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Kan trold tæmmes? Maia Kahlke Lorentzen Hent PDF Forlaget skriver: Den første danske bog, der dykker
helt ned i fænomenet internet-trolling og undersøger, hvad såkaldt ’troldeadfærd’ egentlig er. For måske er
alle trolde ikke afstumpede eller stakkels kældermennesker. Nogle gange er trolden faktisk vores flinke,

veluddannede kollega – eller os selv.

’Trolling’ eller på dansk ’troldeadfærd’ er i takt med internettets udvikling blevet et udbredt fænomen med
store konsekvenser for den åbne, offentlige debat. ’Trolling’ er at poste provokerende og stødende indhold i
kommentarspor eller online fora, med det formål at få en voldsom reaktion. Troldene opererer på et spektrum

fra afsporing af debatter til deciderede hadekampagner og kriminel og livsødelæggende cybersabotage.
Problemet er, at troldeadfærd ofte fejltolkes, fordi vi mangler kulturel, psykologisk og analytisk viden om
motivationerne bag troldeadfærd. Ofte er troldene ikke sociale stakler, men velfungerende ideologer med en

klar agenda.
Med deres store kendskab til internetkultur, psykologi og den digitale virkelighed analyserer bogens tre
forfatterne forskellige former for troldeadfærd – både den type, der nærmest er mainstream i vores digitale
tidsalder, og den type, der antager politiske former, når såkaldte troldehære med koordinerede angreb kan
påvirke folkestemningen, som russiske ’troldefabrikker’ gjorde det under det amerikanske valg i 2016.

Kan trold tæmmes? er en både seriøs og fascinerende introduktion til et nyt område af vores fælles liv, som vi
i fremtiden vil være tvunget til at forholde os til.

Maia Kahlke Lorentzen er ekspert i cybersikkerhed og digital dannelse hos Cyber- nauterne og medstifter af
tech-aktivist-netværket DO:TOPIA.

Katrine Emme Thielke er cand.mag. i Informationsvidenskab og digital rådgiver.

Nana Dall er cand.mag.psyk, kaospilot og konfliktmægler, som de sidste år har haft fokus på de social
medier. 
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