ska ignorera trollet och bara gå vidare utan att påtala eller tilltala det 

mer, vilket oftast uttrycks ”mata inte trollen” (eng. don´t feed the trolls) (Sida 1 i Buckels, et 

al., 2014; Hardaker, 2010 s.16). Enligt Mkonos (2015) kvalitativa studie ställer de också till 

det för turistindustrin genom att lägga upp fejkade recensioner i sociala medier med syfte att 

svärta ned företagets rykte. Små företagsägare vädjar till trollen att lämna dem ifred då de är 

ödesdigra för deras lilla företag (Mkono, 2015). Philips (2011, refererad i Sanflippo et. al, 
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2017) Mkono (2017) och Hardaker (2010) menar att trollning verkar definieras utefter hur 

personer i fråga själva upplevt troll online.  

                       Oavsett definition så verkar nättroll vilja andra illa genom sin kommunikation 

på nätet. Hur den kommunikationen ser ut varierar. Nättroll skapar stora problem för de 

utsatta (Sest & March, 2017). Vilket är målet för trollet som finner det underhållande (Sest & 

March, 2017). Trots att många är medvetna om trollning så finns det väldigt lite empirisk 

forskning på det menar Buckels, et al. (2014). 

                      Forskare har dock lyckats ringa in typen som gärna utför trollning på nätet. Sest 

och March (2017) studie visade att det är mestadels män som trollar. Gammon (2014, 

refererad i Sanflippo, et al., 2017) menar att de flesta som trollar är unga vuxna mellan 18 och 

34 år. Detta visade även Buckels, et al. (2018) studie, där yngre deltagare visade på högre 

siffror gällande trollning än de äldre. Paulhus och Williams (2002) studie visade att personer 

med personlighetsstörningar som går under begreppet “den mörka triaden” korrelerar med 

trollning på nätet. Den mörka triaden består av de mest ondskefulla personligheterna: 

narcissisten, machiavellianisten och psykopaten (Furnham, Richards & Paulhus, 2013; Geel, 

et al, 2017; Paulhus & Williams, 2002). Paulhus och Williams (2002) studie visade att det var 

flest män med personlighetsstörningarna narcissism, psykopati och machiavellism (Paulhus & 

Williams, 2002). Buckels, Jones & Paulhus (2013) uppmanar att sadism bör läggas till triaden 

för att bilda en tetrad av ondska. Buckels, et al. (2014) studie visade att sadism, machiavellism 

och psykopatism korrelerade med trollning på nätet och att sadism hade den mest robusta 

korrelationen med trollning på internet. De kunde inte se att sadisterna njöt av att göra något 

annat online än att utföra trollning av andra. Vilket inte är så konstigt då sadisten njuter av att 

se andra lida (Buckels, et al., 2013). Forskning visar att affektiv empati och trollning uppvisar 

negativt samband, samt att kognitiv empati och trollning uppvisar positivt samband med 

trollning (Sest & March, 2017). Affektiv empati innebär att man kan uppleva och dela känslor 

med någon annan. De kan alltså inte känna vad andra känner, men genom kognitiv empati kan 

de ändå tyda andras signaler av känslor. De har därför intellekt till att exempelvis tyda att 

andra blir sårade, arga eller ledsna (Ang & Goh, 2010). Enligt Sest och March (2017) drivs 

personer ur den mörka triaden av spänning och uppmärksamhet, vilket också kan förklara 

varför de trollar då det ger hög uppmärksamhet och spänning. Hardaker (2010) kunde genom 

sin studie visa på att aggressivitet och bedrägligt beteende var karakteristiska drag hos de troll 

som är framgångsrika i att störa andra personer på nätet. Buckels et al., (2014) beskriver även 

de troll som bedrägliga och störande.  
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              Narcissisten, machiavellisten och psykopaten har ett självgott sätt, är emotionellt 

kyliga, aggressiva och obehagliga (Paulhus & Williams, 2002). Machiavellisten utmärks av 

en cynisk personlighet som är övertygad om att nyckeln till framgång ligger i att manipulera 

andra (Furnham, et al, 2013; Paulhus & Williams, 2002). Psykopaten är de mest skadelystna 

av dem (Rautman, 2012). De karakteriseras av impulsivitet och spänning samtidigt som de har 

låg affektiv empati (Hare, 1985, refererad i Furnham et al, 2013). Narcissisten kännetecknas 

av en överdriven grandiositet över sig själv, anser sig vara överlägsen och ha större rättigheter 

än andra (Paulhus & Williams, 2002). Personer som vill visa upp sig själva som överlägsna 

och grandiosa brukar inte bry sig om rättfärdighet eller att de beter sig på ett dåligt vis (Kim 

& Bock, 2018). Jones och Pittman, 1982, refererade i Kim och Bock (2018) menar också att 

dessa personer tenderar att uttrycka sig och agera skrämmande mot andra eftersom de tycker 

att det är roligt att göra andra rädda. 

                Begreppen rädsla och erfarenhet användes vid skapandet av Troll-Likert (se 

metodavsnittet). Rädsla är den mest centrala och ursprungliga av människans alla emotioner. 

Ordet emotion har sina rötter i det latinska ordet motere som betyder ”att röra sig”. 

Människans vardag präglas av en ständig flykt (rörelse) från rädslan, då vi gör vårt yttersta för 

att undvika den och obehagskänslorna den ger. Rädslan handlar om att förutse faror som kan 

ge fysiskt men också psykisk smärta. Den kan ge upphov till psykiskt lidande, vilket gör att 

den har en oerhört stor roll i livet. Inställning till rädslan avgör hur hela samhället byggs upp 

och ser ut (Dozier, 2000). Rädsla kan uppstå genom olika erfarenheter, genom direkt kontakt 

med objektet men också indirekt genom social överföring (Olsson & Phelps, 2007).  

                    Erfarenhet är ett begrepp som är kopplat till lärande. Inlärning börjar alltid med 

erfarenhet. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses människans erfarenhet som grundläggande för 

att tillhandahålla sig kunskaper, färdigheter och attityder. Kunskapen ökar genom tolkningar 

av reflektioner och erfarenheter (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003).   

  

Problemformulering och syfte 

                 Litteraturen som finns att tillgå behandlar näthat i stort och främst nätmobbning. 

Den största källan verkar vara media genom tidningsartiklar. Vilket också Hopkinson (2013) 

skriver i sin artikel. Ett antagande kunde göras utefter beskrivningarna av trollens beteende att 

de som utsatts inte tyckt att det var en trevlig upplevelse. Alla artiklar som tagits upp var de 

som hittats och verkat relevanta för studiens syfte. Alla var dock från utlandet. Denna studie 

ämnade att vända sig till svenska studenter då de antas röra sig mycket på internet. I och med 



   

 

  10 

 

deras studier förväntades de även ofta ha kommit i kontakt med sociala medier och internet. 

Studien ämnade täcka kunskapsglappet gällande nättroll och dess offer.  

 

Frågeställningar  

                    Hur stor erfarenhet har studenter av nättroll? Hur rädda är studenter för nättroll? 

Finns det ett samband mellan svenska studenters erfarenhet och rädsla av nättroll? Hur 

definierar svenska studenter nättroll? 

Metod 

 

Deltagare 

                  Deltagare i föreliggande studie utgjordes av ett stickprov av svenska studenter, 

aktiva på nätet. För att delta krävdes det var över 18 år. Metoden som användes för att nå 

deltagarna var bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Detta innebar att enkäterna skickades 

till personer som fanns tillgängliga för uppsatsskrivaren som i sin tur gjorde enkäterna 

tillgängliga för studenter. Urvalsmetoderna genererade 93 svar.  

 

Design  

   Studien utgjordes av kvantitativ- och kvalitativ metod genom en tvärsnittsstudie 

bestående av elektroniska enkäter och en tematisk analys.  

 

Instrument  

    Då man använder sig av en enkät är det bäst att använda sig av en redan testad 

skala så att läsare kan kontrollera dess tidigare användning och reliabilitet (Brace, Snelgar & 

Kemp, 2012). Dock kunde ingen tidigare beprövad skala hittas. Därför skapades en skala 

utifrån studiens syfte. Efter forskning om fenomenet nättroll på PsychInfo, PshychArticels, 

Scopus och Goodle Schoolar på sökord som ”trolls online”, ”internet trolling” och ”cyber 

trolls” växte kunskapen för att kunna skapa påståenden till Likertskalan som avsåg mäta 

deltagarnas erfarenhet, rädsla och definitioner av nättroll. Den egenkonstruerade Likertskalan 

var en självskattningsskala på ordinalskalenivå. Den bestod av två dimensioner. Den ena 

mätte respondenternas rädsla (5 påståenden) för nättroll och den andra mätte deras erfarenhet 

(7 påståenden) av nättroll. Dessa blandades med varandra. I dimensionen rädsla kunde en 

respondent få som lägst 5 poäng och högst 25 poäng. Det lägsta poäng en respondent kunde få 

på dimensionen erfarenhet var 7 poäng och högst 35 poäng. För att kunna besvara första och 

andra frågeställning i studien sattes ett mittvärde som referensram för att mäta huruvida 
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respondenterna hade låg respektive hög grad av rädsla (12,5 poäng) respektive erfarenhet 

(17,5 poäng). Urvalets medelvärde jämfördes därmed med mittpunkten i respektive 

dimension. Över mittpunkten indikerade att man hade hög grav och under mittpunkten 

indikerade att man hade låg grad. Följande åtgärder gjordes för att höja dess alfavärde. 

Skalans dimension Erfarenhet hade ett alfavärde på α= 0,597.  Ett påstående togs bort från 

dimensionen erfarenhet ”jag tror att det är vanligt med nättroll” eftersom scale if item deleted 

visade att om detta togs bort skulle alfavärdet höjas till α= 0,654.  

Skalans dimension Rädsla hade ett alfavärde på α =0,555. Scale if item deleted visade att 

”jag skulle kunna konfrontera ett nättroll om jag såg ett trolla mot någon annan online” 

sänkte alfat. Om detta påstående inte varit med hade alfat legat på α= 0,642. Då det togs bort 

visade scale if item deleted att ”jag skulle inte konfrontera ett nättroll som trollade mot mig 

online” sänkte alfat, utan det hade alfat varit a= 0.710. Då det togs bort visade scale if item 

deleted att ”jag misstänker alla för att vara nättroll på internet” sänkte alfat, utan det hade 

alfat varit a= 0.736. Analys längre än så gav endast ett sjunkande Crohnbachs alfa på skalan 

rädsla. Påstående ”jag skulle kunna konfrontera ett nättroll om jag såg ett trolla mot någon 

annan online”, ”jag skulle inte konfrontera ett nättroll som trollade mot mig online”, ”jag 

misstänker alla för att vara nättroll på internet” togs alltså bort från instrumentet för att höja 

dess alfavärde från α =0,555 till a= 0.736. Nedan visas en tabell innehållande de påståenden 

som blev kvar av Troll-Likerts påståenden ordnade under index. Påståendena under index 

Erfarenhet_2 respondenternas erfarenhet av nättroll. Påståendena under index Rädsla_2 mäter 

deras rädsla för nättroll. Ordningen som visades för respondenterna då de besvarade enkäten 

går att se i bifogad bilaga (bilaga 2).  

Troll-Likert 

Index Erfarenhet_2 

Jag tror att det oftast är kändisar som utsätts för nättroll. 

Jag har aldrig sett ett nättroll aktivt trolla någon online. 

Jag har misstänkt någon på nätet för att vara ett nättroll. 

Jag har aldrig själv utfört trollning eller liknande på nätet. 

Någon jag känner har blivit utsatt för ett nättroll. 

Jag känner ett nättroll. 

Jag har själv blivit utsatt för nättroll.  
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Index Rädsla_2 

Även om någon trollade mot mig så skulle jag inte vara orolig att det kan göra mig något. 

Om jag ser någon trolla mot någon annan på nätet blir jag orolig att det ska ge sig på mig. 

Jag tycker att nättroll är farliga. 

Det har hänt att jag undvikit att kommentera något på nätet av oro för att bli utsatt för ett nättroll. 

Jag känner en oro för att bli utsatt för nättroll. 

 

                     Hela skalans svarsalternativ hade en grad av ett till fem poäng ”håller inte alls 

med” gav ett poäng, ”håller inte med” gav två poäng, ”håller varken med eller tar avstånd”, 

gav tre poäng, ”håller med” gav fyra poäng, ”håller helt och hållet med” gav fem poäng. Om 

respondenterna svarade på med en låg svarspoäng på dimensionen erfarenhet innebar det att 

de inte alls håller med om påståendet och har därmed en låg erfarenhet av nättroll. Svarade de 

däremot med en hög svarspoäng innebar det att de hade hög erfarenhet av nättroll. Svarade 

respondenterna med en låg svarspoäng på dimensionen rädsla innebar det att de har en låg 

rädsla för nättroll. Svarade respondenterna med en hög svarspoäng på dimensionen rädsla 

innebar det att de har en hög rädsla för nättroll. Undantag gällde för påstående 1, 2, 3 och 5 

som är omvända vilket innebär att poängen räknas tvärtom.  

                    Litteraturen har skilda definitioner av nättroll, därför vore det intressant att veta 

vad respondenterna anser utgöra ett nättroll. För att ta reda på det lämnades påstående 13 med 

en tom ruta där respondenterna kunde svara med egna ord på ”jag definierar nättroll som”. 

Ordningen av påståendena hade ett syfte. De gick från att vara lättsamma till mer allvarliga. 

Detta för att respondenterna skulle få en mjuk start då de öppnade enkäten och inte tycka att 

den verkade jobbig och tung att ta sig igenom. Till en början var ”jag definierar nättroll som” 

först eftersom det fanns en oro att påverka respondenternas egen definition med resten av 

påståendena. Dock flyttades den till slutet istället eftersom den upplevdes ge en för tung start.  

 

Datainsamlingsmetod 

 En enkät användes för att svara på studiens frågeställning. En enkät är också 

lämplig att använda då man ska göra en sambandsanalys och då man vill undersöka fenomen 

som annars är svåra att manipulera (Howitt & Cramer, 2014). Att använda en enkät ger också 

många svar på kort tid vilket passade bra då studiens insamlingsperiod endast var en vecka. 

Enkäten var en elektronisk enkät som distribuerades via Survey & Report. Det är totalt tolv 
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påståenden och en öppen fråga utformades utifrån en Likertskala. Påståendena är på 

ordinalskalenivå men kommer sammantaget att behandlas på intervallskalenivå. För att nå 

målgruppen studenter som är aktiva på nätet, användes bekvämlighetsurval genom att skicka 

förfrågningar om tillåtelse att få posta av länk till enkäten till sju administratörer för 

Facebooksidor som förmedlar försäljning av studentlitteratur. Tanken var att studenter som 

söker litteratur också skulle se länken och besvara den. Dock gav inte förfrågningarna något 

positivt utfall då ingen administratör ville tillåta att något annat än studentlitteratur postades 

på sidan. Då tiden för insamling av enkätsvar var knapp fick andra vägar tas. Därför togs 

beslutet att även använda snöbollsurval. Snöbollsurval är ett icke-slumpmässigt urval som 

innebär att man hittar ytterligare respondenter genom tidigare funna respondenter (Kjellberg, 

2015). I detta fall uppmanades endast de utvalda respondenterna att sprida den elektroniska 

enkäten vidare, inte att svara på den eftersom de var bekanta för uppsatsförfattaren. 

Exempelvis tillfrågades en släktings före detta arbetskollegas dotter som enligt kännedom är 

student. Om hon kunde sprida enkäten genom sina kanaler. Risken att deltagarna ska ha en 

relation till uppsatsförfattaren därför liten. Dock finns en högre risk att deltagarna vet vem det 

är då snöbollsurval i detta fall innebär att enkätens spridning inte har kunnat kontrollerats. 

                 

Genomförande 

                    Deltagare som fick länken kunde helt enkelt klicka på den för att direkt komma 

till samtyckesformuläret (se bilaga 1). Där informerades de om studien och dess syfte samt 

villkor för att delta. För att komma vidare till enkäten var de tvungna att ge sitt samtycke 

genom att klicka i en ruta längre ned på sidan. Först då dök påståendena upp angående deras 

möjliga erfarenhet och rädsla angående nättroll upp. För att avsluta ombads de klicka i en ruta 

där det stod skicka in. Genom Survey & reports hemsida kunde sedan deltagarantalet följas. 

Antal deltagare önskade överstiga 100 stycken för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. 

Tolv timmar efter att enkäten skickades ut till bekanta så hade 76 svar kommit in. Efter 

ytterligare ett dygn var det 90 stycken. En vecka efter utskicket hade det inkommit 93 svar 

och insamlingen stoppades för att kunna analysera svaren i statistikprogrammet SPSS 

statistics (hädanefter SPSS). 

 

Databearbetning 

  SPSS användes efter importerande av data från Survey & Report. Detta för att 

möjliggöra en statistisk analys av deltagarnas svar på enkäten. Rådatan från de besvarade 

enkäterna från Survey & Report analyserades om i SPSS statistikprogram. För att kunna 
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genomföra ett korrelationstest skapades två nya index, erfarenhet_2 och rädsla_2. För att testa 

om deras korrelation var signifikant användes Spearmans rangkorrelationskoefficient. Det 

vanligaste testet som undersöker i vilken grad två variabler samvarierar är Pearsons 

produktmomentskorrelationskoefficient (Pearsons r) som mäter linjär korrelation. Villkoren 

för att använda sig av Persons r är att båda variablerna mätts på intervallskalenivå och är 

normalfördelad (Borg & Westerlund, 2012). Då enkäten i denna studie bestod av en 

Likertskala, innebär det att variablerna mättes på ordinalnivå. Data var heller inte 

normalfördelad då erfarenhetsskalan var positivt snedfördelad. Enligt Borg och Westerlund 

(2012) blir ofta data snedfördelad då skalor som Likert använts. Därför användes istället det 

alternativa korrelationstestet Spermans rangkorrelationskoefficient då villkoren för att 

använda det är att båda variablerna mätts på ordinalskalenivå. Data behöver heller inte vara 

normalfördelad (Borg & Westerlund, 2012). 

          För att mäta skalornas reliabilitet beräknades de med Cronbachs alfa (Brace, Kemp, & 

Snelgar, 2012).              

          En regressionsanalys (kallas också linjär regressionsanalys) utfördes för att se vilken 

effekt prediktorn (erfarenhet) har på variabeln rädsla. Kraven för att det ska röra sig om en 

linjär regression är att sambandet är linjärt, att det råder homoscedasticitet och residualerna 

ska vara normalfördelade. Homoscedasticitet innebär att spridningen i variabeln rädsla ska 

vara ungefär lika som för alla variabler för erfarenhet, det ska inte vara för stor spridning dem 

mellan. Normalfördelade residualer innebär att variablerna för rädsla och erfarenhet är 

normalfördelade kring linjen. Ett krav för att kunna utföra en regressionsanalys är också att 

skalan är på intervallnivå, vilket en Likertskala som tidigare nämnts inte är. Dock kan en 

ordinalskala som en Likert likna en intervallskala då man slår samman många index (Borg & 

Westerlund, 2012). Detta möjliggör alltså ett utförande av en regressionsanalys i detta fall.  

               För att kunna se hur respondenterna definierar nättroll kopierades deras svar från 

SPSS till ett Word-dokument. Vissa svar var så långa att de inte fick plats att utläsas i SPSS. 

Genom servey & reports hemsida kunde en rapport tas ut där det gick att utläsa de 20 första 

respondenternas hela svar. Dock var det två stycken utöver dessa 20 vars fullständiga svar inte 

gick att läsa, vilket tyvärr innebar att den informationen föll bort. Word-dokumentet med 

respondenternas definitioner blev 3,5 sidor långt. 

             Tematisk analys. En tematisk analys enligt Braun och Clarkes (2006) anvisningar 

genom sex steg genomfördes av respondenternas svar till påstående nummer 17 ”jag 

definierar nättroll som:”. En tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en metod som 

analyserar och identifierar mönster i data, sådant som är av vikt för frågeställningen. Första 
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steget innebar att bekanta sig med all data genom att läsa igenom allt noggrant flera gånger. 

Steg två innebar att koda data. Betydande mönster ströks över med markeringspenna. 

Respondenterna hade beskrivit vad nättrollen gör och beskrivit dem som personer. 

Beskrivningarna som markerats lästes sedan igenom igen och alla skrevs ned i ett separat 

dokument. Steg tre innebar att hitta potentiella teman som Braun och Clarke (2006) kallar 

dem. Efter knöts citat till varje potentiellt tema. Exempelvis skapades de potentiella temana 

provokation och underhållning med tillhörande citat så som ”de försöker i princip att få 

andra att bli på dåligt humör och debattera med dem enbart för att provocera”. Steg fyra 

innebar att studera de potentiella temana och tillhörande citat noggrant. 

Steg fem innebar att definiera och namnge de teman som växt fram under steg tre och fyra. 

Slutligen innebar steg sex att föra samman temat med passande citat för att kunna redovisa det 

under resultatdelen (Braun & Clarke, 2006). 

Bortfall 

             För att förhindra bortfall utgjordes första sidan av ett informationsbrev där deltagarna 

informerades om deras villkor för att delta, hur data behandlas enligt GDPR och de fyra etiska 

forskningskraven. Efter att deltagarna läst detta fick de välja att ge samtycke eller ej, vilket 

säkerställer frivilligt deltagande. Deltagarna delgavs även kontaktinformation för det fall de 

skulle ha någon fundering, vilket kan antas gav dem en känsla av kontroll.  

              Externt bortfall innebär det antalet respondenter som gavs möjligheten att svara men 

som inte gjorde det. Hit räknas exempelvis de studenter som såg länken till enkäten men som 

valde att inte trycka på den (Kjellberg, 2015). Att beräkna det externa bortfallet i denna studie 

kan beskrivas som omöjligt då enkätens spridning inte kunde kontrolleras eftersom den spreds 

med snöbollsurval. Dock upptäcktes det att två deltagare inte gett fullständiga svar. I det ena 

fallet hade två svar från skalan erfarenhet uteblivit och i det andra ett svar från skalan rädsla.       

Rutan där deltagarna uppmanades ge sina egna definitioner av nättroll resulterade i 71 svar av 

92. 

 

Reliabilitet och validitet 

                   För att undvika räkningsfel av den mänskliga faktorn användes 

statistikprogrammet SPSS för att beräkna studiens resultat (Brace, Snelgar & Kemp, 2012). 

Genom användandet av Survey & Report ökar studiens reliabilitet då det kommer till 

dataöverföring gällande respondenternas svar på enkäten. Detta eftersom överföringen sker 

digitalt och inte manuellt. 
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          För att öka studiens reliabilitet utfördes bland annat en pilotstudie för att kontrollera att 

enkätens innehåll var enkelt att tyda. Fyra personer testade enkäten och gav sedan feedback. 

Enkäten skickades inte iväg till blivande respondenter förrän den ansågs vara helt färdig.  

 För att få så många svarande respondenter som möjligt till enkäten spreds den genom 

delande av en länk under sju dagar. Sättet den spreds på medför att det inte kan garanteras att 

alla svaranden var studenter då länken kan ha hamnat i händerna på vem som helst under 

tiden den låg tillgänglig på nätet. För att försöka begränsa dess spridning till unga vuxna 

studenter bads studenter att sprida den vidare genom sina kanaler vilket innebar deras 

Facebook sidor och deras klassers Facebooksidor.  

                      För att höja studiens reliabilitet konstruerades enkäten av fem påståenden som 

mäter respondenternas rädsla respektive sju påståenden som mäter respondenternas erfarenhet 

av nättroll. Enligt Kjellberg (2015) ökar reliabiliteten då man mäter samma fenomen flera 

gånger, därav flera påståenden som mäter rädsla respektive erfarenhet. Genom att titta på 

skalornas alfa kan man se hur den interna konsistensen är. Ett bra Crohnbach alfa ska ligga 

mellan 0.8 och 0.9. Som tidigare redovisat låg båda skalorna mellan 0.5 och 0.6 vilket betyder 

att den interna konsistensen är låg och har därför ett svagt samband till varandra. Efter att 

åtgärder gjordes för att höja dess alfa låg dem mellan a=0,654 och a= 0,736 vilket är en liten 

förbättring. 

                Forskningsområdet angående nättroll har grundligt utforskats innan enkäten 

skapades vilket höjer dess validitet.  

                    För att alla påståenden i en skala ska kunna mäta samma sak måste de korrelera 

med varandra. För att se om de gör det kan man av Cronbachs alfa (Kjellberg, 2015) som är 

den mest använda metoden (Brace, Snelgar & Kemp, 2012).                        

                Verkar studiens frågeformulär irrelevanta för dess syfte, kan deltagare bestämma sig 

för att inte besvara det, något som kallas face validity (Kjellberg, 2015). Det visade sig att två 

personer inte hade besvarat alla påståenden då tre svar hade uteblivit. Dock går inte att anta att 

de inte ville besvara dessa, då de helt enkelt kan ha missat att kryssa i rutan och trott att de 

svarat. SPSS visade inte på något bortfall i den mån att någon gått in på enkäten utan att 

genomföra den. Vilket kan peka mot en god face validity. Dock inkom endast 71 egna 

definitioner av nättroll av 93 möjliga. Kanske tyckte respondenterna att den rutan var 

irrelevant för studiens frågeställning.  

 

Etiska överväganden.    
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 Studiens syfte och nyttan som forskningen kan medföra, överväger dess möjliga 

skada. För att förhindra att forskningsdeltagarna tar skada stödjer sig denna studie på 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskning vilka lyder följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).         

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om sina villkor för 

deltagande. Informationen ska innefatta allt som kan tänkas stå till grund för deras 

ställningstagande angående medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska också göras 

varse om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om och när de så önskar. Kravet 

uppfylldes på så vis att deltagarna fick läsa ett följebrev som upprättats med deras villkor för 

att delta. Följebrevet innehöll all information som kan de kan tänkas behöva ta del av (se 

bilaga 1). Denna åtgärd uppfyllde informationskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke för att kunna delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter att respondenterna läst informationen och uppfyllt 

informationskravet fick de kryssa i en ruta som fanns under texten om de ville godkänna och 

ge sitt samtycke. Först då kunde de tas vidare till enkäten och besvara dess innehåll. 

Deltagarna kunde alltså välja att inte ge samtycke genom att inte kryssa i rutan och därmed 

inte delta. Denna åtgärd uppfyllde samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska få ta del av respondenternas 

identitet. Deltagarna ska också få veta hur resultatet kommer att redovisas (Vetenskapsrådet, 

2002). Då deltagandet sker genom en elektronisk enkät via onlinesurvey är respondenternas 

identitet inte känd, varken för uppsatskrivaren eller för andra som sett eller delat länken till 

enkäten. Då respondenterna läste följebrevet med information gällande studiens villkor fanns 

där även information om hur de kunde ta del av studiens resultat. Dessa åtgärder uppfyllde 

konfidentialitetskravet.   

Nyttjandekravet innebär att respondenternas svar endast får användas till de ändamål 

de avser användas till (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas svar har inte använts till 

något annat än till att besvara studiens frågeställning. De har inte spridits vidare på något sätt 

vilket medför att nyttjandekravet uppfylldes.   

Dataskyddsförordningen, GDPR, förbjuder att känsliga personuppgifter lagras 

(Karlstads Universitet, 2018). I föreliggande studie har inga känsliga personuppgifter samlats 

in eller lagrats. Insamlade data har behandlats enligt GDPR:s sex grundläggande principer 

hämtade från Karlstads universitet (2018). Uppgifterna som tas från deltagarna har behandlats 

på ett korrekt, öppet och lagligt sätt i förhållande till den vars personuppgifter som behandlas. 
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Uppgifterna har också behandlats utefter det uttryckt angivna och berättigade ändamålet, inte 

till något annat. Uppgifterna som samlats var av relevans och var lämpade, inte för 

omfattande i förhållande till ändamålet. Uppgifterna var korrekta och uppdaterade. De 

förvarades inte längre än nödvändigt, detta för att minska risken så tidigt som möjligt att 

möjliggöra identifiering av respondenterna (Karlstads Universitet, 2018).  

 

Resultat 
                   Det minsta värdet för erfarenhet var 12 och högsta var 30 poäng (se tabell 1) (m= 

22,69, s= 4,37). Mittpunkten av erfarenhetsdimensionen var 17,5 vilket innebär att ett 

medelvärde på 22,69 innebär att de har relativt stor erfarenhet av nättroll. Det minsta värdet 

för rädsla var 7 och det högsta var 35 poäng (se tabell 1) (m= 18,02, s= 4,45). Hälften av 

poängen som kunde erhållas var 12,5 vilket innebär att ett medelvärde på 18,02 innebär att de 

har relativt stor rädsla för nättroll. 

                Korrelationstestet visade att det fanns en signifikant korrelation mellan variablerna 

erfarenhet och rädsla (r=.368, N=93, p< .01, tvåsidig prövning). Resultatet visar att ju mer 

erfarenhet studenterna har desto mer rädsla har de.  

                En regressionsanalys av variablerna erfarenhet (prediktorn) och rädsla (BV) 

resulterade i ett värde på r2= 0,120. Regressionsanalysens resultat innebär att 12% av 

variationen i beroendevariabeln rädsla kan förklaras av prediktorn erfarenhet. Resterande 88% 

beror på andra faktorer som varken har uppmätts eller kontrollerats för. Då erfarenheten ökar 

eller sjunker, gör också rädslan det till 12% av erfarenheten. 

               En regressionslinje upprättades vilket gav resultatet y=10,35+0,35*x. Linjens 

lutning är alltså svagt positiv. 

 

                                                  ------------------------- 

                                                        Tabell 1 här  

                                                  ------------------------- 

                                                  ------------------------- 

                                                        Tabell 2 här  

                                                  ------------------------- 

                                                  ------------------------- 

                                                        Figur 1 här  

                                                  ------------------------- 

 



   

 

  19 

 

               Den tematiska analysen resulterade i ett tema som var gemensamt för 

respondenternas definition av nättroll, vilket var: personer som provocerar fram reaktioner för 

nöjes skull. Nedan följer beskrivningar med stödjande citat från respondenterna av det tema 

som framkom ur analysen. 

 

Personer som provocerar fram reaktioner för nöjes skull.  

               Temat växte fram från respondenternas definition av nättrollens agerande. Hur 

respondenterna tolkar trollens beteende på nätet. Majoriteten beskrev ett nättroll som en 

person som är ute efter att provocera andra, som kränker/förnedrar/nedvärderar andra genom 

elaka och ibland hotfulla kommentarer. Många ansåg att trollen endast gör detta för att de 

tycker att det är kul “T.ex kan de aktivt välja att förstöra för sig själv och andra i spelet för de 

tycker det är rolig”. Vissa upplevde att trollet låtsas vilja ändra andras syn på saker bara för 

att irritera ”Personer som provocerar fram reaktioner hos folk genom att skriva saker som 

berör "laddade ämnen". De försöker i princip att få andra att bli på dåligt humör och 

debattera med dem enbart för att provocera”. Några menade att de sprider näthat så som 

rasism och sexism. Många ansåg att de är mobbare. Vissa gick långt och kallade dem för 

patetiska personer eller idioter. Många menade att de bara söker uppmärksamhet för att de 

själva mår dåligt ”svaga människor som själva mår dåligt och vill trycka ner andra så att de 

ska må lika dåligt” ” En människa som själv mår dåligt psykiskt. Slår ner på andra för att 

känna sig bättre. Behöver fly från sin värld och sig själv.” Vissa var tydliga med att det var 

från deras egna erfarenheter de beskrev nättrollen ”t.ex spelar jag mycket dataspel och där 

finns det mycket troll”. En respondent berättade att hen själv trollat under ett dataspels gång. 

Många respondenter tog upp det faktum att trollen inte har en känd identitet utan de gömmer 

sig. Tack vare “fejk-konton” kan de slänga ur sig saker de inte skulle våga säga annars i en 

konversation ansikte mot ansikte. “Personen skulle troligen inte agera på samma sätt i ett 

verkligt möte”.  

Diskussion 
                        Respondenternas erfarenhet och rädsla antas vara hög om man ser till att 

medelvärdet ligger över mittvärdet. Resultatet är intressant då det kan förutspås att många 

som blivit utsatta för nättroll inte vet om det av olika anledningar. Vissa kanske inte vet om 

att begreppet existerar och kan därför inte besvara om de blivit utsatta trots att de kanske varit 

det. Nättrollen har också olika sätt att trolla på. Hardaker (2010) beskriver som skrivet många 

olika scenarion som hon tycker begreppet trollning går under. Bland dem det ”skådespelande 

trollet” det som låtsas vara intresserad av samma saker som sina offer samtidigt som det 
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sprider felaktigheter för att förvirra. Det kan förutsättas att många troll som beter sig på detta 

vis undkommit att bli påkomna. Ett troll som trollar på detta sätt vill inte bli påkommet, det 

vill fortsätta att plantera onda tankar och idéer hos gruppmedlemmarna. Är det ett skickligt 

troll så kan man anta att det gått förbi oupptäckt många gånger (Hardaker, 2010). Trots att 

sådana händelser kan ha ägt rum, visar ändå respondenterna på hög erfarenhet.              

                    Det resulterande temat en person som provocerar för nöjes skull återspeglar 

också litteraturens definitioner av nättroll. Baker (2001), Cox (2006) och Brandel (2007:32) 

(refererade i Hardaker, 2010) Bishop (2014) och Hardaker (2010) beskriver även de trollning 

som postande av provocerande kommentarer för att skapa konflikt på nätet vilket trollet 

tycker är roligt att iaktta. Enligt respondenternas utsagor uttrycker nättrollen hemska saker 

som rasism, sexism, hot och nedvärdering i sina kommentarer. Philips (2011) och Hardaker 

(2010) menar att trollning över lag verkar definieras utefter vad uppgiftslämnaren har för egen 

erfarenhet av nättroll. Vilket också var tydligt i vissa respondenters svar då de innehöll 

exempel på vad som hänt dem. Många tog även upp att trollen vågar uppträda som de gör på 

grund av att de är anonyma. De menade att de inte skulle bete sig så i verkligheten utanför 

dataskärmen. Kaplan och Haenlein (2010) menar att en e-identitet kan skilja sig från 

användarens vanliga identitet då de kan skapas fritt. Användaren kan då gömma sig bakom 

den eller ett pseudonym (Kaplan & Haenlein, 2010). Gränsen för den verkliga och den 

virtuella världen suddas då ut mer och mer, speciellt för unga personer som redan saknar 

gränser och som då tror att de inte kan hållas till svars för deras handlingar på nätet 

(Hardaker; Wright, 2014; Wagner, 2019). Syndromet online disinhibition effekt kan förklara 

vad som händer (Wright, 2014). Syndromet innebär att mottagaren på andra sidan skärmen 

inte känns lika verklig som vid ett möte ansikte mot ansikte. Det skapas då utrymme för 

beteenden som vanligtvis inte uppvisas i andra sociala sammanhang. Tillsammans med 

distansen och disinhibitionen som uppstår spelar också anonymiteten en roll i sammanhanget 

(Wright, 2014). Den fysiska distansen som skapas online, tillsammans med den erhållna 

anonymiteten gör att de vågar uttrycka sig hårdare (Hopkinson, 2013; Wright, 2014). Teorin 

om deindividuation innebär att då en person upplever anonymitet av sig själv och andra. I 

samband med att hen känner grupptryck kommer den personen att agera mer aggressivt än 

vad hen hade gjort utan anonymiteten (Haney, Banks & Zimbardo, 1971; Mann, Newton & 

Innes, 1982; Zimbardo, 1969). Man upplever då en reducerad självreglering och 

självkännedom, vilket leder till att beteendet förändras (Kiesler, et al.,1984). Sociala normer 

som man vanligtvis förhåller sig till råder inte längre (Mann, et al., 1982). Sociala normer är 

då man beter sig på ett sätt för att passa in i gruppen och inte bli utanför (Perfumi, Bagnoli, 
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Caudek & Guazzini, 2019). Zimbardo (1969) menar att då man är anonym och går ifrån sin 

identitet och ansvar agerar man mer aggressivt än vanligt. Deindividuation har till och med 

kopplats samman med mänsklig ondska (Reinmann & Zimbardo, 2011; Zimbardo, 1969). 

Detta kan vara en förklaring till att så många skriver hatfulla kommentarer på internet. Varför 

vill de då bete sig som de gör? Kanske är detta något som de även skulle vilja ägna sig åt i det 

verkliga livet, men som de stoppas från på grund av att de måste hålla sig till de sociala 

normer som samhället satt upp för att inte riskera att hamna utanför gruppen. På internet kan 

de bete sig som de vill utan att de måste ta ansvar för de negativa konsekvenserna som 

rimligtvis borde uppstå, eftersom de upplever sig skyddade av sin anonymitet på nätet. Kan 

det vara ett tecken på låg affektiv empati och att de tillhör den gruppen med 

personlighetsstörningarna från den mörka tetraden som Buckels et al. (2014) och Sest och 

March (2017) menar är de som gillar att trolla på nätet? Dock är detta inget som går att bevisa 

med hjälp av denna studie då det endast är en tolkning av respondenternas beskrivningar.  

                         En intressant observation gällande resultatet är att påstående nummer fyra ”jag 

har aldrig själv utfört trollning eller liknande på nätet” har elva respondenter besvarat med en 

etta och tio respondenter med en tvåa. De har alltså utfört trollning eller liknande på nätet. De 

som svarat med en etta är säkra på att de trollat, medan de som svarat med en tvåa är mindre 

säkra. Det är också tre som svarat med en trea vilket kan tolkas som att de inte alls vet. 

Funderar de respondenter som svarat med en tvåa eller trea på vart gränsen för trollning går, 

vilket är som beskrivits något som även litteraturen kring trollning uttrycker svårigheter kring.              

                   Resultatet från korrelationstestet visar att erfarenhet positivt samvarierar med 

rädsla. Alltså leder mer erfarenhet till mer rädsla. Ur ett behavioristiskt synsätt kan detta 

förklaras utifrån inlärningsteorin. Inlärningsteorin utgår från att allt lärande sker genom 

erfarenhet. Lärandet utvecklas genom positiva och negativa känslor gentemot erfarenheterna. 

Har man erfarit något som samtidigt uppgav obehagskänslor finns risken att man lärt sig att 

det inte är något man vill göra igen och att då ett undvikandemönster infinner sig (Kåver, 

2014). Genom erfarenheten de har och får av nättroll stiger också rädslan för dem. Detta visar 

också prediktionen från regressionsanalysen. Enligt Kåver (2014) kan detta, utifrån 

inlärningsteorin, resultera i ett undvikandemönster från respondenternas sida. Deras 

erfarenheter av nättroll har gett dem känslor av rädsla. Rädsla är som Dozier (2000) beskriver 

en emotion som vi människor inte vill känna och att vi därför flyr vi ifrån den. Kan det då 

leda till att de som möter nättroll börjar undvika användandet av internet? Enligt Kåver (2014) 

leder undvikande till desto mer rädsla för att återuppleva den igen. Man kan också enligt 

Olsson och Phelps (2007) vara rädd för något som man endast hört är farligt, genom social 
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överföring. Troll-Likerts index “erfarenhet_2” efterfrågar egentligen inte så mycket 

egenupplevd erfarenhet. Det är endast påstående fyra och sju som kan koppla erfarenheten 

som självupplevd. Arton respondenter svarade att de håller med om att de själva blivit utsatta 

och sju svarade att de håller med helt och hållet. Förutom påstående fyra får påstående ett “jag 

tror att det oftast är kändisar som utsätts för nättroll” och tre “jag har misstänkt någon på 

nätet för att vara ett nättroll” högst poäng gällande erfarenhet. Högt poäng på påstående tre 

innebär inte per automatik att de misstänkt någon för att vara ett troll som trollat mot dem 

själva. De kan också ha iakttagit trollande av någon annan på nätet. Det är därför möjligt att 

respondenterna är rädda på grund av social överföring. Att de endast hört talas om nättroll 

efter att exempelvis ha läst om dem i media eller fått det berättat för sig av en bekant (Olsson 

& Phelps, 2007).               

                   Regressionsanalysens resultat visar på att erfarenhet och rädsla samvarierar till 

12%. Hur är det med de resterande 88% som inte kunde kontrolleras? Vad innehåller de? 

Eftersom tidigare forskning inte gjorts under liknande förhållanden finns inget att jämföra 

med. Är det så enkelt att man kan anta att studenterna i 88% av fallen inte är rädda för 

nättroll? 

                    

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet.  

                     Mätinstrumentet fick ett acceptabla alfavärden med a=0,654 på skalan erfarenhet 

och a= 0,736 på skalan rädsla. Det kan alltid bli bättre men då detta var ett egenkonstruerat 

mätinstrument av något som inte tidigare blivit mätt är det ändå ett bra utgångsläge för vidare 

forskning och replikering. Dock säger inte ett bra alfavärde något om validiteten i studien. 

                         Vid kommande studier bör påstående ”jag skulle inte konfrontera ett nättroll 

som trollade mot mig online” tas bort eftersom det inte nödvändigtvis mäter rädsla. Eftersom 

litteraturen, (Buckels, et al. 2014; Hardaker, 2010) menar att man inte ska ”mata trollen”. 

Istället ska man ignorera det för att det ska ge sig. Personer som svarat på detta påstående med 

höga poäng har alltså gjort helt rätt och är kanske inte alls rädda utan vet endast hur nättroll 

ska handskas.  

                     Troll-Likert innehöll tre påståenden som var omvända. Anledningen till att vissa 

var omvända var för att fånga upp de som uppvisar en skevhet i sina svar. Dock kan detta 

också medfört att respondenterna läste påståendena snabbt och inte märkte att vissa var 

omvända. Om så var fallet så blir deras svar, och poäng, motsatsen till vad de faktiskt menar 

och resultatet blir fel. Dock kan man aldrig veta säkert att respondenter tolkar påståenden och 
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frågor från enkäter så som uppsatsförfattaren menar att de ska tolkas. Det kan därför inte 

garanteras. 

                  Respondenternas erfarenhet och rädsla anses vara hög om svarspoängens 

medelvärde jämförs med dess mittvärde. Eftersom instrumentet är nytt fick en referensram 

sättas som tidigare inte använt. Eftersom den inte använts tidigare är det svårt att säga om den 

återspeglar verkligenheten på ett bra sätt. Denna kan därför under studier som följer utvecklas 

och komma att se annorlunda ut.  

Studiens urval.  

                    Urvalet riktades till studenter då de antogs ha mer erfarenhet av nättroll än andra 

då de kan antas vistas mycket på nätet i och med sina studier. Urvalsförfarandet gör att det 

inte går att säkerställa att det endast är studenter som svarat på enkäten då det inte går att följa 

dess spridning. Detta medför att om studien skulle göras igen men med total kontroll över att 

deltagarna är studenter skulle möjligen resultatet se annorlunda ut. 

Etik.  

                   Eftersom deltagandet var anonymt kunde ingen respondents identitet avslöjas. 

Dock finns alltid möjligheten att kontakta it-tekniker som kan söka upp ip adressen i vilken 

användes vid besvarandet av enkäten. Dock kan enheten knuten till adressen användas av 

någon annan än ägaren vilket betyder att respondenternas identitet ändå är relativt skyddad. 

Enkäten delades på Facebooksidor i grupper bestående av studenter. Dock är det stängda 

grupper vilket innebär att dess medlemmar är skymda för uppsatsförfattaren. Om enkäten 

lagts upp någon annan stans eller skickats vidare finns det ingen vetskap om.  

Slutsats och vidare studier.  

                 Föreliggande studies fynd kan konkretiseras ned till att respondenterna har låg 

erfarenhet och låg rädsla för nättroll. Desto mer erfarenhet respondenterna har av nättroll, 

desto mer rädda är de för dem. En helt klar definition finns varken i litteraturen eller bland 

respondenterna. I dagsläget får man nöja sig med att definitionen ligger i betraktarens ögon. I 

vidare studier skulle det vara intressant att se vad resten av Sveriges befolkning har för 

relation till nättroll. Under studiens gång har det påvisats att ägare till konton, som kan kalla 

sig ”influensers” ofta råkar ut för trollning. Att göra en studie av deras erfarenhet vore 

intressant. Även de som spelar tv- och dataspel online då de också verkar vara en grupp som 

utsätts för nättroll. Exempelvis skulle en enkät kunna delas på en communitysida på Facebook 

för de som spelar tv-ch dataspel online. 

                Då risken finns att man råkar ut för online disinhibition effekt och deindividuation 

bör även möjligheterna som finns för att kunna vara anonym på nätet ses över.  
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Tabell 1. 

Troll-Likerts antal erhållna poäng (P) per påstående, medelvärden (M) och  för erfarenhet 

och rädsla.  
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Index Erfarenhet_2 1P 3P 3P 4P 5P M 

Jag tror att det oftast är kändisar som 

utsätts för nättroll. 

11 21 13 37 11 3,17 

Jag har aldrig sett ett nättroll aktivt trolla 

någon online. 

36 23 9 17 8 2,33 

Jag har misstänkt någon på nätet för att 

vara ett nättroll. 

5 10 12 38 27 3,78 

Jag har aldrig själv utfört trollning eller 

liknande på nätet. 

11 10 3 9 59 4,03 

Någon jag känner har blivit utsatt för ett 

nättroll. 

7 21 13 32 20 3,40 

Jag känner ett nättroll. 47 22 20 2 1 1,78 

Jag har själv blivit utsatt för nättroll.  39 21 8 18 7 2,28 

 

Index Rädsla_2 1 

poäng 

2 

poäng 

3 

poäng 

4 

poäng 

5 

poäng 

medelvärde 

Även om någon trollade mot mig så 

skulle jag inte vara orolig att det kan 

göra mig något. 

6 40 17 21 9 2,86 

Om jag ser någon trolla mot någon 

annan på nätet blir jag orolig att det ska 

ge sig på mig. 

35 23 17 15 2 2,20 

Jag tycker att nättroll är farliga. 11 16 32 30 4 3 

Det har hänt att jag undvikit att 

kommentera något på nätet av oro för att 

bli utsatt för ett nättroll. 

27 34 10 14 8 2,38 

Jag känner en oro för att bli utsatt för 

nättroll. 

30 33 16 12 2 2,17 

 

Tabell 2  

Tabell över ANOVA 

  Sum of squares df Mean square F Sig. 

1 Regression 216,327 1 216,327 12,143 ,001b 

 Residual 1801,824 89 17,815   

 Total 1801,824 90 17,815   
b 
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Figur 1.  

Regressionslinje över prediktorn erfarenhet och beroendevariabeln rädsla. 
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Bilaga 1 följebrev 

Följebrev med information om studien 
Jag, Karin Ånesjö, gör en C-uppsats i psykologi. Uppsatsen önskar ge en kartläggning i hur 

svenska studenter tänker kring nättroll. Jag är intresserad av dig som är aktiv på nätet och det 

kan då antas att du blivit utsatt, eller är rädd för att bli utsatt för nättroll. Om du inte vill svara 

på frågor som rör nättroll råder jag dig till att inte delta. Dock kan du genom ditt deltagande 

öka din egen förståelse och tankar angående nättroll. Deltagandet tar ca 5-10 minuter.  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling av data som skett innan återkallandet. 

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras tills dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Karlstads universitets betygsregister för att sedan förstöras. 

 

Information från Karlstads universitet angående GDPR: Karlstads universitet är 

personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med 

den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

dpo@kau.se. 

Önskas att ta del av det färdiga arbetet kontakta mig via mail eller DiVA. 

 

Kontaktuppgifter 

Student: Karin Ånesjö, karilars106@student.kau.se 

Handledare: Fredrik Hjärthag, lektor/rektor? I Psykologi fredrik.hjarthag@kau.se  

 

Jag är över 18 år och godkänner ovanstående    □ 
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Bilaga 2 enkät 

Enkät Troll-Likert 
Innan enkäten visas för deltagaren ombeds de läsa igenom informationsbrevet och etiska 

protokollet, för att kunna ta sig vidare för att besvara enkäten behöver de klicka i sitt 

samtycke. 

 

 

 

1. Jag tror att det oftast är kändisar som utsätts för troll. 

                □ jag håller inte alls med    

                □ håller inte med    

                □ håller varken med eller tar avstånd                                     

                □ håller med                                                                            

                □ Håller helt och hållet med.    (Svarsalternativen upprepades efter varje påstående) 

 

2. Jag har aldrig sett ett nättroll aktivt trolla någon online. 

3. Jag har misstänkt någon på nätet för att vara ett troll. 

4. Jag har aldrig själv utfört trollning eller likande på nätet.  

5. Även om någon trollade mot mig så skulle jag inte vara orolig att det kan göra mig 

något.  

6. Någon jag känner har blivit utsatt för ett troll online. 

7. Jag känner ett nättroll.  

8. Om jag ser någon som trollar mot någon annan på nätet så blir jag orolig att det 

ska ge sig på mig 

9. Jag tycker att nättroll är farliga. 

10. Det har hänt att jag undvikit att kommentera något på nätet av oro för att bli utsatt 

för ett nättroll.  

11. Jag känner en oro för att bli utsatt för nättroll. 

12. Jag har själv blivit utsatt för nättroll. 

13. Jag definierar nättroll som: 
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