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Erik Andersson har sedan 2003 varit verksam vid Högskolan i Skövde i 
ämnet pedagogik och parallellt arbetat som grundskolelärare. Hösten 2007 
blev han doktorand i pedagogik vid Örebro universitet och anställd som dok-
torand vid Högskolan i Skövde. Han har ingått i forskarskolan Utbildnings-
vetenskap med inriktning mot didaktik och forskningsgruppen Utbildning 
& Demokrati. Erik Anderssons vetenskapliga intresseområden är politisk 
socialisation, didaktik, platsens pedagogik och digitala medier.

I avhandlingen analyseras den institutionella karaktären och den pågående 
kommunikationen i en svensk nätgemenskap (Svarthjärta) av och för ung-
domar, det vill säga en digitalt medierad gemenskap som bygger på delta-
garnas kommunikation och skapande av social infrastruktur. Det teoretiska 
ramverket vilar i agonismen i vilken den mänskliga samvaron ses som kon-
trovers- och kampfylld, en nödvändighet för bevarandet av mänsklig och 
idémässig mångfald. De kommunikativa villkoren för politiskt handlande 
och dess karakteristik i tio politiskt kontroversiella samtal (s.k. trådar) om 
bland annat global uppvärmning, abort, homosexualitet, barnaga och 
Sverigedemokraterna analyseras. Vad som visar sig i de situationer inom vilka 
deltagarna tillägnar sig politiska preferenser och färdigheter är att Svarthjärta 
som institution påtagligt styr de handlingar och den kommunikation som är 
möjlig. Institutionen styr deltagarna samtidigt som deltagarna styr varandra 
i enlighet med det institutionen kräver. Politisk kontrovers blir en nödvändig 
och naturlig del i samtalen och det politiska handlandet tar sig uttryck ge-
nom offentliggörande och prövande av politiska intressen och positioner. Att    
utmana dominerar de politiska handlingarna, det vill säga handlingar som är 
raka, ärliga, öppna, tillmötesgående, konfrontativa och proklamerande. Den 
personliga frågan som den offentliga kampen i de politiskt kontroversiella 
samtalen aktualiserar är: Vem är och vill jag vara inför mig själv, här och nu? 
Detta gör att deltagandet bland annat blir en fråga om att informera självet, 
att kritiskt granska och skapa sitt eget argument inför sig själv här och nu i 
en gemenskap av andra. I Svarthjärta alstras en utbildningssituation i vilken 
deltagarna avkrävs vara innehållsfokuserade, kontrovershanterande och kom-
munikativa vilket skapar en deltagarkaraktär som är offensiv, argumentativ 
och polemisk.
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