
Det politiska rummet 
 



Till 
Felicia och Olle,

två personer som fyller mitt liv med inspiration, kärlek och glädje. 
 



Örebro Studies in Education 36 
Örebro Studies in Educational Sciences  

with and Emphasis on Didactics 4 
 
 

 
 
 

ERIK ANDERSSON 
 
 

Det politiska rummet 
Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av 

och för ungdomar 



 
 

© Erik Andersson, 2013 

Titel: Det politiska rummet. Villkor för situationspolitisk socialisation i en 
nätgemenskap av och för ungdomar. 

 
Utgivare: Örebro universitet 2013 

www.publications.oru.se 
trycksaker@oru.se 

 

Tryck: Örebro universitet, Repro 12/2012 

ISSN 1404-9570 
ISBN 978-91-7668-907-3 

http://www.publications.oru.se/
mailto:trycksaker@oru.se


Abstract 
 
Erik Andersson (2013): The Political Space. Conditions for Situational 
Political Socialisation in a Net Community by and for Young People. 
Örebro Studies in Education 36, Örebro Studies in Educational Sciences 
with an Emphasis on Didactics 4, 334 pp. 
 
The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going com-
munication in, a net community organised by and for young people. This is 
achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a 
situation in a specific context in which the participants, within the battle 
between different groups attempting to organise society through interaction 
and action, adopt political preferences and skills. The thesis builds on ago-
nism, a political theory in which controversy and struggle are viewed as 
prerequisites for human life that uses language as a political act. The net 
community, as an institution, contingently depends on political rebirth via 
action and communication. The use of language creates places that give the 
institution meaning while at the same time the institution claims the partici-
pants and their creation of meaning. Black Heart, the analysed net commu-
nity, is a quasi-public space for and by young people aged between 14 and 
28 years. It is a cultural community where political conversations take place 
among other kinds of communication. The institutional character of Black 
Heart and ten politically controversial conversations are analysed, using a 
case study method that applies web content analysis and computer mediat-
ed discourse analysis. There is a strong institutional framework operating in 
the political text conversations of Black Heart, the participants are gov-
erned by the institution and the participants govern each other. The politi-
cal communication is characterised by revealing and arguing for political 
interest. To challenge is the dominant category of political action which 
constitutes political subjects that are offensive, argumentative and polemic. 
Political communication and the on-going interaction generate an educa-
tional situation in which the participants are expected to be content orient-
ed, argumentative, expressive, communicative and polemic.  

Keywords: political socialisation, political action, public sphere, agonism, 
digital media, net community, case study, education. 
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Förord 
 

Things come wrapped up in time. 
Like the past in a present. 

 (Marillion 2008: Låt: Wrapped Up in Time. Album: Happiness is the road.) 

 
Denna avhandling är produkten av ett skeende i ett specifikt nu och det 
som förflutit sedan dess, inlindad i tiden – en politiskt laddad present i 
form av en utbildningssituation. 

Den starkaste utbildningssituationen som har kommit att påverka mig 
som politisk person var jag med om vid 12 års ålder. Känslan och minnet 
av politiskt erkännande dröjer sig kvar. Ett av mina största fritidsintressen 
var, och är fortfarande, att fiska. Skillingaryd, det småländska samhället 
som jag vuxit upp i, ligger utmed Lagan som i Skillingaryd har dämts upp 
för att bilda en större damm. Uppströms dammen ligger ett pappersbruk 
som med sina utsläpp bidragit till att ta död på livet i dammen. Som fiskare 
och naturvän stod plötsligt vissa intressen på spel. Vad skulle hända om 
utsläppen fortsatte? Vad skulle hända med djurlivet och våra möjligheter 
att fiska? Något behövde göras. Min lärare på Fågelforsskolan, Marja 
Moberg, uppmärksammade denna oro och tillsammans började hela  
klassen mobilisera för att försöka påverka och göra något åt situationen.  
Eftersom min far jobbade i kommunen som ansvarig för vatten och avlopp 
var det inte svårt att få kontakt med kommunens miljö- och hälsoskydds-
inspektör som villigt förklarade och visade på vilka olika former av  
kemiska föreningar som släpptes ut i Lagan. Klassen gjorde studiebesök på 
pappersbruket, tog egna vattenprover, undersökte djurlivet, provfiskade 
och skickade fiskar på analys samt läste om naturföroreningar. Jag vill 
minnas att ett reportage i Jönköpingsposten uppmärksammade klassens 
insatser och förmedlade vårt budskap. Vad jag definitivt minns är den  
soliga dagen i slutet på vårterminen 1991 då jag hastigt skulle infinna mig 
på skolans expedition för att vara med i den lokala radion. Som  
initiativtagare till projektet var det mig de ville intervjua. Jag minns att jag 
fick sitta och vänta en stund med telefonluren tryckt mot örat. Däremot 
minns jag inte så mycket om vad jag sedan sa, men jag minns att reportern 
nämnde ordet militant. Han undrade om jag var militant, ja det trodde jag 
att jag var.  

Genom hela min skolgång från förskola till högre utbildning är  
utbildningssituationen en av få som haft en så påtaglig och direkt betydelse 
för mig som politisk person. Det som låg mig nära påverkade starkt det 
handlande jag tillsammans med andra företog mig och som jag ansåg  
nödvändigt. Som fiskare, naturvän, ung medborgare och studerande fick 



jag genom skolan, tillsammans med min lärare och mina klasskamrater, 
andra vuxna samt media möjligheten att ta plats i det offentliga rummet 
och känna mig politiskt relevant – en känsla av att kunna göra skillnad 
genom mina egna handlingar tillsammans med andra i gemenskap. Så här 
kommer resultatet, vill jag tro, en avhandling inlindad i tiden som en  
present från ett skeende i ett specifikt nu.  

Jag vill med dessa inledande ord också passa på att tacka de personer 
som haft extra betydelse för avhandlingens tillkomst. Carsten Ljunggren, 
min huvudhandledare, du har med medveten och öppen inställning till mitt 
avhandlingsprojekt och mig som person på ett fruktbart och utmanande 
sätt fört mig i en riktning som jag tidigare bara anat men som jag nu  
känner mig hemma i. Carsten, du har med din integritet och genuina värme 
varit ovärderlig för det arbete som jag genomfört. Kennert Orlenius, min 
biträdande handledare, har ända sedan jag började läsa till lärare hösten 
1999 följt och stöttat min akademiska karriär och genom detta öppnat upp 
nya möjligheter för mig som person. Tack för ditt aldrig sviktande stöd och 
alla de tillfällen som vi tillsammans varit på resa här i Norden. Maria  
Olson, min biträdande handledare, du har efter det att du kom in i  
processen intagit rollen som kritisk vän och med skarp analytisk blick  
genomskådat mina texters svagheter och otydligheter. Ditt engagemang 
och din genuina involvering i mitt arbete samt de samarbeten vi haft har 
varit oerhört betydande.  

Jag vill också rikta ett tack till Tomas, Matilda och Johan. Tomas 
Englund, tack för ditt aldrig sviktande stöd under hela min doktorand-
utbildning och att du tog dig tid att i avhandlingens slutskede både läsa 
och ge värdefulla synpunkter men också att ge struktur åt situationen som 
sådan. Matilda Wiklund, tack för att du följt mitt arbete och att du i ett 
tidigt skede kommenterade mitt projekt och för att du i avhandlingens 
slutskede gett värdefulla kommentarer. Johan Öhman, tack för att du tidigt 
fick mig att se betydelsen och relevansen av mitt empiriska nedslag, att du 
fick mig att hålla kvar idéen om nätgemenskapen och det digitala samtalet. 
Tack också för kontinuerligt stöd och visat intresse samt kommentarerna i  
avhandlingens slutskede. Jag vill också rikta ett tack till Patrik Hernwall 
för att du vid mittseminariet ställde frågan om vad mitt avhandlingsprojekt 
egentligen gick ut på och vad som var mitt empiriska fokus. Tack också 
Jakob Svensson för att du som kommentator vid slutseminariet fick mig att 
se vikten av ytterligare kommunikativ klarhet och att en diskussion över 
akademiska ämnesgränser är viktig. 

Jag vill också nämna de akademiska sammanhang inom vilka jag verkat 
och som har varit betydande för den professionsutbildning jag nu  
genomfört. Tack Högskolan i Skövde som finansierat min utbildning och 



som på ett generöst sätt gjort det möjligt att genomföra den på ett optimalt 
sätt. Tack alla ni som deltagit och gjort forskarskolan Utbildnings-
vetenskap med inriktning mot didaktik till ett nöjsamt och konstruktivt 
rum att vistas i. Tack alla ni i forskningsmiljön Utbildning & Demokrati 
för möjligheten att tillsammans med er lyfta fram ofärdiga texter och  
tankar. Men även för möjligheten att konstruktivt kritiskt diskutera  
utbildningsrelevanta frågor generellt.  

Till sist vill jag nämna min familj, speciellt Hanna och våra barn Felicia 
och Olle. Ni fyller mitt liv med mening och kärlek. 
 
 
/Erik Andersson, senhösten 2012 i Skultorp 
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Kapitel 1. Inledning: Rum för politiskt handlande 
och villkor för situationspolitisk socialisation 
 
 

 
 
 

Figur 1. Sprida ordet 

“I handlingar och ord uppenbarar människorna alltid vem de 
är, visar aktivt sitt väsens unika individualitet och träder in på 
världens scen” (Hannah Arendt 1958/1998, s. 243) 

 
Framväxten av digitala medier har gjort det möjligt för individer och  
grupper av individer att skapa gemensamma rum som ställer specifika krav 
på deltagande och som bland annat kan komma till uttryck genom att 
sprida ordet och argumentera för det deltagarna tror på. Utdraget ovan 
från en så kallad tråd, ett digitalt medierat samtal om ett visst ämne i ett 
diskussionsforum, är hämtat från nätgemenskapen Svarthjärta vars  
institutionella karaktär och pågående kommunikation (politiska samtal) är 
föremål för analys i denna avhandling.  

Utmärkande för nätgemenskaper är att de bygger på deltagarnas inne-
hållsproduktion och kommunikation1. De är gemenskaper i vilka deltagar-
na tillsammans skapar en social infrastruktur med specifika normer och 
regler. Detta blir tydligt i Svarthjärta genom uttalanden som: “Jag hade väl 
knappast suttit och diskuterat med dig om jag inte hade varit påläst?”, 
“kan du inte diskutera eller hålla en sansad ton, dra från forumet”, “Kan 
du inte motivera något, så har du inget att göra i forumen”. En typisk 
aspekt i vår tids skeenden i vilka färdigheter, normer och värden förmedlas 
och lärs, och som i interaktion med andra formar individen till en person-
lighet, är att de sker i medierade former (Delanty 2003). Mycket forskning 
(exempelvis Herring 2010a) pekar på att samtalsdeltagare i så kallad 

                                                      
1 På en generell nivå avser kommunikation en form av gemensamt delande av något 
och som inkluderar ett görande som exempelvis ett meningsutbyte i vilket en för-
ståelse om det som delas kan uppnås och som kan leda till ett förändrat handlande. 
Det gemensamma delandet av något betraktas i denna avhandling som en i huvud-
sak mänsklig aktivitet. Kommunikationen kan vara mellan människor och inom 
människan själv genom tänkandet i dialog med omvärlden och sig själv. 
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datormedierad kommunikation orienterar sig mot och skapar specifika 
samtalsnormer. Detta påvisar den mänskliga anpassningsförmågan och 
samtalets robusta egenskaper att vara det grundläggande sätt på vilket 
människor kommunicera med varandra. Det är, som Hannah Arendt  
konstaterar ovan, i samtalet med andra människor som människorna  
uppenbarar vilka de är och träder in på världens scen. En grundläggande 
kritik mot det moderna samhället som Arendt framför är just att samhället 
begränsat möjligheterna till att träda fram på världens scen, att handla 
genom att börja något nytt och göra sin röst hörd i den mänskliga gemen-
skapen men som de digitala medierna2 potentiellt kan ha kommit att för-
ändra. Möjligheten att träda fram på världens scen och i detta framträ-
dande accepteras som deltagare kan dock ifrågasättas när det gäller ung-
domar. Samhället, inte minst skolan, står därför inför en pedagogisk utma-
ning: att hantera hur unga människor ska kunna ta plats politiskt. Det som 
står på spel är den unga människans frihet – utrymmet för politiskt hand-
lande3. Detta gör att valet av empiriskt nedslag tillsammans med Arendts 
syn på handlande är betydelsefullt i denna avhandling.  

Kravet på att i Svarthjärtas diskussionsforum träda in på världens scen 
genom att hålla en sansad ton, att vara påläst samt att kunna motivera och 
argumentera för sin sak påminner om de krav som ställs på unga  
människor i skolan där de enligt läroplanerna (Skolverket 2011a; 2011b) 
ska kunna och ges möjlighet att framföra personliga ställningstaganden 
och ta ett personligt ansvar. Detta motiverar inte bara en analys av dator-
medierad kommunikation utan också en diskussion, vilket jag kommer att 
ta mig an i avhandlingens sista kapitel, om hur utbildningssituationen i 
skolan kan förstås i ljuset av andra rum så som nätgemenskapen och vice 
versa. Skolan har sannolikt en del att lära av de meningsutbyten, de  
färdigheter, normer och värden som grundläggs genom ungas användning 
av digitala medier samtidigt som unga människor har mycket att lära i 
skolan. Relationen digitala medier, utbildning4 och skola blir särskilt viktig 

                                                      
2 Digitala medier betraktas här som elektroniskt baserad media, system med skilda 
typer av innehåll (produkter), förbindelser och artefakter vilka är socialt och  
kulturellt inbäddade och som gör digitalt medierad kommunikation möjlig. 
3 Politiskt handlande definieras i Kapitel 5 med utgångspunkt i Hannah Arendts 
politiska filosofi och ska i korthet förstås som att påbörja något nytt, att träda in 
på världens scen och ta ansvar i livet av mänsklig gemenskap genom att till-
sammans med andra skapa möjligheter att hantera frågor och problem som är 
centrala för konstituerandet av den mänskliga gemenskapen. 
4 Med utbildning avses ett i huvudsak socialt system – en gemensam angelägenhet 
som bygger på vissa antaganden om livet i den mänskliga gemenskapen och som 
syftar till bevarande och förnyelse av världen.  
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att uppmärksamma eftersom de digitala medierna i ökad utsträckning  
invaderar skolan och klassrummen samtidigt som användningen av digitala 
medier kan alstra utbildningssituationer som inte behöver ha något med 
skolan att göra. Genom ökad förståelse för det som sker i ungdomars rum 
utanför skolan kan skolan uppmärksamma delar av den värld som är de 
ungas, men därmed inte sagt att skolan ska överta det som sker i dessa 
rum. Just internet, i vilken nätgemenskapen tar plats, har visat sig kunna 
utgöra en alternativ politisk5 och samhällelig plattform för unga människor 
vilka vänt ryggen mot samhällets institutioner och mer traditionella former 
av samhälleligt deltagande. Kunskap om unga människors samhälleliga 
deltagande utanför skolan kan alltså bli ett led i skolans arbete att ta unga 
människor på allvar, att låta ungdomars frågor, farhågor och intressen bli 
vägledande i det nuvarande samhällets uppdrag att säkra bevarandet och 
förnyelsen av samhället – att låta unga uppenbara vilka de är och träda in 
på världens scen.  

Att utföra forskning på internet kräver kreativitet genom anpassning till 
de rum som studeras. Att studera internetkulturer är en interdisciplinär 
angelägenhet vilket innebär att internetforskaren måste vara insatt i dels 
det egna akademiska fältet men även i vad som sker i andra fält. Dator-
medierad kommunikation och dess produkt, datormedierad text, utgör ett 
tämligen nytt forskningsområde och datamaterial när det studeras i skilda 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lägg därtill att internet, den digitala väv i 
vilken nätgemenskapen är inplacerad, rimligen torde vara en av historiens 
största innehållsförmedlare vilket medför behovet av ett omfattande  
laborerande med skilda analysstrategier, val av metoder, tekniker och  
teoretiska angreppsvägar. Svarthjärta, det vill säga avhandlingens  
empiriska utgångspunkt, och karaktären på den kommunikation som sker i 
de politiska samtalen har därför kommit att bli den utgångspunkt som fått 
styra avhandlingens teoretiska inriktning och det är således utifrån denna 
utgångspunkt som den teoretiska upparbetningen och användningen av 
teori samt upparbetningen av metodologi ska förstås.  

                                                      
5 Med politik avses en strid “mellan olika grupper om hur samhället bör vara  
ordnat” (Larsson 2006, s. 9) och som är beroende av människors möten i vilka 
individer handlar gemensamt och strider mot varandra i syfte att försöka styra 
fördelningen av resurser i samhället, vilka beslut som bör fattas, vilka metoder som 
bör användas och vilket innehåll som är centralt i den pågående striden. Se 5.1 
Politik, det politiska och politiken. 
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Med ett intresse för den institutionella karaktärens, det vill säga rum-
mets, avgörande betydelse för unga människors politiska socialisation6 
samt några idéer om vad som kan komma att visa sig träder jag in i Svart-
hjärta som studeras utifrån det grundläggande antagandet att det är unga 
människor av kött och blod som kommunicerar i nätgemenskapen. Men 
det är inte ungdomarna som är avhandlingens analysobjekt, snarare är det 
den ungdomsproducerade texten. Det är således texten, det som ung-
domarna skriver och som blir synligt på datorskärmen, som utgör det  
empiriska fokuset i analysen. Avsikten med analysen är att försöka komma 
åt vilken typ av institution Svarthjärta är samt att i den pågående kommu-
nikationen, med fokus på politiskt handlande, nå kunskap om villkor för 
situationspolitisk socialisation7. Med villkor avses rummets anspråk8 och 
deltagarnas handlingar samt den typ av situationspolitisk socialisation 
dessa faktorer möjliggör. Avhandlingens kunskapsintresse är kunskap om 
skeenden i vilket deltagarna, inom striden mellan olika gruppers försök att 
ordna samhället, genom interaktion och handling tillägnar sig politiska 
preferenser och färdigheter; kunskap om de villkor som kan finnas för 
detta; samt kunskap om det politiska samtalet som ett innehållsligt  
betydande inslag i samhället och för deltagarnas självförståelse. Kunskaps-
intresset utgör grunden för såväl teoretiska som metodologiska och  
metodiska val för analys av det empiriska fallet – den institutionella  
karaktären och den pågående kommunikationen i nätgemenskapen Svart-
hjärta.  

1.1 Syfte 
Syftet är att analysera den institutionella karaktären och den pågående 
kommunikationen i en nätgemenskap av och för ungdomar. Mer precist 
innebär detta en analys som avser att besvara följande: 
 

                                                      
6 Med politisk socialisation avses ett skeende i vilket människor utvecklar samhälle-
liga och medborgerliga anknytningar, skilda politiska preferenser, samhälleliga 
attityder och kompetenser. Se 2.2 Forskningsfältet politisk socialisation för en 
utförligare definition. 
7 Situationspolitisk socialisation är ett skeende i ett specifikt sammanhang i vilket 
deltagarna, inom striden mellan olika gruppers försök att ordna samhället, genom 
interaktion och handling tillägnar sig politiska preferenser och färdigheter. Se 5.5 
Situationspolitisk socialisation.  
8 Med anspråk avses kravet på en viss typ av kommunikation baserat på förväntade 
och möjliga handlingar, regler och normer – det som rummet kräver av dess delta-
gare och som därmed påverkar deltagarna att handla på ett för sammanhanget och 
situationen specifikt sätt. 
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 Vilka kommunikativa villkor för utövandet av politiskt handlande 1.
råder i nätgemenskapen? 

 Vilken är det politiska handlandets karakteristik i samtalen? 2.
 Vilka villkor föreligger för situationspolitisk socialisation? 3.

 
Valet av nätgemenskap görs mot bakgrund av ett antal kriterier som tar 
fasta på att nätgemenskapen organiseras av och för ungdomar. Analysen 
av de kommunikativa villkoren för nätgemenskapens deltagare att utöva 
ett politiskt handlande, första delen av syftet, baseras på de institutionellt 
uttryckta regler och normer som görs gällande för och i samtalen. I  
analysen av det politiska handlandets karakteristik, syftets andra del, väljs 
ett antal politiskt kontroversiella9 samtal ut där hantering av politiska 
 intressen10 analyseras. Syftets tredje del uppnås genom analys av det  
resultat som genereras i syftets del ett och två, alltså en metaanalys av 
forskningsfråga ett och två. Avsikten är att mot bakgrund av utfallet i de 
två första forskningsfrågorna där fråga ett klargör själva kontexten (rum-
met) och där fråga två klargör själva situationen (det politiska handlandets 
karakteristik i platsen) kunna göra uttalanden om relationen mellan nät-
gemenskapens institutionellt kommunikativa villkor och politiskt hand-
lande. Sammantaget utgör dessa faktorer villkor för situationspolitisk  
socialisation. Detta bygger på ett antagande om att det är förhållandet 
mellan rummet (nätgemenskapen som institution) och deltagarnas (förvän-
tade, norm- och regelbestämda) handlingar som konstituerar villkoren för 
situationspolitisk socialisation. Syftets tredje del inkluderar därför även en 
identifikation av uttryck i samtalssituationer vilka utgör verksamma exem-
pel på villkoren för situationspolitisk socialisation. Situationerna visar på 
några av de sätt på vilket villkoren är verksamma i de politiska samtalen 
och som i denna avslutande del beskrivs i termer av politiskt subjekts-
skapande, det vill säga den politiska deltagarkaraktär som konstitueras och 
som eftersträvas för de deltagare som väljer att medverka i samtalen. 

Det politiska rummet är ett rum, en aspekt av det offentliga rummet, i 
vilket unga människor ges möjlighet till handling, att vara (politiska)  
deltagare. Men avhandlingen som har explorativ och deskriptiv karaktär 

                                                      
9 Politiskt kontroversiella frågor är frågor som rör flertalet människors liv inne-
hållande starkt konflikterande intressen och perspektiv – frågor som i rådande 
situation inte kan nå konsensus och som tydligt påvisar att människornas samvaro 
är politiskt ordnad. 
10 Ett politiskt intresse är det som människorna, genom att vara varandras mot-
ståndare, strider om och som människorna värderar som varande av vikt och  
önskvärt att uppnå för att kunna leva ett gott liv i en mänsklig gemenskap.  
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analyserar bara ett av flertalet politiska rum – nätgemenskapen – och med 
anknytande resonemang till skolan samt med resonemang kring utbildning 
i bred bemärkelse. 

1.2 Institutionen Svarthjärta 
Svarthjärta är ett fiktivt namn på en svensk nätgemenskap av och för  
ungdomar i åldersspannet 14 till 28 år. Namnet ska inte tolkas som att 
nätgemenskapen är ondsint eller mörk i satanistisk mening. Snarare mot-
svarar ’det svarta’ rummets utseende och de ursprungliga medlemmarnas 
musik- och klädstil.11 Ordet ’hjärta’ påvisar att det som sker i nätgemen-
skapen sker utifrån genuina intressen och frivilligt avsatt tid samt att nät-
gemenskapen är uttalat välkomnande och vänligt inställd. Framskrivning 
av vad som karakteriserar Svarthjärta, som följer nedan, är en del av det 
empiriska analysresultatet.12 

I Svarthjärta kan medlemmarna träffa nya människor, hålla kontakten 
med befintliga vänner, blogga, chatta och diskutera, bilda specifika  
intressegrupper och så vidare. Svarthjärta är en alternativ och öppen  
nätgemenskap som ursprungligen är för ungdomar med specifik musik- 
och klädstil. CREW, Svarthjärtas ledningsgrupp, uppdaterar kontinuerligt 
sidan genom att bland annat slänga ut inaktiva medlemmar. Enbart aktiva 
medlemmar är välkomna. Våren 2010 handlar detta om cirka 62 000 för 
att hösten 2011 uppgå till över 74 000 och vintern 2012 cirka 82 000 samt 
hösten 2012 cirka 90 000 medlemmar. Det har bedrivits kampanjer för att 
öka antalet medlemmar i syfte att göra Svarthjärta större. På startsidan 
(hösten 2010) anges det bland annat att det finns cirka 17 000 trådar, tre 
miljoner poster (inlägg) och 14 000 band på musiksidan. Vintern 2012 är 
motsvarande siffror 18 400 trådar, 4,4 miljoner forumsinlägg (poster) samt 
16 200 band. Svarthjärta är regelbundet besökt av sina medlemmar och 
andra icke-medlemmar. September månad 2011 hade Svarthjärta  
exempelvis 194 145 besök, 44 889 unika besökare, över fyra miljoner  
sidvisningar och 23 sidvisningar per besökare. 

Svarthjärta beskrivs av institutionen själv som socialt, vänligt, seriöst 
och lekfullt. Det är inte tillåtet att mobba, bråka, trakassera, göra person-
liga påhopp eller kränka andra medlemmar. Vid upplevda kränkningar, 
trakasserier och mobbning uppmanas medlemmarna rapportera detta till 
ADMINS och CREW. ADMINS ansvarar för att följa merparten av kommuni-

                                                      
11 Vad gäller just ungdomskultur/musik och politik så konstateras Gerodimos och 
Ward (2007) att det sker en ökad hopslagning av dessa. 
12 Analysens genomförande presenteras i Kapitel 6 och en utförligare beskrivning av 
Svarthjärta som institution ges i Bilaga 1. 
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kationen i de gemensamma delarna av Svarthjärta. De övervakar och  
korrigerar icke önskvärda beteenden. De institutionella ramarna upprätt-
hålls på detta sätt i den pågående kommunikationen i vilken ADMINS är 
delaktig och ansvarig. Den slutliga avgörande och beslutsfattande instansen 
är Svarthjärtas ägare och skapare – Kim (fiktivt namn) – Svarthjärtas 
högste CREW. Det finns skrivna avtal och regler vilka medlemmarna för-
binder sig till när de registrerar sig på sidan. Till dessa finns tydliga kon-
sekvenser beskrivna i termer av straff och påföljd.  

Svarthjärta beskriver sig som lagligt och demokratiskt. Sveriges rikes lag 
ska följas och demokratiska former tillämpas. Bland annat finns det forum 
som syftar till att utveckla och förbättra sidan som öppnar upp för förslag 
och rapportering av fel. Det ges möjlighet att vara en lojal kritiker, lyfta 
frågor och funderingar samt att delta i omröstningar och argumentera för 
sin ståndpunkt. Flera av de förslag som framförs i forumen, i bloggar och 
så vidare genomförs av CREW. CREW uttrycker en vilja och ett intresse att 
lyssna på medlemmarna och sedan, efter eget tycke, verkställa medlem-
marnas önskemål och förslag vilket också påvisar Svarthjärtas tydliga hie-
rarki vilket gör att institutionens demokratiska inriktning kan diskuteras.  

Svarthjärta är en ideell och gratis verksamhet. Det har från vintern 2008 
till 2011, funnits fyra olika versioner av Svarthjärta. Svarthjärta är  
utvecklingsorienterat och är 2012 inne i sin femte version. Det sker enligt 
CREW regelbundna uppdateringar, utrensningar och förbättringar vilka 
meddelas genom en blogg och specifika forum för detta ändamål. Forumen 
erbjuder medlemmarna att komma med förslag om förbättringar.  
Tekniska, kulturella och sociala förslag framförs och genomförs. Svart-
hjärta förefaller utifrån denna beskrivning vara en demokratisk, jämställd, 
laglig och deltagarstyrd digital institution vars bärande principer blir  
öppenhet, tydlighet, direktkommunikation, inflytande, diskussion,  
aktivitet, utveckling och engagemang. Svarthjärta kan därför sägas vara av 
medlemmar för medlemmar. De upparbetade reglerna och villkoren gäller 
alla medlemmar. Regler och avtal definierar, tillsammans med aktiviteter 
och de tekniska möjligheterna rummets och därmed institutionens ‘väggar’. 
Avtal och Regler, Svarthjärtas beskrivningar av sig själv, de skilda del-
rummens aktiviteter, ADMINS och CREWS styrning, de i tekniken inbyggda 
förutsättningarna samt medlemmarnas handlingar definierar och ger alltså 
institutionen dess karaktär.  

Svarthjärta är alltså en digitalt baserad institution som bygger på demo-
kratiskt grundläggande värden så som yttrandefrihet, deltagarstyrning, 
öppenhet, inflytande, samtal och engagemang. Samtidigt är institutionen 
även tydligt hierarkisk och starkt toppstyrd genom CREW som i slutänden 
avgör och beslutar dess inriktning. Kommunikationsvägarna inom  
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institutionen är trots detta korta och direkta mellan de som styr och de 
som deltar som medlemmar. Det finns ett tydligt institutionellt ramverk 
genom regler, normer och avtal. Den institutionella styrningen är kvantita-
tivt jämställd genom en jämn fördelning av kategorierna man och kvinna i 
de ledande och administrativa rollerna. Det unika med Svarthjärta är att 
det är en institution som organiseras och drivs av och för unga. Även om 
det är kommersiella intressen som genom annonser finansierar delar av 
SH:s infrastruktur så är inte målsättningen, enligt institutionen själv, att 
tjäna pengar vilket skiljer den från andra mer kommersiella nätgemenskap-
er som har ett tydligt designat syfte att tjäna pengar på unga människors 
sociala och kommunikativa aktiviteter. Den institutionella men även socialt 
framväxta förväntan om att medlemmarna ska vara ärliga, autentiska, 
uppriktiga och agera på ett moget och seriöst sätt samt att medlemmar ska 
bidra till innehållsproduktion och en trygg stämning i rummet ger att nät-
gemenskapen blir ett rum för unga människor som genom olika aktiviteter 
kan dela varandras livspreferenser och umgås. Svarthjärta är alltså en tyd-
lig institutionellt uppbyggd nätgemenskap med institutionella hierarkier. 
Svarthjärta är således en digital kulturell och social skapandeakt som kon-
stitueras av deltagarnas kommunikation existerande som ett ändamål i sig 
själv och där deltagande och engagemang uttrycks som centrala institu-
tionella värden. Svarthjärta är ett av flera möjliga ’nya’ rum där deltagar-
nas politiska socialisation kan studeras och som kan generera nya sam-
hällsrelevanta pedagogiska kunskaper. 

1.3 Inplacering i pedagogik: Sociopolitisk utbildningstradition, 
agonistisk utbildningsfilosofi och didaktikens VAR-fråga 
I relation till pedagogik som vetenskap är det främst socialisations- och 
kommunikationssituationer i det offentliga rummet13, dess förutsättningar, 
uttryck och innehåll, men även utformningar och konsekvenser inom och i 
relation till värdesystemet demokrati och utbildning (i bred mening), som 
blir aktualiserade i avhandlingen. Just kunskap om socialisations- och 
kommunikationsskeenden kan betraktas som en av de centrala uppgifterna 
för den pedagogiska vetenskapen att utveckla (Englund 1996). Synen på 
pedagogik baseras i mitt sätt att förstå pedagogik som en lära och praktik 
om socialisations- och kommunikationssituationer i alla de rumsliga och 

                                                      
13 Det offentliga rummet är ett rum som församlar politiska deltagare vurmande 
specifika samhällsangelägenheter och som bärs upp av dessa deltagares kommuni-
kation konstituerad av politiskt handlande med följdverkningar vilket överskrider 
och överlever deltagarna. 
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platsliga sammanhang som omfattar människans liv och som påverkar 
människan i något avseende.  

Avhandlingens pedagogiska hemvist är det sociopolitiska perspektivet på 
utbildning. Detta innebär konkret att den politiska och moraliska innebör-
den i utbildning betonas och att dess innebörd “måste analyseras empi-
riskt” (Englund 1996, s. 42). Vidare innebär detta att konkreta utbild-
ningsprocesser betraktas som kommunikativa processer och att dessa pro-
cesser är diskursiva, att de ständigt innefattar politik-, moral- och makt-
dimensioner. Inom det sociopolitiska perspektivet på utbildning tar  
avhandlingen sin utgångspunkt i en agonistisk utbildningsfilosofi (Ljung-
gren 2007b; Todd & Säfström 2008; Biesta 2010) och didaktiskt14 betonar 
avhandlingen betydelsen av den didaktiska grundfrågan VAR. I denna 
avhandling betraktas VAR-frågan som en betydande del av den kommuni-
kativa vändningen i didaktiken. VAR-frågan är relevant att beakta då or-
ganiseringen av undervisningen i en alltmer digitalt indränkt utbildnings-
situation i ökad omfattning har kommit att bli en didaktisk fråga om rum 
och plats (Andersson, kommande). Utbildning som en kommunikativ prak-
tik och situation innebär att den centrala mekanismen i utbildning är del-
tagande – när alla känner till de gemensamma angelägenheterna och intres-
serar sig för dem (Biesta 2007). Utbildning uppstår då till följd av att “äga 
en social miljö” (a.a., s. 41). Det vill säga en situation i vilken deltagarens 
egna aktiviteter har förbindelse med andra. I relation till den kommunika-
tiva vändningen inom didaktiken (se Englund 2007a) i vilken det skett en 
förskjutning från inlärning till lärande och från lärande till menings-
skapande (deliberativ utbildningsfilosofi) och viljebildning (agonistisk ut-
bildningsfilosofi) befinner sig avhandlingen alltså i den sistnämnda. Utbild-
ningssituationen blir viljebaserad genom att den bärs upp av de deltagande 
personerna och deras handlingar och som bygger på “deras vilja och för-
måga till samarbete och lösning av de konflikter som skillnader dem emel-
lan kan ge upphov till” (Ljunggren 2007b, s. 232). Utgångspunkten i synen 
på utbildning inom en agonistisk utbildningsfilosofi återfinns alltså i synen 
på handling som enligt Carsten Ljunggren innebär en disposition hos per-
sonen “att parallellt med kunskapsgrundade överväganden också handla 
utifrån vanor, traditioner och viljebaserad motivation som inte kan reduce-
ras till ett helt igenom rationellt förnuft” (a.a, s. 206). Vad agonismen 
framhåller är därmed “moraliska övertygelser, känslo- och viljebaserade 

                                                      
14 Med didaktik avser jag sammanhängande idéer och skeenden inom utbildnings-
sammanhang i vilket kommunikativa situationer, med betoning på undervisnings-
situationer, med ett specifikt och icke givet meningsbärande innehåll kan läras, 
socialiseras, undersökas, planeras, värderas och diskuteras. 
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passioner i form av sympatier såväl som antipatier som avgörande för 
handlandet” (a.a.). I en agonistisk utbildningsfilosofi ges därför utbildning-
en en politisk karaktär i vilket kommunikationen både blir en fråga om ett 
meningsutbyte mellan deltagarna och, framförallt, en fråga om självför-
ståelse – att kommunikationen riktas inåt som ett sätt att kritiskt granska 
och förhålla sig till det egna jaget. I kommunikation, genom mötet med 
andra, ges den egna erfarenheten en obekant bild av världen vilket öppnar 
upp för möjligheten till förändring: “var och en upptäcker att den egna 
erfarenheten saknar dimensioner som vore möjliga förutsatt att Jag var 
någon Annan” (a.a., s. 211).15 Det är således personens möjligheter att 
definiera sig själv genom handling som blir den avgörande förutsättningen 
för kommunikationen i vilken handlandet, genom användning av språket, 
kan ses som ett öppnande av världen i vilket utfallet av handlandet är  
obestämt. En agonistiskt grundad förståelse av utbildning medför att ut-
bildningens uppgift därmed blir att skapa utrymme för handling – en för-
nyelse av världen.16 Avhandlingen tar alltså plats inom den sociopolitiska 
utbildningstraditionen med utgångspunkt i en agonistisk utbildningsfilosofi 
och med en didaktisk fokusering på VAR-frågan, det vill säga rummet och 
platsens betydelse för socialisations- och kommunikationsskeenden.  

Med utgångspunkt i den didaktiska inplaceringen, VAR-frågan, ämnar 
jag med avhandlingen att bidra med kunskap om den institutionella  
karaktären av, och den pågående kommunikationen i, en nätgemenskap 
organiserad av och för ungdomar och genom detta betrakta och diskutera 
nätgemenskapen – och det offentliga rummet generellt – som en institution 
för politisk socialisation vilken alstrar unika utbildningssituationer. Denna 
kunskap är viktig för att ta sig an den pedagogiska utmaningen, att försöka 
skapa sammanhang där samhällets medlemmar, oavsett ålder och institu-
tionell inplacering, faktiskt talar med och lyssnar på varandra.  

1.4 Avhandlingsdisposition 
Avhandlingen innehåller elva kapitel. Kapitel 1 är en inledande problemati-
sering med syfte, presentation av institutionen Svarthjärta (en del av ana-
                                                      
15 Den position som jag här intar finner sin grund inom pragmatismen hos exem-
pelvis John Dewey. Dewey menar att erfarenhet ska uppfattas som: “a process of 
undergoing: a process of standing something; of suffering and passion, of affection, 
in the literal sense of these words. The organism has to endure, to undergo, the 
consequences of its own actions. Experience is no slipping along in a path fixed by 
inner consciousness. Private consciousness is an incidential outcome of experience 
of a vital objective sort; it is not its source” (Dewey 1917, s. 8). 
16 I Kapitel 11 ges den agonistiska förståelsen av utbildning en mer innehållsligt 
konkret gestalt varför ingen ingående utredning görs här. 
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lysresultatet presenteras) samt inplacering i det pedagogiska fältet. I Kapitel 
2 presenteras ett forskningsläge fokuserande forskningsfältet politisk socia-
lisation och ungas deltagande i samhället. Mot denna bakgrund presen-
teras sedan avhandlingens kunskapsbidrag. I Kapitel 3 klargörs den sam-
hälleliga inplaceringen genom att presentera en yttre kontext som är rimlig 
att anta som bakgrund mot vilken det blir möjligt att förstå förutsättning-
arna för situationspolitisk socialisation i ett alltmer digitaliserat samhälle. I 
Kapitel 4 görs en andra kontextualisering med fokus på det offentliga 
rummet genom en diskussion av dess förändring och nutida gestalt genom 
att explicit också behandla nätgemenskapen som fenomen och aspekt av 
det offentliga rummet. I Kapitel 5 klargörs avhandlingens teoretiska in-
gångar: agonism, politiskt handlande och situationspolitisk socialisation. 
Kapitel 6 är ett metodologikapitel i vilket synen på språk och text skrivs 
fram tillsammans med ett antal centrala analysbegrepp och operationa-
liseringar av teorin. I Kapitel 7 redogörs själva metoden i form av fallstu-
die, WebCA, CMDA, genomförandet och forskningsetiska överväganden. I 
Kapitel 8, 9 och 10, avhandlingens tre resultatkapitel, besvaras respektive 
forskningsfråga genom att synliggöra, befästa och skriva fram analysut-
fallet. I Kapitel 11 diskuteras avhandlingsresultatet i termer av utbildning i 
syfte att synliggöra och problematisera utbildningssituationen så som den 
kan te sig i det offentliga rummet i en alltmer digitalt baserad samhälls-
situation. Frågan som diskuteras är: Hur kan avhandlingens resultat förstås 
i termer av utbildning i det offentliga rummet inom ramen för det digitala 
mediesamhället? 

1.5 Sammanfattning 
Den pedagogiska utmaningen att ta sig an unga människors möjlighet till 
politiskt handlande motiverar och driver behovet av att undersöka unga 
människors politiska rum, en aspekt av det offentliga rummet, för att 
bättre förstå hur formella institutioner (exempelvis skolan) kan fungera 
som vitaliserande och stärkande i ungas politiska handlande och upprätt-
hållandet av ett demokratiskt samhälle. Det politiska rummet är ett rum i 
vilket unga människor ges möjlighet till handling, att vara politiska  
deltagare. I avhandlingen analyseras ett av flertalet politiska rum, nämligen 
nätgemenskapen vilken diskuteras i termer av utbildning. Avhandlingens 
syfte är därför att analysera den institutionella karaktären av, och den 
pågående kommunikationen i, en nätgemenskap organiserad av och för 
ungdomar. Avhandlingens kunskapsintresse är kunskap om skeenden i 
vilket deltagarna, inom striden mellan olika gruppers försök att ordna 
samhället, genom interaktion och handling tillägnar sig politiska preferen-
ser och färdigheter; kunskap om de villkor som kan finnas för detta; samt 
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kunskap om det politiska samtalet som ett innehållsligt betydande inslag i 
samhället och för deltagarnas självförståelse.  

Nätgemenskapen Svarthjärta, en svensk nätgemenskap av och för ung-
domar i åldersintervallet 14 till 28 år, beskriver sig själv som demokratisk, 
jämställd, laglig och deltagarstyrd. Bärande principer för institutionen  
vilken innehåller en mängd skilda aktiviteter och möjligheter är öppenhet, 
tydlighet, direktkommunikation, inflytande, diskussion, seriositet, mogen-
het, utveckling och engagemang. Institutionen har ett bestämt regelverk 
och det finns formulerade förhållningsorder och avtal som vänder sig till 
medlemmar och så kallade ADMINS vilka administrerar och ansvarar för 
specifikt tilldelade forum och andra delar av rummet. CREW är institution-
ens styrgrupp, de som har det yttersta ansvaret och tar de avgörande beslu-
ten. Svarthjärta har tydliga hierarkiska strukturer genom denna ansvars-
fördelning och den demokratiska karakteristiken kan stundtals ifrågasättas 
då ADMIN och CREW utför handlingar som övriga medlemmar inte kan 
göra så mycket åt. 

Avhandlingens hemvist är den sociopolitiska utbildningstraditionen med 
utgångspunkt i en agonistisk utbildningsfilosofi och med en didaktisk fo-
kusering på VAR-frågan, det vill säga rummet och platsens betydelse för 
socialisations- och kommunikationsskeenden. 

I nästa kapitel behandlas själva forskningsläget om ungas politiska  
socialisation. I kapitlet presenteras således en referensgrund mot vilken 
avhandlingens kunskapsintresse kan förstås och som används för att for-
mulera avhandlingens kunskapsbidrag. 
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Kapitel 2. Forskningsläge: Ungas politiska  
socialisation 
 
 
I detta kapitel presenteras ett forskningsläge i forskningsfältet politisk so-
cialisation med betoning på digitala medier, främst internet, fokuserande 
ungas deltagande i samhället. Med stöd i befintlig forskning går det att 
hävda att det finns ett behov av empiriskt kvalitativ forskning. Samtidigt är 
den pedagogiska utmaningen, att låta unga människor utöva politiskt 
handlande, ständigt närvarande i samhällets institutioner. Kunskap om 
ungdomars villkor för utvecklandet av samhälleliga anknytningar, attityder 
och färdigheter är ett pedagogiskt relevant område att beakta samtidigt 
som kunskap om nya typer av offentliga rum och politiska samtal har rele-
vans för den fortsatta debatten om de digitala mediernas politiska bety-
delse i samhället. 

2.1 Ungas deltagande i samhället 
Flertalet röster gör gällande att unga människors intresse, engagemang och 
deltagande i samhällslivet är på fallrepet och att det demokratiska  
medborgarskapet är på väg att urholkas samtidigt som det finns sak-
förhållanden som pekar i motsatt riktning. Minskat valdeltagande, ökad 
medelålder i partipolitiska sammanslutningar och internationella attityd-
undersökningar vilka avslöjar ett misstroende mot politiker och politiken 
tas bland annat som intäkt för att unga människors deltagande i samhälls-
livet är på fallrepet. De liberala demokratierna sägs stå inför en  
legitimitets- och deltagarkris. Det har enligt Roman Gerodimos och Janelle 
Ward (2007) uppstått ett glapp mellan de politiska institutionerna och (de 
unga) medborgarna. Detta hävdas i en tid då unga människor genom  
digitala medier dagligen kan delta i politiska samtal och exponeras för 
politisk information i en omfattning som deras föräldrar aldrig var i  
närheten av.17 I synen på ungdomars18 deltagande och engagemang i  

                                                      
17 Hela 40 % av svenska ungdomars medietid, cirka 2,5 timme, tillbringas dagligen 
på internet och 9 av 10 besöker regelbundet sociala nätverk. “I de tidiga tonåren 
ingår besöken på de sociala nätverken i den dagliga rutinen för en majoritet (75 %) 
och det fortsätter så in i 30-årsåldern” (Findahl 2012, s. 16). Detta sker samtidigt 
som övrig medieanvändning inte minskar, bortsett från bokläsandet som minskat 
något (främst facklitteratur).  
18 För en utredande diskussion om ungdomsbegreppet se Ekman & Todosijevic 
2003. I avhandlingen betonas ungdomstiden som en livsfas i vilken den aktuella 
generationen konfronteras med sin egen tid, en formativ period. 
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samhällslivet görs alltså två skilda betraktelser gällande.19 Den ena  
betraktelsen säger att deltagandet har svalnat, att det rent av minskat  
tämligen drastiskt och att unga medborgare övergivit politiken. Den andra 
betraktelsen ger att ungdomar engagerar sig och är intresserade av  
offentliga angelägenheter, men utanför de traditionella politiska  
institutionerna. Enligt Ross Ferguson (2007) är exempelvis enfrågebaserad 
politik och olika typer av aktivistaktioner i allra högsta grad levande.  
Publicerandet och tittandet på videoklipp med politiskt innehåll är allt mer 
vanligt förekommande som en form av politiska uttryck på internet 
(Castells 2009). Neil Selwyn hävdar att:  

young people are not disengaged from politics per se, but engaged in ways 
which are perhaps too informal, fragmented or individualised to contribute 
to the greater good of formal societal and political structures. (2007, s. 130) 

Engagemanget hos unga tar utifrån detta resonemang sin utgångspunkt i 
bestämda sakfrågor som ligger ungdomarna nära genom att knyta an till 
den livssituation i vilken de befinner sig och som skänker tillvaron mening. 
Ett sätt att undersöka unga människors politiska livssituation är att närma 
sig undersökningsobjektet utifrån öppna antaganden – att undersöka  
frågan utifrån unga människors premisser i deras kulturella sammanhang 
(jfr Harris & Wyn 2009).  

Nätgemenskapen Svarthjärta, en typ av rum konstituerat av dator-
medierad kommunikation (CMC) för och av unga, men även andra rum på 
internet, innehåller diversifierade typer av aktiviteter som dagligen fyller 
internet med innehåll och som skulle kunna förstås som ett uttryck av  
politikens individualisering (jfr Ekman & Pilo 2012). Det vill säga att den 
enskilde individen i mindre utsträckning än tidigare är bunden till  
traditioner, strukturer och konventionella institutioner, mer fri att välja 
vilka politiska frågor som enligt individen är relevanta att engagera sig i. 
Typen av CMC-aktiviteter är enligt Howard Rheingold relevant att få mer 
kunskap om eftersom de rymmer en potential att förändra den mänskliga 
demokratiska gemenskapen: “we need to try to understand the nature of 
CMC, cyberspace, and virtual communities in every important context – 
politically, economically, socially, cognitively” (1993/2000, s. xxxi).  
Digitalt baserade medievanor och tillämpningar har skapat otalet rum som 
genererat specifika förutsättningar för unga människors politiska sociali-
sation. Ungdomars samhälleliga deltagande behöver alltså undersökas  

                                                      
19 För resonemang om detta se exempelvis: Ekman & Todosijevic 2003; Dahlgren 
2007; Gerodimos & Ward 2007; Loader 2007a; Dahlgren 2009; Erstad 2010; 
Fenton 2010; Hartmann 2010; Ward 2010; Skolverket 2010; Ekman & Pilo 2012. 
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empiriskt öppet i rum i vilka de vistas. Johan Östman (2012) visar exem-
pelvis att expressiva, performativa och kollaborativa användningar av digi-
tala medier i vilka de deltagande ungdomarna producerar innehåll kan 
bidra till vad han väljer att kalla ett ökat politiskt deltagande och  
demokratiskt engagemang. Digitalt medierade rum på internet utgör därför 
en möjlig startpunkt att i ett föränderligt samhälle undersöka ’nya’ former 
av unga människors politiska socialisation. 

Det är känt sedan tidigare att internet används av medlemmar i politiska 
partier och politiska aktivistgrupper för att formera, informera, organisera 
och planera sin politik, men även som en alternativ informationskanal 
relativt traditionell nyhetsmedia (se exempelvis: Jenkins 2006/2008;  
Dahlgren & Olsson 2007; Olsson 2007; Castells 2009; Svensson 2012). 
“The Internet has taken up an increasingly important position in political, 
economic and social life” (Gripsrud & Moe 2010, s. 13). Även empirisk 
forskning som tagit sig an politiska partiers självrepresentation på internet, 
medborgares användning av internet som politiskt informationsmedium, 
användningen av internet för politisk protest, samt statistiska analyser 
fokuserande tillgång och användning av informations- och kommunika-
tionsteknologins politiska betydelse har skett (Olsson 2007). Analyser av 
presidentvalet i USA 2004 och 2008 visar internets betydelse för det ökade 
valdeltagandet bland unga medborgare och övriga tack vare internets möj-
lighet att integrera politiken i populärkulturen och medborgarnas vardag 
(Jenkins 2006/2008; Castells 2009). Vi vet däremot mindre om ungdomars 
politiska socialisation inom den pedagogiska vetenskapen när den tar plats 
i icke-politiskt definierade rum i vardagen, på deras fritid. Att delta och 
engagera sig i populärkulturella intressen i nätgemenskaper genom exem-
pelvis samtal om datorspel, nyheter, musik, klädstil och film (som i Svart-
hjärta) kan ses som ett deltagande i strikt icke-politiska gemenskaper, det 
vill säga gemenskaper som inte har en uttalad politisk inriktning. Det är 
bland annat på dessa grunder som populärkulturen har sin politiska bety-
delse – den verkar inte handla om politik överhuvudtaget (jfr Jenkins 
2006/2008, s. 237).  

In fact, many discussion forums designated for leisure (e.g., hobbies) have 
become platforms for political exchange of opinions. Furthermore,  
participants of political discussions on leisure forums were exposed to cross-
cutting political views more than on political forums. (Himelboim 2011, s. 
654) 

En term för denna typ av gemenskap är ‘cultural community’ i vilka det 
politiska kan dyka upp lite här och var eftersom gemenskapen inte primärt 
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är designad för politiska och medborgerliga ändamål (Svensson 2011a).20 
Populärkulturella företeelser på internet kan alltså utgöra en möjlig ingång 
för att studera hur nya former av politisk socialisation ter sig i ungdomars 
vardag – en företeelse som inom pedagogiken hittills studerats sparsamt 
men som också görs gällande i fler ämnen om vi ska tro Magdalena 
Wojcieszak och Diana Mutz: 

We know little about the extent to which Internet users participate in  
political online groups, and even less about the extent to which nonpolitical 
online spaces discuss political topics. To date these gaps in basic knowledge 
have prevented meaningful evaluations of online political discourse. (2009, 
s. 41) 

Författarna konstaterar genom sin egen och andras forskning att just icke-
politiska (nonpolitical) onlinegruppers, så kallade fritidsdiskussioner, är 
signifikant mer troliga att exponera besökare/samtalsdeltagare för politisk 
oenighet. En förklaring till detta är att deltagarna är där av icke-politiska 
skäl: “leisure chat rooms and message boards are natural places for  
disagreement to occur when political talk comes up” (a.a., s. 48-49). I vad 
Jakob Svensson (2012) väljer att kalla sociala nätverksgemenskaper,  
gemenskaper i vilka deltagarna aktivt valt att engagera sig på grund av att 
de delar intressen med de som startat nätverken, är utgångspunkten för 
deltagande dock konsensus och samsyn – att de som deltar tycker lika. Ett 
mindre uppseendeväckande konstaterande i detta sammanhang är dock att 
det idag finns olika konfliktfyllda sätt att beskriva samhällsutvecklingen, 
vad som ska prioriteras och hur människan lever och bör leva sitt liv i 
mänsklig gemenskap. I flertalet länder runt om i världen har internet blivit 
ett primärt kommunikationsmedium (ett socialt och politiskt nätverk) och 
särskilt viktigt har internet blivit för de människor som av olika anledning-
ar inte tillåts göra sin röst hörd i offentligheten.21 Spridningen av isla-
mofobi och antisemitism genom ökad mängd internetsidor av rasistisk 
karaktär exemplifierar detta. 

Extrema och våldsuppmuntrande sidor på internet ökar dramatiskt. Det är 
uppenbart att internet och sociala medier har utvecklats till centrala fora för 

                                                      
20 I de analyserade politiska samtalen i Svarthjärta finns det exempelvis deltagare 
som uttrycker att de är politiskt ointresserade, att de ’hatar’ politik, men som  
samtidigt deltar i de politiska samtalen. 
21 Betydelsen av denna typ av kommunikation har vi sett prov på genom de revolter 
som ägt rum i mellanöstern och Nordafrika – den arabiska våren 2010-2011,  
Wikileaks (en internetsida grundad av hackers och människorättsaktivister)  
distribution av militär information 2010, kravallerna i England 2011, Project  
Chanology 2008 (Anonymous) och så vidare. 
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spridning av grovt intoleranta och rasistiska värderingar, något som i Norge 
fått katastrofala konsekvenser. Här är kunskaperna ännu bristfälliga.  
(Forum för levande historia 2011, s. 2) 

Det konstateras bland annat, när det gäller internet och politik, en tydligt 
ökande trend av att högerextrema grupperingar i flertalet EU-länder  
sprider hatpropaganda och organiserar sig via internet. Svensson (2011a) 
konstaterar att: “What digital technology does for activist and popular 
cultural communities is to remove barriers to collective action: locality of 
information and barriers to group action” (s. 653). I sammanhanget är det 
intressant att notera det som Cass Sunstein (2009) visar genom sina  
studier; när likasinnade samtalar med varandra tenderar deras åsikter och 
politiska positioner att bli än mer extrema. Ett internet fyllt med  
diskussionsforum och nätgemenskaper kan därför möjliggöra och utgöra 
politiska grogrunder och plattformar i vilka likasinnande potentiellt kan 
utveckla extrema politiska rörelser. Svarthjärta, liksom andra nät-
gemenskaper, bör förstås inom denna ’möjlighetsram’ då vi från början 
inte känner dess karakteristik varför vår tids nya rum för politisk sociali-
sation bör utforskas kvalitativt empiriskt.  

Magdalena Wojcieszak (2010) visar att deltagare i diskussionsforum, i 
vilka politiskt extrema samtal förs, beskriver forumen som utbildande. 
Samtalen påstås ha varit upplysande och bidragit till att se ’sanningen’ om 
hur det ’egentligen’ ligger till. Samtidigt är det så att denna typ av forum, 
enligt Wojcieszak, lär ut debattfärdigheter och informerar om hur dessa 
färdigheter kan användas i interaktion offline samt hjälper till att  
formulera synsätt och argument som kan stå emot motståndarnas  
argument. I typen av forum råder ett normativt tryck på att agera och leva 
som man lär vilket sannolikt, enligt Wojcieszak, bidrar till att polarisera 
deltagarnas åsikter mot än mer extrema positioner. Deltagarna i forumen 
tenderar helt enkelt att utveckla än mer extrema åsikter vilket möjliggörs 
av deltagarnas mottaglighet av information och anpassning till det norma-
tiva trycket:  

online forums offer arguments that rationalize and reinforce member’s  
perspectives. Members also receive rewarding or punitive replies to their 
posts and, through normative pressures, might adjust their views to the 
norm prevalent within the group. (Wojcieszak 2010, s. 649)  

Det blir alltså uppenbart att debattforum på internet bland annat rymmer 
utbildningssituationer i vilka deltagare själva väljer att delta. Genom att 
kvalitativt ta sig an villkor för situationspolitisk socialisation i digitala 
medier möjliggörs, mot ovan redogjorda bakgrund, en förståelse av vår tids 
offentliga rum och politiska grogrunder där unga människor kan sociali-
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seras politiskt till deltagare av samhället som både värnar och motverkar 
dess demokratiska inriktning.  

Yttrandefrihetsfrågor, utvecklingen av sociala nätverk, distribuerade 
nätverk, kryptering och så vidare har inneburit svårigheter för dem som vill 
övervaka och lagstifta om kommunikationen i digitala medier samtidigt 
som de digitala medierna inneburit möjlighet till ökad övervakning och 
kontroll, men även möjligheter för individer och grupper av individer att 
formera och uttrycka sig politiskt.22 “All discussions of freedom of  
expression in some way or other deal with what limits should exist, and 
where these limits are to be drawn” (Rønning 2010, s. 138). När det  
specifikt kommer till så kallade politiskt kontroversiella frågor, vilka kan 
sätta yttrandefriheten på spel, så utgör dessa en skarp situation där  
samtalsdeltagarna bland annat behöver kunna hantera konflikterande  
preferenser, känslor, attityder, irrationella såväl som rationella uttryck. 
Förmågan att hantera dessa frågor är i förlängningen potentiellt avgörande 
för hur samhället, genom den formaliserade politiken, konstitueras. Skilda 
politiska röster och perspektiv konstituerar det demokratiska samhället 
samtidigt som vissa röster tenderar att vara mer legitima, relevanta och 
inflytelserika än andra. Den unga människans politiska röst är i samman-
hanget tillskriven mindre värde än den vuxna människans samtidigt som 
människor oavsett ålder äger rätten att göra sin röst hörd och bli lyssnade 
på. David Buckingham (2000) visar exempelvis att den unga generationen 
finner sättet att tala inom politiken främmande och mindre engagerande 
och att nyhetsmedia framställer världen som avskild deras vardagliga liv. 
Men framförallt visar Buckinghams forskning att unga känner sig maktlösa 
i sina vardagsliv vilket gör det svårt för dem att föreställa sig hur de ska 
kunna delta och kommunicera på ett politiskt meningsfullt sätt. Använd-
ningen av de digitala medierna har inneburit nya möjligheter för de som 
tidigare fått sin politiska röst nedtystad, unga såväl som vuxna och speci-
fikt de sociala medierna – den typ av digitala medier som bygger på delta-
garnas innehållsproduktion och ömsesidiga innehållskonsumtion – vilka i 
hög utsträckning används av unga, kan inrymma kommunikation som 
upplevs politiskt meningsfull.23 Den demokratiska potentialen och möjlig-
heten att själv forma kommunikationen i de digitala medierna kan använ-
das i skilda syften och få vida konsekvenser för människors dagliga liv. 
Lars Ilshammar och Ola Larsmo konstaterande redan 1997 att:  

                                                      
22 Se exempelvis: Rheingold 1993/2000; Jenkins 2006/2008; Castells 2009;  
Rønning 2010; Kullenberg 2010; Svensson 2011a, 2011b, 2012.  
23 Eller som Svensson uttrycker det: “digital media consists of meaningware,  
bringing the expressive, textuality and meaning making to the fore” (2011b, s. 53). 
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Det fascinerande med Internet och en av de främsta anledningarna till att så 
många sugs in i nätvärlden, är att man här kan se klassiska samhälls-
byggande krafter i arbete. Regler och metoder för att samverka och  
diskutera utformas kontinuerligt, spontant och metodiskt. Likväl som ny-
gamla förtryckarmekanismer. (s. 138) 

Enligt författarna hyser internet “många närmast utopiska hopp om ett 
nytt, demokratiskt genombrott i informationssamhället” (a.a., s. 20). Det 
är bland annat av denna anledning som det, enligt författarna, är viktigt att 
studera internet, vilka regler och maktstrukturer som formar detta nya 
sociala liv. Forskningen är, i likhet med internets ålder och tillgänglighet, 
nyligen påbörjad och i behov av fortsatta studier.  

Forskning som tar sig an digitala medier, politik, demokrati och  
ungdomar är inte gammal, drygt 10 år, och under tillväxt. Tidigare  
forskning har enligt Peter Dahlgren och Tobias Olsson (2007) lidit brist på 
kvalitativa och empiriska studier, den har varit teoretiserande kring  
internets demokratiska och politiska potentialer men ej undersökt dessa. I 
grova drag har det inom forskningen bildats två poler utifrån vilka  
forskningen baseras: i) internet har en demokratisk potential och det är här 
som det demokratiska samhällets framtid kommer att avgöras; ii) vissa 
intressanta förändringar i hur demokratin och politiken fungerar har skett 
men i det stora hela har internet en marginell inverkan (Dahlgren 2007, s. 
8). Vidare har forskningen varit på makronivå vilket gjort att det  
kontextuella och kvalitativa filtrerats bort. Forskning visar så här långt att 
de digitala medierna inte bara påverka människors sätt att leva utan också 
att människor påverkar samhället genom att använda mediernas  
demokratiska potential (Livingstone 2007; Montgomery 2007; Mossberger 
et al. 2008; Castells 2009; Fenton 2010; Olsson & Dahlgren 2010;  
Himelboim 2011; Svensson 2011b). Just de digitala mediernas betydelse 
för unga människors utveckling av samhälleliga och medborgerliga  
anknytningar, skilda politiska preferenser, samhälleliga attityder och kom-
petenser är ett nyligen upptäckt spår i forskningsfältet politisk socialisa-
tion. 

2.2 Forskningsfältet politisk socialisation 
Grunden för all utbildning och uppfostran är nataliteten, det faktum att 
människor föds in i världen. (Arendt 1954/2004, s. 188) 

Den nya generationen kräver genom sitt inträde i världen särskilt skydd 
och omvårdnad så att inget farligt händer, men världen behöver också 
skyddas “så att den inte blir överkörd och förstörd av det nya som stormar 
in i den med varje ny generation” (Arendt 1954/2004, s. 199). I socialisa-
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tionen av den nya generationen avgörs det om den nuvarande generationen 
älskar världen i en sådan omfattning att den kan ta på sig ansvaret för den 
och “samtidigt rädda den från den undergång som utan förnyelse vore 
omöjligt att hejda utan de nyas och ungas ankomst”; men i denna sociali-
sation avgörs det också om den nuvarande generationen älskar den nya 
tillräckligt mycket för att “varken stöta ut dem ur världen och lämna dem 
åt sig själva eller rycka ifrån dem möjligheterna att göra något nytt och för 
oss oväntat, tillräckligt mycket för att förbereda dem inför uppgiften att 
förnya en gemensam värld” (Arendt 1954/2004, s. 208-209). Socialisation 
har att hantera denna dubbelhet, bevara och förnya världen – ett skeende i 
vilket färdigheter, normer och värden förmedlas och lärs in och som i in-
teraktion med andra formar individen till en personlighet – och som gör att 
balansen i det sociala systemet kan upprätthållas. 

En bred definition av politisk socialisation, vilket inte är ett särskilt stort 
forskningsfält i Sverige, ger att politisk socialisation är ett skeende (eller 
process men vad som avses med process är omdiskuterat) i vilket männi-
skor utvecklar samhälleliga och medborgerliga anknytningar, skilda poli-
tiska preferenser, samhälleliga attityder och kompetenser (Amnå et al. 
2010, s. 26). Politisk socialisation kan också definieras som “den process 
där individen tillägnar sig relativt bestående politiska förhållningssätt och 
värderingar” (Ekman & Todosijevic 2003, s. 54). Eller “den process vari-
genom människorna förvärvar förhållandevis bestående politiska hållning-
ar och beteendedispositioner” (Almond, Powell & Munt 1996, s. 50; 
Goldmann, Pedersen & Østerud 1997, s. 214-215; Denk 1999, citerat i 
Ekman & Pilo 2012, s. 16). Politisk socialisation kan också betraktas som 
en mekanism för upprätthållandet av demokratin men också en diktatur 
eller annat statsstyre, ett system för fortlevnad som ska skapa lojala med-
borgare vilka stödjer det befintliga politiska systemet (Ekman & Pilo 2012, 
s. 19).24  

I den amerikanska traditionen av politisk socialisation är det tre domi-
nerande intressen som styr socialisationsstudierna: unga människors poli-
tiska föreställningar; normövertagande av det uppväxande släktet; samt 
politisk inlärning i bred mening. “I forskningen om politisk kultur och 
politisk socialisation har man i huvudsak koncentrerat sig på fem grupper 
av aktörer när det gäller ungdomars politiska socialisation – familjen,  
vänner och bekanta, skola, organisationer och massmedia” (Ekman & 
Todosijevic 2003, s. 43). Politisk socialisation som forskningstradition har 

                                                      
24 Erika Manns Tio miljoner barn. Uppfostran och undervisning i tredje riket 
(1939) är ett tydligt exempel på detta. Gregor Ziemers Fostran för döden. Hur en 
nazist skapas (1943) är ett annat exempel. 
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i huvudsak, med vissa undantag, intresserat sig för hur existerande normer 
införlivas och inte själva de förändringsprocesser i vilken socialisationen 
sker (Englund 1986/2005, s. 79).25 Forskningstraditionens inriktning mot 
införlivandet av existerande normer är i linje med en syn på utbildnings-
systemet som uteslutande en “reproduktionsanstalt för den rådande sociala 
ordningen” (Englund 1986/2005, s. 77) – ett konserverande av den befint-
liga världen. Ett konkret uttryck för detta återfinns i dagens läroplan 
(Skolverket 2011a, s. 6): “Utbildning och fostran är i djupare mening en 
fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, 
språk, kunskaper – från en generation till nästa”. Om socialisationen ute-
slutande handlar om överföring, utan att inkludera utveckling, tenderar 
skolan “negligera motsättningarna inom staten och utbildningens dubbla 
funktioner (spänningsfältet mellan dess socialt integrerade och  
progressiva funktioner)” (Englund 1986/2005, s. 78). Med denna inrikt-
ning kommer betoningen att ligga på utbildningens/undervisningens repro-
duktiva funktion vilket gör att statens roll och utbildningens politiska  
dimension i mindre utsträckning problematiseras. Skolan och utbildningens 
dubbla funktion kan också, med en betoning på det demokratiska upp-
draget och politisk socialisation, uttryckas på följande sätt: “kan vi lita på 
att de demokratiska värderingarna alltid segrar i det öppna samtalet, på 
grund av deras inneboende styrka, eller måste vi alltid – mer eller mindre 
uttalat – ‘indoktrinera’ nya generationer till goda demokrater, för att nu 
spetsa till det?” (Ekman & Todosijevic 2003, s. 34). I en situation av  
oförutsägbarhet, komplexitet och mångfald vilket bland annat digitalt 
grundade medier frambringar kan frågan om politisk socialisation åter 
behöva ställas. Detta kan vara nödvändigt mot bakgrund av att ungas för-
troende för regering, politiska institutioner och etablerad journalistik 
minskar samtidigt som internet flödar av konspirationsteorier och skilda 
politiska betraktelser: “Thus, the political landscape is changing and  
traditional democratic institutions need to adapt” (Gerodimos & Ward 
2007, s. 126). Digitalt genererade samhällsförändringar, ökade möjligheter 
att handla genom de digitala medierna, tillsammans med en tilltagande 
situation av kulturell, etnisk och nationell rörlighet motiverar och påkallar 
alltså behovet av att förstå vår tids politiska socialisation och enligt  
Gerodimos och Ward behöver de demokratiska institutionerna anpassa sig.  

Socialisationsstudier av unga människors politiska kommunikation i  
sociala medier (liksom i andra signifikanta rum och platser så som familjen 
och klassrummet) har i mindre utsträckning undersökts utifrån en icke-

                                                      
25 För en historisk genomgång av forskning inom politisk socialisation se Ekman & 
Todosijevic 2003. 
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formell förståelse av socialisation, politik och medborgarskap (Harris & 
Wyn 2009). Erik Amnå med flera (2009) har identifierat flertalet utma-
ningar för den politiska socialisationsforskningen: forskningen är i behov 
av att begreppsligt förstå och hantera den unga människan som deltagare i 
sin egen socialisation och inte som ett passivt objekt för institutionell fost-
ran; nödvändigheten i att integrera olika livskontexter; att ta förändringar i 
unga människors livskontexter på allvar; att definiera och förstå politiskt 
deltagande brett genom att inte enbart fokusera formella institutioner och 
snäva politiska aspekter riktade mot röstande i partipolitiska val; samt att 
utveckla nya teoretiska förklaringar på fenomenet politisk socialisation. 
Denna skisserade utmaning, och vändning, illustreras av Brian D Loader 
när han citerar Oscar Wildes ironiska rader: 

Few parents nowadays pay any regard to what their children say to them. 
The old fashioned respect for the young is fast dying out. (Lady Blackwell: 
The Importance of Being Earnest, Act 1, Oscar Wilde refererad i Loader 
2007, s. 1)  

Genom alla tider har ungdomen och ungdomar tillskrivits alltifrån det 
framtida samhällets hopp till destruktiva revolterande omoraliska mindre 
värda samhällsmedlemmar i behov av rejäl uppfostran vilket påtagligt visar 
socialisationens dubbla uppgift – bevarande och förnyelse. Antingen är den 
unga människans röst värd att beakta och respektera eller så är den unga 
människans röst bara värd något som framtida vuxen. I avhandlingen före-
språkas det förstnämnda, en respekt och lyhördhet för den unga männi-
skans politiska röst – den unga människan som politiskt relevant, deltagare 
i sin egen och andras politiska socialisation. Preciseringen av en begrepps-
mässigt ’ny’ teoretisk och metodologisk benämning av politisk socialisation 
– situationspolitisk socialisation (vilket jag återkommer till i Kapitel 5 och 
6) – bygger på nödvändigheten att erkänna idéen om den unga människan 
som en kreativ deltagare i sin egen socialisation. Den unga människan som 
deltagare i sin egen och andras politiska socialisation är en del av en all-
män förändringsprocess i vilken skolan, familjen och medierna förstås som 
relaterade och integrerade kontexter med betydelse för den politiska socia-
lisationen (Amnå et al. 2009, s. 31). De pågående förändringarna i unga 
människors politiska socialisation kan och bör, enligt nämnda författare, 
bland annat analyseras genom studier av internet. 

Samhällets fortskridande är beroende av tidigare generationers över-
föring av sätt att tänka och handla, att vuxna för vidare grundläggande 
element i det sociala livet till det uppväxande släktet. Detta ansvar har i 
hög grad kommit att vila på den offentliga utbildningsinstitutionen skola. 
Vilken socialisation som bäst lämpar sig har sedan kommit att bli en 
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kampfråga mellan skilda sociala krafter som bland annat kommer till  
uttryck i de nationella läroplanerna (jfr Olson 2008). Skolans roll som 
demokratisk institution, att socialisera barn och unga till demokratiska 
samhällsmedlemmar, har kommit att utmanas i takt med att samhället 
förändrats.26 Inom ramen för samhällets förändringar är vardagslivet en 
forskningsmässigt undanskymd dimension i studier av politisk socialisa-
tion. Enligt Maria Bakardjieva (2009) är det i vardagslivets flöde som det 
politiska träder fram genom subjektiva erfarenheter. Vardagslivets flöde 
konstitueras enligt Bakardjieva av: 

small-scale, often individual, decisions and actions that have either a  
political or ethical frame of reference (or both) and are difficult to capture 
using the traditional tools with which political participation is measured. 
(2009, s. 92) 

Detta sätt att närma sig det ännu tämligen outforskade fältet av ‘vardags-
livspolitik’ eller som det också kan benämnas: ‘civic culture’ (Dahlgren 
2000, 2006, 2009), ‘cultural citizenship’ (Hermes & Dahlgren 2006) eller 
‘public connection’ (Couldry 2006) är alla försök att fånga den politiska 
relevansen av mer obestämda och motsägelsefulla fenomen i den mänskliga 
gemenskapen. En huvudidé i denna typ av empirisk forskning är att leta 
efter grogrunder och rörelser i den vardagliga och informellt offentliga 
världen – att helt enkelt undersöka den politiska grogrundens diversifierade 
rum och platser. I sammanhanget blir det också relevant att beakta det som 
Loader (2007b, s. 5-7) hävdar. Nämligen att unga människors samhälleliga 
engagemang i framtiden kommer att påverkas av åtminstone tre socio-
kulturella förändringsaspekter: förändringen i relationen mellan medborga-
ren och nationsstaten; karaktären på det medborgerliga deltagandet samt 
de nya mediernas roll i den politiska socialisationen och den medborgerliga 
utbildningen av unga människor. De traditionella sociala och kulturella 
institutionerna (familjen, frivilligorganisationer, kyrkan osv.) vilka tidigare 
utgjort centrala institutioner för den politiska och medborgerliga socialisa-

                                                      
26 Anna-Lena Englund visar genom sin studie (2005) att det i de svenska läro-
planerna skett en förskjutning i synen på socialisation och framförallt jämnårig-
socialisation (den ömsesidiga påverkan unga utövar på varandra). I Lgr 62  
värderades betydelsen av jämnårigsocialisation högt, i Lgr 69 värderades jämnårig-
socialisationen med ambivalens, i Lgr 80 var betydelsen oklar och i Lpo 94 var 
jämnårigsocialisationens betydelse helt förbisedd. I senare skrivningar (SOU 
1996:22 och SOU 1997:121) påvisas en potential till återupptäckt av jämnårig-
socialisationens betydelse. Utifrån analysen samt analys av relevant forskning på 
fältet hävdar Englund att “jämnåriggruppens gemenskapspotential är ett under-
utnyttjat perspektiv i svensk skolforskning, ett perspektiv som kan leda oss till att 
se möjligheterna i skolan snarare än problem” (s. 151).  
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tionen har kommit att utmanas och deinstitutionaliseras enligt Loader. 
Samtidigt är bristen på empirisk forskning med fokus på relevansen av 
unga människors kulturella livsmönster, politiska socialisation och kom-
munikation betydande (Harris & Wyn 2009; Pfaff 2009). Detta kan bland 
annat förklaras mot bakgrund av att forskningen inom området varit  
vuxencentrerad vilket inneburit att unga människors politiska uttryck och 
livssyner exkluderats:  

The research on the political socialization of the young has always been 
normative; successful socialization up to now has been seen as the  
perpetuation of values and practices consistent with the existing political 
system. (Pfaff 2009, s. 169) 

Att bedriva kvalitativ empirisk forskning inom ungas politiska socialisa-
tion, utifrån deras kulturella och sociala förutsättningar, som i denna av-
handling, bygger därför på en idé om att vardagligt tänkande och samtal 
har betydelse för unga människors politiska socialisation (Andersson 
2010b).  

Mycket forskning som tagit sig an unga människors politiska socialisa-
tion har alltså haft en vuxencentrerad slagsida i vilken den unga människan 
betraktats som ofullständig och i väntan på, att efter den rätta uppfostran 
och goda utbildningen i skolan, erhålla ett fullt erkännande som samhälls-
medlemmar (Buckingham 1999; Biesta & Lawy 2006; Loader 2007a; Pfaff 
2009; Amnå et al. 2009). Med basen i en konventionell syn, the Dutiful 
Citizen (Bennett 2007), riktas utbildningen i skolan mot ett lärande om hur 
det politiska systemet är beskaffat, att den studerande ska förstå och  
inlemma nationella värden och samhällsideal, att skapa politiskt informe-
rade och ansvarstagande, genom framtida röstande, medborgare. Politisk 
socialisation av detta slag har som huvudsakligt syfte att bevara det befint-
liga samhället och skydda det från nykomlingarna (de studerande). Men 
vad händer och hur kan vi förstå den politiska socialisationen i ett sam-
hälle som har kommit att bli allt mer digitaliserat och individualiserat?27 
Hur kan den unga människans politiska socialisation förstås och pedago-
giskt hanteras utifrån en syn på den unga människan som deltagare i sin 
egen socialisation? Avhandlingen ska förstås mot denna bakgrund och 
vänder sig mot en tämligen vuxencentrerad och samhällsbevarande syn på 
politisk socialisation och beaktar de samhälleliga förändringarna genom att 
ta fasta på det kontextuella, situationella och kvalitativa i ett utsnitt av de 
digitala medierna. 

                                                      
27 Se exempelvis Livingstone 2007; Bennett 2007; Bjereld & Demker 2011. 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 39
 

2.3 Avhandlingens kunskapsbidrag 
Denna avhandling i pedagogik tar plats inom ramen för de utmaningar 
som skisserats för forskningsfältet politisk socialisation (jfr Amnå et al. 
2009). Samhället, och inte minst skolan, står inför den pedagogiska  
utmaningen att hantera hur unga människor kan ta plats politiskt. Om det 
nu finns ett uppenbart glapp mellan de formella politiska institutionerna 
och de ungas vardagliga politiska liv och att det dessutom finns ett uttalat, 
från de politiska institutionerna, behov av att unga samhällsmedlemmar 
bör engagera sig mer i den formella politiken (genom att exempelvis rösta) 
borde den pedagogiska utmaningen vara brännande relevant, om inte  
annat inom ramen för en demokrati. Den pedagogiska utmaningen tar, 
som det hittills visat sig, form i hanteringen och synen på den unga  
människan, i en polaritet där unga ses som ännu icke fullvärdiga politiska 
individer eller som redan fullvärdiga politiska personer28. Eller uttryckt på 
ett mer generellt sätt – som ännu-icke eller redan politiska medborgare.29 
De anknytande relationerna mellan dessa båda poler är relevant och det är 
utifrån denna position som avhandlingen ska läsas – en pedagogikavhand-
ling som ska förstås som en studie i politisk socialisation inplacerad i en 
digitalt grundad samhälls- och utbildningssituation30.  

I en slutrapport från det EU-finansierade projektet Civicweb: Young  
People, the Internet and Civic Participation (Banaji et al. 2009) omfattande 
åtta länder konstaterar författarna att: 

Our research suggests that young people’s civic and political participation 
and action, like that of adults, is not always viewed positively by figures of 
authority and those in positions of social power: in some cases it is even 
censored or punished. Policy-makers and civic educators need to encourage 
adults in positions of power to engage in more constructive forms of  
dialogue with young people. (s. 4) 

                                                      
28 Personbegreppet används här som ett uttryck för individens unikhet och tar sin 
utgångspunkt i individens vistelse i samhället där livet i gemenskap blir närvarande 
i individen. “Personbegreppet ska alltså uppfattas i sin politiska innebörd av att 
kunna uttrycka de särskilda (sär-skilda) egenskaper som individen representerar” 
(Ljunggren 2007a, s. 132). Hannah Arendt skriver att “Hos människan blir den 
särskildhet som hon har gemensam med allt varande och den olikhet som hon har 
gemensam med allt levande till karaktären av att vara unik” (1958/1998, s. 238). 
Personbegreppet är på detta sätt knutet till individens unikhet medan termen  
individ är obestämd och utan denna politiska innebörd.  
29 Jämför temanummret “Citizenship education under liberal democracy. To be or 
not to be a properly educated citizen: comments on the ICCS 2009 study” i  
Utbildning & Demokrati 2012. 
30 Digitalt grundad samhälls- och utbildningssituation: se Kapitel 3 och 11. 
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Men den pedagogiska utmaningen kan inte lösas med tekniken i sig. Den 
digitala tekniken är ett verktyg som kan användas för att utföra uppgifter 
men hoppet kan inte tillskrivas tekniken. Hoppet står istället till männi-
skornas handlingar. Den pedagogiska utmaningen (men också bristen på 
forskning) motiverar och aktualiserar behovet av att undersöka unga  
människors politiska rum för att bättre förstå hur formella politiska  
institutioner (exempelvis skolan) ömsesidigt kan vitalisera och stärka  
politiskt handlande och det demokratiska samhällets fortskridande. 

Kunskap om ungas politiska socialisation i de sociala medierna  
genererar möjligheter att ta sig an och diskutera den pedagogiska utmaning 
som ständigt är aktuellt. Kunskap om ungdomars politiska socialisation är 
således ett pedagogiskt högst relevant område men även kunskap om nya 
typer av offentliga rum och politiska samtal har relevans för den fortsatta 
debatten om de digitala mediernas politiska betydelse i skolan och sam-
hället i stort. Nätgemenskapen, potentiellt en ny typ av offentligt rum, kan 
betraktas som ett rum i vilket argumentations- och debattskicklighet kan 
övas upp, ett rum där debatterandet av politiska intressen kan alstra en 
frivillig och intressebaserad utbildningssituation. Den ökade användningen 
av digitala medier har således ett potentiellt utbildningsmässigt värde,  
särskilt mot bakgrund av att forskningen i dagsläget till stora delar saknar 
kunskap om de pedagogiska och didaktiska implikationerna av digitala 
medier i såväl explicit och planlagd som i implicit och omedveten utbild-
ning som hanterar politiska frågor.  

För att kunna ta sig an den pedagogiska utmaningen är avhandlingens 
utgångspunkt att forskningen om politisk socialisation behöver vara  
ungdomscentrerad och ta sitt avstamp i unga människors politiska rum, en 
specifik aspekt av det offentliga rummet, utan att på förhand bestämma 
vad som är den ’goda’ och ’rätta’ socialisationen. Ett öppet undersökande 
av vad som faktiskt sker och vad som karakteriserar detta skeende blir 
därför den ingång som avhandlingen bygger på. Även om nätgemenskaper 
kommer och går, varierar i antal och deltagarpopulation så utgör de  
samtidsrelevanta rum som möjliggör undersökningar av unga människors 
politiska socialisation där kulturella och sociala aspekter är betydande. Jag 
betraktar därför nätgemenskapen som ett specifikt rum i vilket den unga 
människan kan kommunicera och socialiseras utifrån specifika institutio-
nella ramverk och relationer. I nätgemenskapens politiska kommunikation 
alstras potentiellt en utbildningssituation som gör något med och för de 
deltagande individerna – de kan socialiseras politiskt. Avhandlingens  
kunskapsbidrag ska alltså förstås i termer av kunskap om hur den unga 
människans politiska socialisation kan se ut och ta sig uttryck samt peda-
gogiskt hanteras utifrån en syn på den unga människan som deltagare i sin 
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egen socialisation i ett alltmer digitaliserat samhälle. Således är kunskaps-
bidraget tvåfaldigt: empiriskt, det vill säga kunskap om villkor för situa-
tionspolitisk socialisation vilket nås genom analys av det empiriska fallet, 
den institutionella karaktären och den pågående kommunikationen i nät-
gemenskapen Svarthjärta; samt teoretiskt och metodologiskt genom situa-
tionspolitisk socialisation som har sin grund i agonismen och en agonistisk 
utbildningsfilosofi samt en teori om kontroversiella frågor i utbildningen. 

2.4 Sammanfattning 
Bristen på kvalitativ empirisk forskning med fokus på relevansen av unga 
människors kulturella livsmönster, politiska socialisation och kommunika-
tion är påtaglig i den pedagogiska forskningen. Inom forskningsområdet 
politisk socialisation är ett öppet empiriskt undersökande i skilda rum 
önskvärt för att utöka kunskapen om unga människors politiska socialisa-
tion i vardagslivet på deras fritid. Populärkulturella företeelser på internet 
kan utgöra en möjlig ingång för att studera hur nya former av politiskt liv 
ter sig. Genom att kvalitativt ta sig an politisk socialisation och de kom-
munikativa villkoren i populärkulturella digitala medier möjliggörs en 
förståelse av vår tids politiska grogrunder där unga kan socialiseras  
politiskt i riktningar som både stödjer och motverkar det demokratiska 
samhället. I avhandlingen utgår jag ifrån den unga människan som delta-
gare i sin egen socialisation och tar fasta på det kontextuella, situationella 
och kvalitativa i ett utsnitt av de digitala medierna – nätgemenskapen. 

En bred definition av begreppet och forskningsfältet politisk socialisa-
tion ger att politisk socialisation är ett skeende i vilket människor utvecklar 
samhälleliga och medborgerliga anknytningar, skilda politiska preferenser, 
samhälleliga attityder och kompetenser. Digitalt genererade samhällsför-
ändringar, ökade möjligheter att handla genom de digitala medierna och en 
tilltagande situation av kulturell, etnisk och nationell rörlighet motiverar 
och påkallar behovet av en utökad förståelse av politisk socialisation. Det 
har exempelvis visat sig att unga människor genom användandet av digi-
tala medier kan bidra till ett ökat samhälleligt deltagande. Dessutom har 
det visat sig att så kallade diskussionsforum kan bidra till att utveckla 
samhälleliga attityder och positioner som både harmonierar och motverkar 
det demokratiska samhället. Vad som ytterligare påkallar detta forsknings-
behov är det dominerande sättet att se på politisk socialisation som i hu-
vudsak en normöverföringsprocess som syftar till att bevara det befintliga 
samhället.  

I nästa kapitel, det digitala mediesamhället, presenteras den i avhand-
lingen valda samhälleliga kontexten för ungas politiska socialisation. 



 

  



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 43
 

Kapitel 3. Kontext I: Det digitala mediesamhället  
 
 
I detta kapitel sker en första yttre kontextualisering för nätgemenskapen 
och avhandlingens kunskapsintresse (se Kapitel 1). Kontextualiseringen 
sker genom vad som kan förstås som ett alltmer digitaliserat samhälle – det 
digitala mediesamhället – det vill säga digitala medier både som produkter 
och som en central innehållslig del i samhällets verksamheter och skeenden. 
Det digitala mediesamhället utgör alltså den yttre kontexten för avhand-
lingens kunskapsintresse och empiriska inplacering. Kapitlet syftar till att 
skänka de teoretiska ingångarna (Kapitel 5) och kunskapsintresset en  
vidare kontext för analysen av den institutionella karaktären och den  
pågående kommunikationen i nätgemenskapen Svarthjärta. 

3.1 Samhällsförändringar och det digitala mediesamhället 
I samhällen vilka blivit alltmer digitalt baserade har möjligheterna för  
samtal och meningsutbyten förändrats genom att nya rum för politisk  
socialisation har tillkommit. Howard Rheingold påpekar att människan, 
sedan början på 1990-talet, har tillgång till ett verktyg som har potential 
att skapa socialt välmående och förståelse med möjligheten att revitalisera 
samhället. Men samma verktyg kan också bli ett instrument för tyranni.31 I 
vilken värld vill vi leva: en värld där fåtalet kontrollerar kommunikations-
teknologin och som kan användas för att manipulera tron hos miljarder 
samhällsmedlemmar; eller en värld i vilken varje enskild samhällsmedlem 
kan sända och kommunicera med varje annan medlem? Öppna demokra-
tiska samtal står i strid med censurering, övervakning och straff. Demokra-
tins framtid är i detta sammanhang mer aktuell än någonsin: “Internet use 
does indeed have significant benefits for democratic participation” (Moss-
berger et al. 2008, s. 2). Den andra sidan i debatten hävdar internets risker, 
så som framväxten av grupper med extrema åsikter, risker för sexuellt 
utnyttjande, kapad identitet, internetberoende, kränkningar, fördärvad 
barndom och så vidare resulterande i ett förespråkande av minskad  

                                                      
31 En parallell kan här dras till George Orwells (1948) roman Nineteen Eighty-Four 
där samhället är styrt av Partiet. Medborgarna i nationen Oceanien övervakas 
konstant och är alltid underordnade staten och Partiet som utifrån sin över-
vakningsfilosofi kan manipulera och kontrollera medborgarna. Blotta tanken på att 
ständigt vara övervakad ska vara tillräcklig för att upprätthålla de beteenden som 
önskas. En andra parallell kan dras till Karin Boyes Kallocain (1940) som är en 
framtidvision över det polisstyrda och militariserade övervakningssamhället, Staten, 
och som påminner Orwells Oceanien. 
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yttrandefrihet, övervakning och kontroll (för denna typ av resonemang se: 
Montgomery 2007; Peters 2008-02-15; Dahlgren 2009; Dunkels 2010; 
Fenton 2010; Rydin 2010; Findahl 2012). Susan Herring poängterar att: 

Computer networks do not guarantee democratic, equal-opportunity  
interaction, any more than any previous communication technology has had 
that effect. Pre-existing social arrangements carry over into cyberspace to 
create an uneven playing field, and computermediated communication can 
be a tool of either oppression or resistance. (2001, s. 13) 

Sociala och kulturella faktorer är explicita och karakteriserar, enligt Herr-
ring, i hög grad datormedierad kommunikation vilket enligt min mening 
gör den datormedierade kommunikationen till ett ypperligt fält att studera 
samhällsförändringar och vad som rör sig i unga människors politiska 
socialisation. 

Enligt Manuell Castells är de sociala förändringarna idag lika drama-
tiska som de tekniska och ekonomiska omställningsprocesserna (1998, 
2009). Det västerländska samhället genomgår enligt Castells en informa-
tionsteknologisk revolution. Den nya tekniken måste därför tas på allvar 
och användas som utgångspunkt för att förstå vår tids (nätverks)samhälle. 
Ett nytt kommunikationssystem som alltmer talar ett universellt digitalt 
språk integrerar produktionen och distributionen  

av vår kulturs ord, ljud och bilder, samtidigt som det anpassar dem efter 
identiteternas skiftande smak och individernas stämningar. De interaktiva 
datornäten växer exponentiellt, ger kommunikationen nya utseenden och 
kanaler, formar livet medan de formas av det. (Castells, 1998, s. 16)  

Den revolutionära processen av teknisk förändring behöver enligt Castells 
placeras in i “det sociala sammanhang där den försiggår och som den  
formas av” (1998, s. 18). Framväxten och intensifieringen av den digitala 
tekniken har alltså i grunden kommit att förändra hur vi kommunicerar. 
Den västerländska människans medievanor har, i likhet med denna intensi-
fiering ändrats i grunden. Vi lever således, om vi ska tro Castells, i ett nät-
verkssamhälle där förändringarna av samhället är beroende av relationen 
mellan makt32 och kommunikation – kommunikationsmakt. “A network 
society is a society whose social structure is made around networks  
                                                      
32 Makt definieras av Castells som en relationell kapacitet vilken möjliggör för 
sociala aktörer att skapa asymmetri så att andra sociala aktörer påverkas i linje 
med den egna viljan, de egna intressena och värdena (Castells 2009, s. 10). Detta 
innebär en delvis negativ syn på makt som något som begränsar och påverkar 
andra sociala aktörers möjlighet till handling. Samtidigt signalerar detta en retorisk 
innebörd av maktbegreppet som bygger på relationen mellan aktörerna och  
försöket att genom kommunikation påverka sina motståndare. 
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activated by microelectronics-based, digitally processed information and 
communication technologies” (Castells 2009, s. 24). Framväxten av nät-
verkssamhället sker genom en förskjutning från en samhällskaraktär upp-
tagen med strukturerande av varandet i termer av tid och rum, till en sam-
hällskaraktär där varandet, som en dagslända, präglas av rumsliga och 
tidsliga flöden här och nu. Mer specifikt är det fyra kulturella konfigura-
tioner som idag karakteriserar det globala nätverkssamhället enligt 
Castells: “consumerism (signified by brands), networked individualism, 
cosmopolitanism (be it ideological, political, or religious), and multi-
culturalism” (2009, s. 121). I likhet med Castells iakttagelser anser  
Dahlgren (2009, s. 27) att kulturell spridning, individualisering, erosionen 
av traditionella samhällsinstitutioner och samhällets nätverksliknande  
karaktär bidrar till en ny politisk situation (en politikens individualisering 
som kan kopplas till teorier om det senmoderna samhället). Svårigheten i 
att skapa en gemensam politisk horisont, ett gemensamt politiskt projekt 
kring vilket samhällsmedlemmarna kan enas (som exempelvis hållbar  
utveckling skulle kunna utgöra), riskerar att ytterligare öka avståndet mel-
lan de politiska institutionerna och samhällsmedlemmarna. Nätverkssam-
hället kan därför sägas stå inför en politiskt osäker framtid där de olika 
formerna för och av kommunikation kan få en alltmer ökad betydelse för 
samhällsutvecklingen. Den informations- och kommunikationsteknologiska 
revolutionen har därmed, enligt Castells, genererat en ny typ av samhälle 
(nätverksamhället) i vilket kommunikationen får avgörande betydelse för 
de sociala deltagarnas livschanser.  

Ett alternativ till Castells teori om en informations- och kommunika-
tionsteknologisk revolution är Ulf Bjerelds, Maria Demkers & Ann-Marie 
Ekengrens (2005) kommunikationella revolution. Författarna avser en  

samhällsrevolution som sker med hjälp av kommunikationerna, inte  
utvecklingen av kommunikationsmedlen i sig. Den kommunikationella  
revolutionen är således en samhällsrevolution motsvarande den industriella 
revolutionen och den nationella revolutionen. (s. 11)  

I fallet internet innebär detta exempelvis att internet inte ses som ett nytt 
massmedium, “utan en ny infrastruktur som förändrar betingelserna för 
maktutövning, identitetsbildning och normgivning” (Bjereld & Demker 
2011, s. 27). Den kommunikationella revolutionen bygger på två former av 
kommunikationsutveckling: kommunikation via transportmedel (flyg, tåg, 
bil) samt kommunikation som informationsförmedling och tillgänglighet. 
De förändrade formerna för kommunikation, territoriets förändrade  
betydelse, nätverkssamhällets framväxt och de omvandlade produktions-
förhållandena möjliggör därmed nya typer av erfarenhet och handling  
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vilket är märkbart genom en ökning av informationens spridning i termer 
av hastighet, visualisering, interaktivitet, småskalighet och den teknolo-
giska konvergensen. Bjereld och Demker (2011) menar att den kommuni-
kationsteknologiska utvecklingen hänger samman med vad de kallar sam-
hällets individualisering – att individer lösgör sig från kollektiven – som 
gör att nya sociala skiljelinjer i samhället växer fram. Den kommunika-
tionella revolutionen har därför i grunden förändrat förutsättningarna för 
politiken. En konsekvens av denna förändring är att samhällsmedlemmar-
nas politiska socialisation och mobilisering i ökad utsträckning sker utan-
för ‘politiken’ och de traditionella institutionerna, den sker alltmer i ‘det 
politiska’ (se Kapitel 5 för en distinktion av olika former av politik). Delta-
gandet i politiska aktiviteter minskar inte hos samhällsmedlemmarna, det 
tar sig bara andra uttryck i andra typer av offentliga rum.33 Den kommu-
nikationella revolutionen, en samhällsrevolution som sker med kommuni-
kationerna, förändrar såväl det politiska som politiken genom att alienera 
dessa från varandra men samtidigt utgöra dess möjlighet till ömsesidig 
försoning. En delvis annan relation, vad gäller samhällsförändring och 
digitala medier, skrivs fram av Sonia Livingstone. 

Livingstone (2002) varnar för att ensidigt göra anspråk på och hävda en 
samhällsrevolutionär utveckling: “while many feel that we are witnessing 
an information revolution, others are rightly skeptical of the overblown 
and ill-specified claims about societal changes that may follow technologi-
cal innovation” (s. 108). Det finns därför anledning till försiktighet och 
kritisk distans då teknologi och samhälle utvecklas parallellt och växel-
verkande. Det vill säga nya medier och ny mediateknologi borde förstås 
utifrån dess användning och sociala kontext (Svensson 2012). Samhälls-
strukturella, ekonomiska, kommersiella och politiska agendor och föränd-

                                                      
33 Konkreta exempel på detta är så kallade smart mobs – mobila kommunikations-
medel används för att organisera sig och reagera på händelser här och nu.  
Grupperna som bildas kan betraktas som adhocratier – en organisation med från-
varo av hierarkier där varje deltagare bidrar med sina färdigheter och kunskaper 
och där ledarskapsrollen skiftar med uppgiftens karaktär (Jenkins 2006/2008). 
Fallet Norge (massakern på Utøya 2011) och händelsen den 26:e april 2012 är ett 
färskt exempel på detta. Användningen av sociala medier resulterade i en massiv 
politisk markering då 40 000 människor samlades på Youngstorget i Oslo för att 
upprepade antal gånger sjunga “Barn av regnbuen”, en barnlåt som den politiske 
våldsextremisten såg som ett uttryck för kommunistisk hjärntvätt av norska barn. 
Ett andra exempel på politiska uttryck är att andelen medborgare som varit i  
kontakt med politiker har ökat sedan 1987. Andelen medborgare som skriver  
under namninsamlingar och ägnar sig åt bojkott med mera har också ökat sedan 
detta årtal. “Det politiska intresset har heller inte sjunkit sedan åtminstone slutet på 
1980-talet” (Bjereld & Demker 2011, s. 52). 
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ringar styr i mångt och mycket människors medieanvändande. Använd-
ningen av nya medier ersätter inte tidigare medier och aktiviteter enligt 
Livingstone (2002) utan blir istället en integrerad del av redan befintliga 
aktiviteter, sociala och kulturella mönster, samhällsstrukturer, ekonomiska 
trender och politiska agendor. Ett reflexivt, kontextualiserat och integrerat 
sätt att ta sig an användningen och förekomsten av nya medier är därför 
att föredra enligt nämnda författare. Olle Findahl (2010b) påvisar exem-
pelvis att halva svenska folket inte känner sig delaktiga i det nya digitala 
mediesamhället, förändringen är gradvis – inte drastisk och revolutionär. 
Livingstone skriver att: “for people and, especially, routinised social rela-
tions are slow to change, whatever the technological innovation available” 
(2002, s. 74). Dessa förändringar är inte enbart en kvantitativ fråga om 
ökad grad av kommersialisering, globalisering och personifierad använd-
ning av media enligt Livingstone, utan också ett kvantitativt skifte i termer 
av märkbara och kvalitativa förändringar i infrastrukturen som rör  
relationen mellan offentligt och privat, hemmet och samhället, utbildning 
och fritid, familj och vänner, produktion och konsumtion. Samhälls-
förändringarna är alltså, för att summera, kanske inte fullt så revolutionära 
som exempelvis Castells vill göra gällande. Snarare kan de betraktas som  
successiva och beroende av den medieanvändning som sker och som bör 
undersökas empiriskt i skilda sociala kontexter. I nästa avsnitt görs, utifrån 
samhällsbeskrivningen ovan, en mer ingående redovisning av karaktären i 
digitala medier för att sedan preciseras med fokus mot internet och sociala 
medier som är exempel på digitala medier. 

3.2 Digitala medier 
Digitala medier skiljer sig från traditionella mekaniskt tekniska medier då 
de är betydligt svårare att förutse användningen av. Det är svårt att fast-
ställa vad den digitala tekniken egentligen är (Hernwall 2010). “Digitaliza-
tion blurs the borders between different media since, simply put, all digital 
media texts (content) have physical existence as series of 0s and 1s” 
(Gripsrud & Moe 2010, s. 12). Skilda representationsformer (text, bild, 
ljud, foto etc.) finns tillgängliga i ett och samma format. Ett tydligt uttryck 
för digitaliseringen, en påtaglig teknologisk trend inom medierna idag, är 
den utbredda användningen av internet som sedan mitten av 1990-talet har 
kommit att utgöra en alltmer betydande infrastruktur i vilken de traditio-
nella massmedierna på senare tid har kommit att ingå (Dahlgren 2009).  

The diffusion of Internet, wireless communication, digital media, and a  
variety of tools of social software has prompted the development of  
horizontal networks of interactive communication that connect local and 
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global in chosen time. With the convergence between Internet and wireless  
communication and the gradual diffusion of greater broadband capacity, the 
communicating and information-processing power of the Internet is being 
distributed to all realms of social life. (Castells 2009, s. 65) 

Den digitala teknologin har inneburit en konvergens – ett flöde mellan 
skilda medieplattformar och samarbetet mellan mediebranscher samt rör-
ligheten hos mediepubliken, de teknologiska, industriella, kulturella och 
sociala förändringarna som sker i samhället (Jenkins 2006/2008, s. 15). 
Konvergens sker alltså mellan olika medier och som skapar nya former av 
medier. Det har skett ett kulturellt skifte där konsumenternas deltagar-
centrerade funktion uppmuntras genom att “söka ny information och foga 
samman innehåll från olika medier” (Jenkins 2006/2008, s. 15). Nya och 
gamla medier interagerar med varandra på ett komplext sätt då konvergen-
sen alltid befinner sig i ett dynamiskt förhållande till förändring vilket in-
nebär att en slutlig stabilitet är omöjlig att uppnå. Gamla medier dör inte 
då varje äldre medium tvingas samexistera med nya framväxande medier. 
För att förstå detta resonemang blir det centralt att skilja på verktygen (den 
bärande tekniken) och själva mediet enligt Jenkins: 

Vad som försvinner är verktygen som krävs för att få tillgång till innehållet 
– som 8-trackkasetten eller Betabandet. De är vad medieforskare kallar för 
bärande teknik … Bärande teknik föråldras och ersätts: medier däremot, de 
utvecklas. Inspelat ljud är mediet, CD-skivor, MP3-filer och 8-trackkasetter 
är bärande teknik. (2006/2008, s. 24) 

Medier blir i denna tappning det innehåll och den form av innehåll (ljud, 
bild osv.) som transporteras via den bärande tekniken och som gör kom-
munikation möjlig, en typ av system format i, och formandes av, en kultu-
rell och social praktik. Enligt Jenkins representerar konvergens en form av 
paradigmskifte där det tidigare mediespecifika innehållet (budskapet) fri-
gjorts och flödar fram i olika kommunikationssystem vilket inneburit ett 
skifte mot “ett ökat antal sätt att få tillgång till medieinnehåll och mot 
ännu mer komplexa relationer mellan medieindustrins ovanifrånperspektiv 
och deltagarkulturens underifrånperspektiv” (s. 241). De största föränd-
ringarna sker i det som Jenkins kallar konsumtionsgemenskaperna: “skiftet 
från individualiserad och personligt inriktad mediekonsumtion till kon-
sumtion som en nätverksangelägenhet” (s. 243). Människor kan alltså, om 
vi ska tro Jenkins, genom tillgången till olika maskiner tillsammans kon-
sumera och producera medier genom att dela insikter, information och 
samlas för att främja gemensamma intressen.  

Istället för att tala om personliga medier borde vi kanske tala om  
gemensamma medier – medier som blir en del av våra liv som medlemmar i 
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gemenskaper, vare sig de upplevs ansikte mot ansikte på den mest lokala  
nivån eller via internet. (a.a., s. 243-244) 

Teknikutvecklingen är beroende av människans kreativitet och användning 
av tekniken och kan därför inte beskrivas som att något ersätter något 
annat, snarare handlar det om att tidigare vanor förändras och utmanas 
enligt Jenkins.34 Nya sätt att se på kunskap, bildningsprocesser,  
människans relation till det materiella är andra exempel på förändringar 
och utmaningar vilka påvisar de digitala mediernas komplexitet och  
öppenhet. Två mer konkreta, men på sätt och vis ändå intrikata, exempel 
på digitala medier, och som används frekvent av ungdomar, är internet och 
sociala medier. 

3.2.1 Internet och Sociala medier 
En omfattande mängd forskning visar att internet i dess skilda använd-
ningsområden är vår tids kommunikationsfabrik och samtidigt behöver vi 
veta mer om vilka, hur och till vad de sociala medierna på internet används 
enligt Ian Davis med flera (2012). Internet används för arbete, personlig 
kontakt, socialt nätverkande, informationsletande, underhållning, offentlig 
service, politik, religionsutövande och så vidare (Castells 2009, s. 64). Men 
det är först på senare år som internet har börjat användas på detta för 
användare vardagliga sätt. Det sker, tack vare internets kommunikativa, 
interaktiva och deltagarorienterade karaktär, en enorm innehålls-
produktion och kommunikation på internet.35 Vissa genomgående temati-
ker ger en bild av vad användningen av internet och sociala medier kan 
visa sig innebära: 
 

 vardagligt sätt att kommunicera och umgås 
 användargenererat innehåll och ökad informationsspridning 
 deltagarorientering 
 framväxten av nya offentliga rum 

                                                      
34 Mark Prenskys (2009) introduktion av termen digitala infödingar och digitala 
immigranter kan ses som ett uttryck för denna typ av förändring och utmaning. 
Begreppen introducerades som ett sätt att skilja mellan de användare som föds och 
växer upp med den digitala tekniken och de som behöver anpassa och lära sig den 
‘nya’ tekniken. Däremot är denna uppdelning olycklig då den inte tar vara på de 
poänger som faktiskt finns i konvergensparadigmet. 
35 Nästan samtliga nordiska ungdomar (ca 95 %) har tillgång till internet i hemmet 
och flertalet av dessa använder internet varje dag (Carlsson 2010). 1,5 miljoner 
svenska medborgare kommentarer regelbundet det andra skriver på internet.  
Användningen av sociala medier intensifieras och ökar vilket exemplifieras av att 
hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk (Findahl 2010b). 
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 otydliga gränser mellan privat och offentligt 
 utsuddandet av gränsen mellan produktion och konsumtion 
 ny syn på kunskap och bildning 
 komplex bild av verklighet och identitet  

 
Internet kan betraktas som en reflexiv kulturell yttring men detta är inte 
det enda sättet att benämna och förstå internet. Internet kan benämnas på 
olika sätt: super-medium, meta-medium, hybrid-medium och så vidare 
(Sveningsson Elm 2008). Ett annat synsätt är att fokusera och beskriva 
internet i termer av skilda rum, platser, miljöer eller arenor. Det är detta, 
det senare, som jag tar fasta på vilket bland annat innebär att internet ses 
som ett sätt att leva, tänka och dela något gemensamt – en värld av  
symboler konstituerade av nollor och ettor.  

Internet tog form som subkultur under åttiotalet för att sedan växa till 
att bli en politisk kraft vilket möjliggjort för redan etablerade intresse-
grupper att intensifiera och förenkla kommunikationen samt nybildandet 
av andra gemenskaper och möten mellan människor med liknande eller 
motstridiga intressen. Dahlgren och Olsson konstaterar att internet av vissa 
ungdomar formats till en viktig källa för politisk identitet samt att internet 
möjliggör alternativ information, intern organisationsstyrning, kontakt 
med likasinnade, tillgång till alternativa offentliga rum och en resurs i  
daglig politisk aktivism (2007, s. 80). Liknande konstaterande görs av  
Livingstone med flera (2007) när de skriver att internet möjliggör en väg 
att föra fram redan existerande samhälleliga intressen: “And these already 
existing interests, it seems, may derive from social capital and social  
expectations – in short, from opportunity structures of people’s everyday 
lives” (s. 26). Två modeller för att förstå internets sociala och politiska 
karaktär har enligt Bakardjieva (2005) kommit att dominera över tid: ‘the 
consumption model’ och ‘the community model’. The consumption model 
motsvarar en syn på internet som ett globalt elektroniskt shoppingcenter 
där internetanvändarna betraktas som fria aktiva konsumenter vilka väljer, 
klickar och införskaffar det som marknaden erbjuder – detta utan att se 
eller lyssna på andra internetanvändare: “Privacy, anonymity, reliability, 
speed and visual appeal are desired properties of this virtual space,  
mobilizing armies of designers in search of adequate technical solutions” 
(Bakardjieva 2005, s. 165). Synen på internet som ett globalt shoppings-
center är intressant i relation till det faktum att det i början på 1990-talet 
var illegalt att använda internet för kommersiella intressen. Jenkins 
(2006/2008) konstaterar att kritiker, historiskt sett, oftast har betraktat 
konsumtion som motsatsen till medborgerligt deltagande. Det offentliga 
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rummets förtvinande (jfr Habermas (1962/2003) och Baudrillards 
(1978/2007) mediekritik) blir då en konsekvens av att politiken övergått i 
konsumtion. Men fullt så enkelt är det inte enligt Jenkins eftersom  
konsumtionen alltmer antar en offentlig och kollektiv form: 

konsumtion blir föremål för offentlig diskussion och kollektiv debatt;  
gemensamma intressen leder ofta till gemensam kunskap, gemensamma  
visioner och gemensamma aktioner. En politik baserad på konsumtion kan 
visa sig vara en återvändsgränd om konsumismen ersätter medborgarskapet 
(den gamla klichén om att rösta med dollarsedeln), men den kan också  
utgöra en mäktig kraft om den slår tillbaka ekonomiskt mot centrala  
institutioner och direkt påverkar deras makt och inflytande. (a.a., s. 222) 

Jenkins ‘kompromiss’ utgör en brygga till den andra motpolen, The com-
munity model, vilken vuxit fram som ett sidospår till det tidiga internet 
(ARPANET) och andra internetskapare som använde nätverket för att 
kommunicera och samarbeta med kollegor. Internet och den nya  
teknologin tog den form det gjorde bara för att de som uppfann teknologin 
hade en stark tro på den bärande teknikens och mediets möjligheter att 
genom offentlig användning lösa gemensamma problem (Rheingold 
1993/2000). Communitymodellen bygger således på att det finns  
samarbetande deltagare, gemensam innehållsproduktion, samtal och  
kollektiva intressen. Framväxten av så kallade virtuella gemenskaper (nät-
gemenskaper) är alltså ett exempel i denna modell motsvarande en social 
förståelse av internet. 

Idag sker det en alltmer social användning av internet vilket också gör 
att det användarskapade innehållet “skiljer internet från andra medier, där 
man traditionellt talat om en sändare och många mottagare” (Dunkels 
2009, s. 61). Just aktiviteter som indikerar samtal och samspel, främst  
interaktiv användningen av internet, är det som ökar bland unga (Carlsson 
2010). Internet utgör på så sätt ett allt vanligare rum för socialt umgänge 
och den unga människan har genom internet möjligheter att navigera och 
omforma livets sociala strukturer vilket på internet tagit sig uttryck genom 
en ökad användning av sociala medier (Drotner 2008; Findahl & Zimic 
2008; Bakardjieva 2009; Sveningsson Elm 2009; Findahl 2010a;  
Medierådet 2010; Ungdomsstyrelsen 2010). Det sociala livets uttryck på 
internet kan förklaras av den ökade tillgången och användningen av bland 
annat datorer vilka tycks vara den vanligaste medietekniska apparaten i 
barns och ungas rum. Cirka 61 % av svenska barn och unga har  
exempelvis dator i sitt rum (Medierådet 2010). Internet med sin  
kommunikativt infrastrukturella grund inte bara speglar och påverkar utan 
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även påverkas av ungdomars liv i samhället (Montgomery 2007; Ung-
domsstyrelsen 2007; Olsson & Dahlgren 2010).  

Internet har bidragit till en ökad osäkerhet om världens beskaffenhet. 
Sveningsson med flera (2003) talar i sammanhanget om ‘nya former av 
anonymitet’ och ‘nya sätt att förstå oss själva’. De menar att internet har 
fått gemene man att börja fundera på vad exempelvis ordet verklighet  
innebär. Den rutinartade vardagsinteraktionen och dess outtalade anta-
ganden om världens beskaffenhet osäkras alltså av internet enligt dessa 
författare. Utgångspunkten i denna avhandling är att internet inte är en 
egen värld frikopplad från den utanför internet då människans erfarenhet-
er, livsåskådningar, värden, normer och så vidare tas med in och används i 
internet.36  

I, genom och kring medier skapas skilda former av socialitet. Olika  
typer av medier skapar olika sociala former vilket ställer krav på precision 
och definition av begreppet sociala medier, inte minst om medieanvänd-
ningen och förskjutningen av form och innehåll sätts i ett historiskt sam-
manhang (jfr exempelvis Habermas 1962/2003). Vilken specifik gestalt av 
socialitet befordrar de digitala medierna i form av nätgemenskaper? De 
sociala medierna, så som de definieras i avhandlingen, kan bidra till att 
skapa centrala grogrunder, nya offentliga rum, för unga människors poli-
tiska preferenser och handlingar. Livingstone med flera (2007) skriver att 
unga människor i regel är entusiastiska och kreativa användare av internet, 
särskilt när det kommer till frågor om kommunikation, information, un-
derhållning och utbildning: “they are constantly connected … being … 
primarily social rather than anti-social, oriented towards constructing 
community, albeit a community that sustains and prioritises their interests 
and in which they have a stake” (s. 22). Katarina Graffman (2008) konsta-
terar att bloggar och diskussionsforum fungerar som huvudkällor för 
ungas informationssökande om vad andra säger och tycker om något. En 
löpande diskussion med andra, ett delande av upplevelser och erfarenheter 
blir mer intressant än att gå till källor som är uttalade specialister på om-
rådet. “Det är just denna nyfikenhet på vad andra gör, tycker och säger 
men även behovet av att berätta, tycka och tänka som lockar” (Graffman 
2008, s. 32). Kommunikationen i sociala medier karakteriseras av ett över-
förande av innehåll från en bestämd kontext till en annan – skilda kontex-
ter och erfarenheter fyller det digitalt medierade rummet vilka i kommuni-

                                                      
36 Men detta sätt att se på internets socialitet står inte oemotsagd då det finns minst 
två läger i den teoretiska debatten: “virtual versus real and public versus private” 
(Bakardjieva 2005, s. 186). 
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kation kan komma att få nya innebörder och meningar.37 Den interaktiva 
karaktären och inlyftandet av innehåll suddar ut gränserna mellan “pro-
duktion och konsumtion, eftersom användarna lika gärna kan vara avsän-
dare som mottagare av information” (Sveningsson et al. 2003, s. 14-15). 
Just utsuddandet av gränsen mellan producent och konsument, även privat 
och offentligt, är centrala utgångspunkter i definitionen av sociala medier. 
Med sociala medier avses den typ av digitala medier vilka bygger på delta-
garnas innehållsproduktion och ömsesidiga innehållskonsumtion, medier 
som bärs upp och formas av deltagarnas vilja till kommunikation och me-
ningsutbyte och som är beroende av rummets institutionella ramar vilka 
samtidigt gör sociala medier till en typ av institutioner.  

3.3 Sammanfattning 
De digitala medierna är en nödvändig utgångspunkt för att förstå sam-
tidens samhälle vilket karakteriseras av kulturell spridning, individuali-
sering och erosionen av traditionella samhällsinstitutioner skapande en 
specifik samhällspolitisk situation. Det digitaliserade (nätverks)samhället 
och de samhällsförändringar som sker genom kommunikationerna gör att 
samhället står inför en politiskt osäker framtid där skilda kommunika-
tionsformer kan få en alltmer ökad betydelse för samhällsutvecklingen. 
Användningen av nya medier ersätter inte tidigare medier och aktiviteter 
utan blir istället en integrerad del av redan befintliga aktiviteter, sociala 
och kulturella mönster, samhällsstrukturer, ekonomiska trender och poli-
tiska agendor. De digitala medierna är en central komponent i konvergens-
paradigmet som utgår från att nya och gamla medier interagerar med 
varandra på ett komplext sätt i ett dynamiskt förhållande till förändring. 
Den tekniska utvecklingen är parallellt och ömsesidigt beroende av männi-
skans kreativitet och användning av teknik när tidigare vanor förändras 
och utmanas.  

Internet är ett sätt att leva, tänka och dela något gemensamt – en värld 
av symboler framburen av nollor och ettor genom den bärande tekniken. 
Internetanvändarnas erfarenheter, livsåskådningar, värden, normer och så 
vidare tas med in och används i internet vilket gör internet till ett allt  
vanligare rum för socialt umgänge där den unga människan har givits  
möjligheter att navigera och omforma livets sociala strukturer vilket tagit 

                                                      
37 Dessa rörelser kan, med Anthony Giddens terminologi, förstås som disembedding 
och reembedding. Innehåll lyfts ut från sin sociala och lokala kontext och får följd-
verkningar genom tid och rum. Följdverkningarna är sedan beroende av hur inne-
hållet lyfts in och får mening i en ny tid och plats, hur innehållet kontextualiseras i 
förhållande till individens närmiljö. 
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sig uttryck genom en ökad användning av sociala medier. Medierna och 
medieanvändningen har genom sin intensifiering fått en alltmer utsträckt 
påverkan på unga människors liv. Vad som står klart är att de digitala 
medierna i stor omfattning används av den unga generationen. Använd-
ningen är en naturlig del av det vardagliga livet vilket gör att exempelvis 
internet inte kan reduceras till antingen ett redskap, en infrastruktur, ett 
globalt tekniskt nätverk, en kultur, en annan verklighet och så vidare utan 
bör ses som ett sätt att vara. Inom ramen för internet är sociala medier den 
typ av digitala medier vilka bygger på deltagarnas innehållsproduktion och 
ömsesidiga innehållskonsumtion, medier som bärs upp och formas av del-
tagarnas vilja till kommunikation och meningsutbyte.  

I nästa kapitel presenteras en historisk och framför allt nutida bestäm-
ning av det offentliga rummet i syfte att ytterligare precisera den kontext 
inom vilken avhandlingsfallet tar plats. 
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Kapitel 4. Kontext II: Det offentliga rummet 
 
 
I detta kapitel sker en andra yttre kontextualisering av avhandlingens  
kunskapsintresse samt Svarthjärta, själva den nätgemenskap som analyse-
ras. Kontextualiseringen sker inom ramen för det offentliga rummets  
förändring som behandlas genom en historisk betraktelse vilket syftar till 
att placera in kunskapsintresset i en tidskontext som gör det möjligt att 
kritiskt betrakta fenomenet sociala medier, specifikt nätgemenskapen, ur 
ett offentlighetsperspektiv. Kapitlet behandlar dessutom själva nätgemen-
skapen som fenomen och på vilket sätt nätgemenskapen kan förstås som 
offentligt rum. Kapitlet syftar i likhet med Kapitel 3 till att ge de teoretiska 
ingångarna (Kapitel 5) och kunskapsintresset en vidare kontext än vad 
avhandlingens empiriska fall i sig själv kan förse med.  

4.1 Det offentliga rummets förändring 
Det offentliga rummet kan genom det offentliga samtalet idealt ses som ett 
fenomen som alltid har potential att uppstå, utvecklas, spridas och  
uttrycka sig självt i nya sammanhang (jfr Dahlgren 2009). Deltagandet i 
det offentliga samtalet och rätten till deltagande, i syfte att utgöra en  
socialt och politiskt grundad publik38, är en historiskt central förutsättning 
för det demokratiska samhället enligt Ljunggren (1996, s. 49). Media är 
inte bara en integrerad del av vår dagliga livsföring, media är dessutom en 
framträdande historisk kraft (Dahlgren 2009).  

Televisions, telephones, radios, and computer networks are potent political 
tools because their function is not to manufacture or transport physical 
goods but to influence human beliefs and perceptions. (Rheingold 
1993/2000, s. 317) 

Men traditionell media, och även nyare digitalt burna, är inte en enhetlig 
social och samhällelig kraft. Snarare är media komplexa diversifierade 
institutioner genom det sätt på vilket de fungerar och vilka möjligheter till 
kommunikativa möjligheter de erbjuder (Dahlgren 2009, s. 3). Äldre tiders 
medier har, som nutidens digitala, haft aktiva användare och genom  
kommunikation lett till sociala förskjutningar och förändringar. En stark 

                                                      
38 När termen publik förekommer kan denna förslagsvis förstås som: “a body of 
some communality and stability; developed through and committed to internal 
debate; relating in a reflexive manner to something external; built on some common 
ideas or shared values; and able to perform in relation to others and represent  
demands” (Moe 2010, s. 101). 
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betoning på det ’nya’ i dagens digitala medier tenderar, enligt Anders  
Ekström (2010), att dölja det förflutna och därmed starkt pådriva en  
förlust av mediebrukets historia (se även Loader (2007) och Livingstones 
(2002) diskussion om behovet av kritisk distans). Det ’nya’ som perspektiv 
på medier är i linje med ensidigt betonande av innovation och medie-
entreprenörers egen marknadsföring enligt Ekström. De sociala förskjut-
ningar som sker genom införandet av ett nytt medium finns att studera i 
den medieutveckling som ägt rum generationer före digitaliseringen av 
medierna. Typen av ‘medieumgänge’ innebär att den politiska offentlig-
heten och förekomsten av medier främst ska förstås som kulturellt fram-
växta och inte som en effekt av teknikens inneboende egenskaper. Genom 
en historisk betraktelse kan vi på ett nytt sätt ställa frågor om hur platser 
och rum för politiskt handlande förändras.  

Det offentliga rummet har blivit allt mindre givet vilket skapat utma-
ningar i att förstå det offentliga samtalet och relationen deltagare, medier 
och det offentliga rummet.39 Samtidigt erbjuder denna förskjutning möjlig-
heter att utifrån dagens samhällssituation på nytt förstå det offentliga 
rummet så som det kan ta form idag. Vad blir egentligen ett offentligt rum 
och hur förändras detta genom intensifierad användning av digitala me-
dier? I den resterande texten i detta avsnitt ska jag, utifrån avhandlingens 
betoning på digitala medier, därför ge en specifik historieskrivning vilken 
syftar till att ge en bakgrund mot vilken en kritisk betraktelse av relationen 
digitala medier och det offentliga rummet kan ske och som möjliggör en 
mer kvalificerad förståelse av sociala medier och fenomenet nätgemenskap. 
För detta ändamål använder jag mig av fyra texter: Dewey (1927); Arendt 
(1958/1998); Habermas (1962/2003); Baudrillard (1978/2007) (jfr Ljung-
gren 1996). Detta avsnitt ska således förstås som en historisk kontextuali-
sering inom vilken fenomenet nätgemenskap och politiska samtal i dessa 
sedan kan relateras. 

För John Dewey (1927) var kommunikationen en förutsättning för det 
offentliga rummet vilket enligt Dewey skulle ta form genom att samhälls-

                                                      
39 I ett pressmeddelande från Regeringen 2012-05-15, i vilket det inbjuds till panel-
debatt, står följande att läsa: “Framtidskommissionen: Dialog eller monolog? – 
politisk debatt på internet. Bloggar, twitter och andra fora på internet erbjuder nya 
möjligheter för politisk debatt. Men lyssnar vi på andra eller bara på likasinnade? 
Enligt politometern.se finns det idag över 1 800 politiska bloggar i Sverige. Mång-
falden gör att fler personer kan göra sin röst hörd och fler åsikter kan få plats i 
debatten. Men det är också lättare för publik och debattörer att söka sig till lika-
sinnade och få sina åsikter bekräftade istället för bemötta. Splittrar detta debatten 
och försvagar dialogen? Ökar detta rent av risken för att extrema åsikter växer i 
styrka?” 
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medlemmarna definierade sig själva som publik i kommunicerandet av 
samhällsintressen. Typen av kommunikation skulle alltså få konsekvenser 
för fler än de som kommunicerat. Det var först när samhällsmedlemmarna 
definierade sig själva som publik, när det uppstod ett gemensamt intresse, 
som det offentliga rummet genom kommunikation kunde förmå att  
förändra samhället. Enligt Dewey fick massmediernas innehåll existens 
först när det diskuterats av samhällsmedlemmarna. Det var således när 
mening uppstod som det reella medieinnehållet skapades. Massmediernas 
primära uppgift var därför att borga för det offentliga samtalet, att vara en 
förmedlingskanal för samhällsmedlemmarnas kommunikation och skapan-
det av allmän opinion: “Communication can alone create a great commu-
nity” (a.a., s. 142). Det demokratiska samhällets viktigaste beståndsdel var 
således, enligt Dewey, det kommunikativa handlandet i vilket människan 
lär sig att bli människa och medborgare (a.a., s. 154).  

Enligt Hannah Arendt (1958/1998) uppstår det offentliga rummet  
genom människornas handlande, ett utträde ur det privata. Arendts  
resonemang om privat och offentligt, och som är en omfattande historisk 
kommentar till det grekiska statssamhället, ska förstås mot bakgrund av 
hennes ontologiska grundantaganden i människans villkor. Människans 
villkor består av tre grundelement: arbete, en ändlös process som säkrar 
individens och släktets överlevnad; tillverkning, den produktionsprocess, 
med bestämd början och bestämt slut, i vilken de ting människan anser sig 
behöva i varje historisk epok tillverkas; handling, med bestämd början men 
utan förutsägbart slut eller fastlagt mål, skapar det samhälleliga. Samhället 
definierade Arendt som en form av samlevnad i vilken  

människans beroende av sina medmänniskor erhåller offentlig betydelse för 
själva livets skull och inte annars, och där följaktigen de verksamheter som 
uteslutande tjänar livets upprätthållande inte bara uppträder i offentligheten 
utan dessutom tillåts bestämma det offentliga rummets fysionomi. 
(1958/1998, s. 78) 

Handlandets oförutsägbarhet och frånvaron av bestämt fastlagda mål för-
binds alltså med ett synsätt på det politiska området vilket sågs som “ett 
slags scen där man så att säga gör entré men aldrig sorti, och det området 
framspringer direkt ur en samvaro som består i utbyte av ord och  
gärningar” (a.a., s. 269). Den offentliga samvaron förutsätter därför enligt 
Arendt, till skillnad från den privata, en beständighet, en varaktighet som 
överskrider den enskilda individens livsexistens. Samtidigt har det moderna 
samhället suddat ut gränsen mellan privat och offentligt enligt Arendt  
vilket skapat det sociala – en diffus blandning av privata och offentliga 
angelägenheter (a.a., s. 57). Det sociala uppstod enligt Arendt när hus-
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hållens verksamheter trädde ut i den offentliga sfärens ljus – privata  
angelägenheter blev föremål för offentlig reglering. Samtidigt är det enligt 
Arendt möjligt att återupprätta denna gräns genom att utgå ifrån att det 
offentliga är det som står utanför den enskilde individens omedelbara och 
avgränsade intressen (hennes arbete och tillverkning – de biologiskt livs-
uppehållande processerna) genom att det offentliga bär fram de enskilda 
människornas handlingar i tid och rum även efter det att individen slutat 
handla. Att en gång ha tagit plats i offentligheten, genom att ha handlat, 
kan således, om vi ska tro Arendt, få följdverkningar även efter det att 
individen som utfört handlingen inte längre lever – det vill säga handlandet 
står utanför individen och det är detta som definierar det offentliga. 

Jürgen Habermas (1962/2003) menar att den resonerande publikens  
kritiskt rationella kommunikation, och med denna skapandet av allmän 
opinion och upprätthållandet av ett offentligt rum, historiskt sett är grund-
läggande för utvecklingen av det demokratiska samhället. Den resonerande 
publiken är de som kommer samman för att ta sig an samhällsangelägen-
heter och som förbinder medborgarna och samhället med staten. Haber-
mas visar att det historiskt har funnits olika former av offentlighet. Den 
politiska offentligheten tillsammans med den litterära offentligheten i 
1700-talets Europa, exemplifierat genom kaffehusen och salongerna,  
utgjorde en brygga till den offentliga maktens sfär. De diskussioner som  
fördes i kaffehusen fördes vidare genom tidningsartiklar vilka blev en  
beståndsdel av det offentliga samtalet. Samtalet fortsatte alltså i ett annat 
medium vilket blev synligt genom sättet att skriva – bibehållandet av  
dialogformen i den tryckta texten. (Detta fenomen kan jämföras med det 
idag digitalt baserade samtalet på internet vilket sker i, genom och som 
text). I England, under 1670-talet, hade regeringen “sett sig nödsakad till 
proklamationer mot kaffehussamtalens faror. Kaffehusen betraktas som 
kläckningsplatser för politisk oro” (Habermas 1962/2003, s. 64). Den  
resonerande publiken i salongerna och kaffehusen och det fortsatta  
offentliga samtalet genom tidningspressen skapade enligt Habermas den  
borgerliga offentligheten – en idealiserad och kondenserad form av intel-
lektuella, kritiskt rationella och kommunicerande medborgare. Medbor-
garna, enligt Habermas, formade en publik som utan att bli föremål för 
tvång samtalade om frågor av generell relevans för samhället. Medborgar-
na blev alltså en publik genom att själva styra det offentliga samtalet – att 
kommunicera öppet, fritt och i grupp – men som genom införandet av de 
nya ‘etermedierna’ (radio och TV), enligt Habermas, berövades möjlighet-
en till kritisk kommunikation. 
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Under tvånget ”Don’t talk back” antar publikens förhållningssätt en ny 
skepnad. I jämförelse med tryckta meddelanden beskär de nya etermedierna 
mottagarens reaktioner på ett säreget sätt. De trollbinder lyssnarna och  
tittarna, men fråntar dem samtidigt den distans deras ”myndighet” utgör, 
dvs möjligheten att tala för och emot. Den läsande publikens resonemang 
viker tendentiellt undan för konsumenternas utbyte av ”smak” och  
”böjelser” – t o m samtalen om vad som konsumerats, ”kunskapsprovet i 
smak”, blir en del av själva konsumtionen. (1962/2003, s. 164-165)  

Den allmänna opinionen förvreds enligt Habermas genom massmedierna 
och grunden för den borgerliga offentligheten, samhällets bildningsskikt, 
och dessas bruk av förnuftet i offentligheten, hade därmed gått i stycken: 
“publiken har splittrats upp i en minoritet icke-offentligt resonerande  
specialister och i den breda massan offentligt mottagande konsumenter” 
(a.a., s. 168). I frånvaron av en resonerande publiks kommunikationsflöde 
kan enligt Habermas inte längre en offentlighetsförmögen mening utveck-
las till allmän opinion. De nya medierna, radio och TV, medförde därmed 
den allmänna opinionens död och det offentliga rummets upplösning. Det 
offentliga rummet som utrymmet för en publiks specifika kommunikation 
hade utifrån Habermas pessimistiska perspektiv (det finns en senare och 
mer positivt inställd Habermas) förvandlats till en transportkanal för 
kommersiella lustar och den medborgerliga offentligheten hade reducerats 
till en acklamativ offentlighet – några som uttryckte sitt bifall eller sin  
avsky men som saknade självständighet.  

Enligt Jean Baudrillard (1978/2007) var det politiska engagemangets 
och deltagandets frånvaro i de traditionella institutionernas göranden ett 
medvetet val hos samhällsmedlemmarna att bryta med de politiska  
institutionerna vilket resulterade i en tystnad hos majoriteten – det 
offentliga rummet hade blivit en tyst tomhet. I sitt försök att upprätta en 
relation mellan samhällsmedlemmarna och de politiska institutionerna 
använder Baudrillard begreppet massan/massorna. Det som utmärker 
denna relation är enligt Baudrillard neutralitet och massan som karakteri-
seras av tystnad: “To want to specify the term “mass” is a mistake – it is to 
provide meaning for that which has none” (Baudrillard 1978/2007, s. 37). 
Massan är neutral, det vill säga varken det ena eller det andra.  

That the silent majority (or the masses) is an imaginary referent does not 
mean they don’t exist. It means that their representation is no longer  
possible. The masses are no longer a referent because they no longer belong 
to the order of representation. They don’t express themselves, they are  
surveyed. They don’t reflect upon themselves, they are tested. (a.a., s. 48) 
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När det sociala helt avlägsnats återstår alltså bara den analytiska kategorin 
massan – det neutrala. De tysta samhällsmedlemmarna blir därför ett  
samhällsfenomen som de politiska institutionerna inte förmår att hantera. 
Den traditionella politiken förmådde helt enkelt inte att engagera  
samhällsmedlemmarna vars engagemang istället, enligt Baudrillard, åter-
fanns i andra domäner så som konsumtionens område där det spektakulära 
och det fascinerande istället fick spelrum. Politikens försök att, genom 
kommersialisering, paketera sig själv som en åtråvärd vara blir sedan  
ytterligare ett desperat försök att få kontakt med samhällsmedlemmarna. 
Massmediernas försök att upprätthålla en relation mellan institutionerna 
och samhällsmedlemmarna, strategier som även institutionerna tillämpar, 
resulterar i ett förintande av kommunikationen då alltmer kommunikation 
gör kommunikationen icke-kommunikativ. Kommunikationsöverflödet 
skapar meningsöverflöd som gör att meningsbärande symboler glider in i 
varandra (the neutralization and implosion of meaning) vilket ersätts med 
fascination och det socialas död. Media frambringade därför inte det  
sociala, snarare motsatsen – en implosion av det sociala i massan enligt 
Baudrillard (a.a., s. 102). Publiken förvandlas till en tyst massa som utövar 
passivt motstånd. Vad som gick förlorat var alltså erkännandet från  
massorna och den allmänna opinionen, det starkaste mediet av alla medier: 
“The mass and the media are one single process. Mass(age) is the message” 
(s. 63-64). Det offentliga rummet blev en social tomhet tydligt påvisande 
glappet mellan samhällsmedlemmarna och de politiska institutionerna och 
detta blev budskapet – att politiken var död och ersatt med administration. 

Med utgångspunkt i denna specifika historieskrivning – med syftet att 
betrakta relationen offentligt rum, samhällsmedlemmar och sociala medier 
– ska nu det offentliga rummet, så som det kontextualiseras genom det 
digitala mediesamhället i avhandlingen, preciseras. 

4.2 Det offentliga rummet – en samtida inplacering  
Kommunikationen och behandlandet av samhällsrelevanta frågor i sociala 
medier skiftar i karaktär och kan genom empiriskt undersökning  
potentiellt relateras till den övergripande idéen om det offentliga samtalet i 
vilket möjligheten att tala för och emot är centralt för det demokratiska 
samhällets fortlevnad. Vad som blir ett offentligt rum i det digitala medie-
samhället blir därför en empirisk och ontologisk fråga. Vad jag kommer att 
hävda i detta avsnitt är att kommunikation som (politiskt) handlande är en 
förutsättning för gemensamhetsskapande, upprättandet av offentliga rum 
och livet i mänsklig gemenskap. Nätgemenskapen som fenomen exempli-
fierar denna tes. 
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Det offentliga rummet kan sägas uppstå genom människornas initiativ-
tagande (jfr Arendt) och att deltagarna definierar sig själva som en aktiv 
publik (jfr Dewey 1927), som deltagare vilka tillsammans skapar en  
avgränsad gemenskap (exempelvis nätgemenskapen). Deltagarna kan på 
detta sätt upprätthålla ett offentligt rum genom att de kommer samman 
och kommunicerar samhällsrelevanta frågor. Ett offentligt rum blir då ett 
genom interaktion och kommunikation skapat utrymme i vilket deltagarna 
(individuellt, kollektivt, som institutioner osv.) kommer samman för att ta 
sig an organiseringen av det mänskliga livet vilket alltså sker genom det 
offentliga samtalet som tar plats i det offentliga rummet. I de sociala  
medierna, vilket Svarthjärta är ett exempel på, skapas mening genom att 
deltagarna i kommunikation skapar ett reellt innehåll och ger innehållet 
mening vilket blir en kontrast till Baudrillards teori om den tysta majorite-
ten och implosionen av mening. Samtidigt kan det vara så att den allmänna 
opinionen, gruppers inställningar i samhälleliga frågor och som är utfallet 
av offentliga samtal, kan förvridas genom medierna och förvandla medier-
na till en transportkanal för kommersiella lustar (jfr Baudrillard 
1978/2007). Det kritiska samtalet med tydlig samhällsrelevans kan lätt 
splittras upp vilket gör det svårt att formulera en allmän opinion. Den 
resonerande publiken kan på detta sätt potentiellt reduceras till en ackla-
mativ offentlighet (jfr Habermas 1962/2003). Gränsen mellan politik och 
underhållning suddas ut vilket nätgemenskaper, finansierade genom kom-
mersiella intressen, kan vara exempel på. Mer exceptionella och fascine-
rande event kan locka till förmån för politiska frågor men som även dessa 
kan tendera att bli meningslösa eftersom samhällets kommunikationsöver-
flöd potentiellt kan skapa ett meningsöverflöd som gör att meningsbärande 
symboler glider in i varandra och imploderar (jfr Baudrillard 1978/2007). 
Nätgemenskapen blir då inte ett offentligt rum, snarare ett av flera kom-
mersiella rum i vilka deltagarna istället väljer att uttrycka lustar och tyck-
anden eller kommunicera vardagliga privata angelägenheter och frågor. 
Teoretiskt kan Baudrillards och Habermas poänger vara fruktbara att  
använda för att diskutera politikens problem och svårigheten i att upprätt-
hålla offentliga rum och skapa allmän opinion men empiriskt är det mer 
komplext än så. Samtidigt finns det tecken på att Habermas hade fel  
angående det offentliga rummet och mediernas karaktär då de digitala 
medierna genom handling (med betoning på initiativtagande) möjliggör 
skapandet av nya offentliga rum vilka bärs fram av deltagarnas kommuni-
kation i samhällsrelevanta frågor. Vad som idag utgör ett offentligt rum 
blir, mot resonemanget ovan, i avgörande mening en empirisk fråga men 
också en fråga om hur det offentliga rummet betraktas ontologiskt.  
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Nya medier förändrar människans sätt att tänka vilket förändrar sättet 
att relatera till varandra (jfr Rheingold 1993/2000, s. 371; Hernwall 2010). 
Det råder ingen tvekan om att nya typer av politisk kommunikation40  
förekommer via digitala medier. Exempelvis har internet redan börjat 
framstå som en alternativ sfär vilken utmanar dominerande tolkningar av 
den politiska utvecklingen (Gerodimos & Ward 2007). Däremot råder det 
mer tveksamheter kring vilken politisk relevans denna kommunikation 
faktiskt har och om nya typer av politisk kommunikation kan bibringa nya 
offentliga rum. Internets spridning och dess interaktivt baserade kommuni-
kation, karakteriserad av möjligheten att sända information till flertalet, 
vissa utvalda, till fåtalet och så vidare – när helst det passar – aktualiserar 
enligt Manuell Castells (2009) en ny form av kommunikation: mass self-
communication.  

It is mass communication because it can potentially reach a global audience 
… self-communication because the production of the message is self-
generated, the definition of the potential receiver(s) is self-directed, and the 
retrieval of specific messages or content from the World Wide Web and  
electronic communication networks is self-selected. (s. 55)  

Tre former av kommunikation (interpersonell kommunikation, masskom-
munikation och mass-själv-kommunikation) samexisterar, interagerar och 
kompletterar snarare än ersätter varandra enligt Castells. Genom före-
komsten av mass-själv-kommunikation har sociala rörelser och radikalare 
former av politik (insurgent politics) fått möjligheten att ta plats i den  
offentliga sfären41. Enligt Castells kan nutidens engagemang i politiska 
projekt ske genom att använda: “both horizontal communication networks 
and mainstream media to convey their images and messages, they increase 
their chances of enacting social and political change” (2009, s. 302). Men 
samtidigt innebär fler kommunikationsformer nya förutsättningar för det 
offentliga samtalet som enligt Habermas, genom etermediernas intåg, och 
Baudrillard, genom massmediernas bidragande till kommunikationens 
implosion, redan försatt det offentliga rummet i allvarliga problem. Finns 
det, och särskilt mot denna jämförelsepunkt, några som helst förutsätt-
ningar för det kvalificerade offentliga samtalet och upprätthållandet av 

                                                      
40 Utan att göra en utförlig definition av begreppet så avser jag i korthet att politisk 
kommunikation kan betraktas som en form av gemensamt delande och ett utbyte 
av samhälleliga angelägenheter inom striden om hur samhället bör vara ordnat, en 
medveten kommunikation i och om politik. 
41 Den offentliga sfären är en översättning av the public sphere. I den offentliga 
sfären kan människan uttrycka sina samhälleliga intressen i kommunikation med 
andra människor. 
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offentliga rum? Enligt Dahlgren (2009, s. 44-45) så har det tidigare starka 
begreppet ‘the public’, de upplysta och utvalda medborgarnas röster (jfr 
Habermas), förflyttats mot den svagare versionen åskådare (audience) 
kompletterad av en samling mindre, mer specifika, och ofta interaktiva 
‘onlineindivider’ – det har skapats en utspridd, uppdelad och okoncentre-
rad offentlighet.  

Ett teoretiskt dilemma inom offentlighetdiskussionen har varit att  
hantera den sociala och kulturella förändringens inverkan på distinktionen 
mellan privat och offentligt (Dahlgren 2009). Det som Arendt benämner 
framträdelserum är ett offentligt rum som utgör startpunkt i den offentliga 
sfären: “Detta offentliga rum gör det bokstavligen möjligt för oss att ses 
och höras av andra som därigenom kan förvissa oss om världens och, inte 
minst, vår egen realitet” (Hansen 1993/1995, s. 91). I enlighet med Arendts 
resonemang om den diffusa gränsen mellan privat och offentligt kan alltså 
den offentliga sfären ta form som en social sfär i sig innehållande offentliga 
rum (så som utbildning, media osv.) i vilket individen träder fram ur sin 
privathet i en gemenskap av andra. I dagens samhällssituation finns det 
rent av de som hävdar att individen alltmer har kommit att utgöra den 
centrala startpunkten för tillhörighet och gemenskap. Individualitet är 
alltså, enligt Delanty (2003), inte en motsats till tillhörighet och gemen-
skap. Detta blir synligt genom att deltagandet i flertalet gemenskaper  
kräver högst individualiserade egon som är villiga att medvetet stötta  
kollektiva mål och värden (a.a., s. 189). Deltagandet i en gemenskap förut-
sätter därför enligt Delanty individualitet, en slags motståndskraft och viss  
reflexivitet genom vilken gränserna mellan jaget och de andra är tydliga 
men som i själva skapandeprocessen av gemenskap och tillhörighet blir 
mindre betydande. Skapandet av gemenskap och tillhörighet kan då  
betraktas som skapandet och upprätthållandet av den offentliga sfären 
vilken blir ett uttryck för “förekomsten av handlingar där samhället  
‘uttrycker sig självt’” (Ljunggren 1996, s. 62). Den offentliga sfären kan 
också förstås som en typ av infrastruktur: 

a specific sphere, domain, or “imagined space” of social life existing  
between, and constituted by, the state and civil society, which represents an 
infrastructure for social integration through public discourse … It is  
activated in the communicative interdependence and rational critical  
discourse among citizens potentially affected by transactions in which they 
do (or did) not participate. (Splichal 2010, s. 29) 

Den offentliga sfären blir en infrastruktur i vilken individerna tar plats 
genom interaktiva aktiviteter.  



64 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

För Arendt är den offentliga sfären skådeplatsen för ett existentiellt drama 
vars scen är ”inter-est”, ett ”världsligt rum” som förenar individerna  
samtidigt som det skiljer dem åt. Denna sfär är därför grundförutsättningen 
för pluralitet och det forum där en persons ”levande essens” kan visa sig i 
talets och handlandets ständiga skiftningar. Den utgör en skarp kontrast till 
den privata sfären, arbetsprocessens ”egentliga” hemvist, där det biologiska 
livet tryggas genom reproduktionen av de materiella livsbetingelserna, och 
där de intima relationer som inte kan uthärda offentlighetens öppna ridå har 
sin rätta plats. (Hansen 1993/1995, s. 90-91) 

I den offentliga sfären informerar alltså det alltmer digitalt grundade sam-
hället sig självt genom individers handlande. Kollektivt handlande individer 
kan i denna mening komma att utgöra specifika grupperingar/gemenskaper 
som framträder konkret och/eller imaginärt som sociala deltagare i relation 
till specifika samhälleliga angelägenheter: “There is no public without a 
public sphere, and no public sphere without a public” (Splichal 2010, s. 
32). Dahlgren skriver att: “The notion of public points to people engaged 
in activities (and in spaces) that are in some way socially visible, that is, not 
private” (2009, s. 73). Således handlar det om “ett utträde ur det privata 
till det offentliga just i egenskap av ‘att vara publik’ i dess dubbla mening 
av att vara en del av det allmänna eller det offentliga, och att vara delta-
gare” (Ljunggren 1996, s. 31). Men publiken ska inte främst förstås som 
konkreta sammansättningar av individer, snarare ska publiken (i enlighet 
med Ljunggrens resonemang) förstås som en möjlighet till att utveckla 
olika publikroller (jfr deltagarkaraktär). “Dessa roller har, oavsett sin 
närmare utformning, alltid en diskursiv dimension genom att de bärs upp 
av institutioner där individen konfronteras med bilder av samhället och 
den egna identiteten” (Ljunggren 1996, s. 100). Detta innebär reflexivitet, 
ett relationellt förhållande mellan deltagarna och institutionerna.  

Resonemanget ovan, för att summera, innebär att jag (inom det digitala 
mediesamhället) betraktar det nutida potentiellt offentliga rummet som ett 
kontextuellt, situationellt och reflexivt beroende rum som skapas och upp-
rätthålls av en utspridd offentlighet – det vill säga människornas skiftande 
publikroller (jfr Ljunggren 1996) där deltagarna frambringar och upprätt-
håller offentliga rum genom öppna och tämligen oförutsägbara handlingar 
i linje med deltagarnas egna preferenser och (om än tillfälliga) politiska 
projekt. Den utspridda offentligheten kan, genom att komma samman som 
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publik, skapa en känsla av tillhörighet i en alltmer osäker värld.42 Det  
offentliga rummet är därmed en avgränsad del av den offentliga sfären, ett 
rum som församlar politiska deltagare vurmande specifika samhällsangelä-
genheter och som bärs upp av dessa deltagares kommunikation konstitue-
rad av politiskt handlande med följdverkningar vilka överskrider och över-
lever deltagarna (jfr Arendt). Den utspridda offentligheten tar plats i en 
samhällssituation där politiska intressen och gemensamma projekt har 
blivit mer svårfångade och diffusa till förmån för mer individualiserade 
politiska projekt som inom det digitala mediesamhället inneburit en varie-
rad spridning, tillgänglighet, tyngd och varaktighet hos det offentliga 
rummet. Det offentliga rummet överskrider den enskilda deltagarens livs-
existens, men är samtidigt beroende av deltagarnas inträdelse och framträ-
dande genom politiskt handlande, och blir i denna mening skilda former av 
institutioner med mer eller mindre formell/informell karaktär, varaktighet 
och påverkan i samhället – nätgemenskapen skulle kunna vara en sådan 
institution. 43 

4.3 Nätgemenskapen – en kommunikationsgemenskap 
Information and communication technologies have created powerful new 
expressions of community that go far beyond all hitherto forms of  
community. (Delanty 2003, s. 167) 

Redan innan 1993 konstaterade Rheingold teknikens möjligheter till att 
skapa nya former av gemenskaper och att detta kunde göras till en relativt 
                                                      
42 “Community offers people what neither society nor the state can offer, namely a 
sense of belonging in an insecure world. But community also destroys this by 
demonstrating the impossibility of finality. The new kinds of community are them-
selves, like the wider society, too fragmented and pluralized to offer enduring forms 
of belonging” (Delanty 2003, s. 192). 
43 Ett konkret exempel på den utspridda offentligheten är den politiska internet-
aktivistgruppen Anonymous, en löst sammansatt grupp som helt förlitar sig på 
individers bidrag till gruppen. Goda hackerkunskaper och förtrogenhet med  
internet utmärker i huvudsak dessa ‘hacktivister’. I den mer eller mindre obefintliga 
organisationen är det individen själv som väljer att engagera sig i Anonymous 
namn. Operationer organiseras som adhocratier och legitimeras av att någon eller 
några anser att någonting bör rättas till eller uppmärksammas och för att göra 
detta frågar efter medhjälpare. Internet används för att anonymt kunna sprida 
information, bedriva hacking och kommunicera med varandra för att dela idéer. 
Främst sker detta genom olika typer av sociala medier. Ett antal operationer och 
projekt har genomförts i vilka bl.a. yttrandefriheten försvarats: Protester vid 
Iranska valet 2009; Operation Titstorm; Operation Tunisia och den arabiska  
våren. Källa: Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(grupp), hämtad 
2012-06-04 kl. 10.26 
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liten kostnad men med ett enormt intellektuellt, socialt, kommersiellt och 
framförallt politiskt accelererat utfall. Den första nätgemenskapen var 
PLATO, en lärplattform designad för distansundervisning.44 Rheingold 
beskriver nätgemenskaper som: “social aggregations that emerge from the 
Net when enough people carry on those public discussions long enough, 
with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in 
cyberspace” (1993/2000, s. xx). Rheingold konkluderar att: 

whenever CMC technology becomes available to people anywhere, they  
inevitably build virtual communities with it … one of the explanations for 
this phenomenon is the hunger for community that grows in the breasts of 
people around the world as more and more informal public spaces  
disappear from our real lives. (s. xx) 

En gemensam karakteristik återfinns i potentialen hos nätgemenskaper, de 
kan användas som verktyg för kollektivt handlande och emancipation 
(Rheingold 1993/2000; Kollock & Smith 1999) samtidigt som det finns en 
tendens hos internet att fostra varierade former av deltagande: “People 
often subscribe to multiple discussion lists and newsgroups … they can 
vary in their involvements in different communities, participating actively 
in some, occasionally in others, and being silent “lurkers” in still others” 
(Wellman & Gulia 1999, s. 184). Itai Himelboim (2011) menar att  
befintlig litteratur på området rent av påstår att flertalet användare följer 
forum diskussioner utan att själva delta genom textproduktion vilket gör 
dessa till lurkers – internetanvändare som läser meddelanden men inte 
själva postar. Sherry Turkle (1995) identifierade, även hon på tidigt 1990-
tal, möjligheterna med nätgemenskaper:  

We have the opportunity to build new kinds of communities, virtual  
communities, in which we participate with people from all over the world, 
people with whom we converse daily, people with whom we may have fairly 
intimate relationships but whom we may never physically meet. (s. 9-10) 

De som söker sig till nätgemenskaper och internet söker inte enbart  
information utan också social support, sällskap och en känsla av att höra 
hemma (Wellman & Gulia 1999). Enligt Rheingold påverkar nät-
gemenskaper deltagarnas sätt att tänka, den interpersonella relationen och 

                                                      
44 “The PLATO system was designed for Computer-Based education. But for many 
people, PLATO’s most enduring legacy is the online community spawned by its 
communication features” (Rheingold 1993/2000, s. 111). PLATO skapades flerta-
let år, tidigt 1960-tal, före ARPAnet och utvecklandet av e-mailsystem. PLATO har 
stått som modell för flertalet av de datormedierade konferenssystem som sedan 
skapats. 
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de sociala institutioner som uppstår genom dessa människors relationer 
(1993/2000, s. 351). Idag har fenomenet nätgemenskap en än mer utbredd 
vardagsförankring än vad som var fallet på mitten av 1990-talet då den 
internetorienterade communityforskningen började ta form. 

For millions of Internet users under 30, online communities have become a 
fundamental dimension of everyday life that keeps growing everywhere,  
including China and developing countries … With the prospect of  
expanding infrastructure and declining prices of communication, it is not a 
precondition but an observation to say that online communities are fast  
developing not as a virtual world, but as a real virtuality integrated with 
other forms of interaction in an increasingly hybridized everyday life.  
(Castells 2009, s. 68) 

Nätgemenskap är dock ingen entydig beteckning. Exempelvis kan begrepp 
som community, nätmötesplats, community in cyberspace, web  
community, internet community, online social networks, och så vidare 
förekomma. Gemensamt för dessa beteckningar är den infrastrukturella 
inplaceringen, det vill säga nätgemenskapens uppbundenhet i internet. 
“Which ever term is used, it is clear that computer networks allow people 
to create a range of new social spaces in which to meet and interact with 
one another” (Kollock & Smith 1999, s. 3). En bred övergripande term 
som traditionellt har använts är den virtuella gemenskapen vilket använts 
för att referera till: 1) en grupp människor vilka associerar sig själva med 
en datormedierad miljö över tid med betoning på det sociala beteendet hos 
gruppen; 2) fenomenet med gruppformering på internet; 3) den teknolo-
giska miljön som möjliggör och stöttar formeringen av internetgrupper och 
dessas aktiviteter (Herring 2008). Enligt Benedict Anderson (1991/1992), 
som visserligen behandlar frågan om nationalism, är alla former av gemen-
skaper som är större än att alla varje dag möts ansikte mot ansikte en före-
ställd (virtuell) gemenskap. Gemenskapen är föreställd eftersom medlem-
marna aldrig kommer att “känna, träffa eller ens höra talas om mer än en 
minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande 
bilden av deras gemenskap” (Anderson 1991/1992, s. 21). En gemenskap 
känns igen på basis av hur den föreställs vilket gör att i princip alla gemen-
skaper i någon mening är skenbara (virtuella) och föreställda. Detta gör att 
termen ‘virtuell’ blir överflödig varför det istället blir mer konkret och 
lämpligt att tala om nätgemenskap eftersom detta begrepp påvisar gemen-
skapens lokalitet och realitet – dess faktiska existens och uppbundenhet i 
internet.  

Specifika gemenskaper behöver inte vara mer verkliga och riktiga än 
andra. Flertalet skilda typer av gemenskaper existerar parallellt i dagens 
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samhälle – ansikte-mot-ansikte, nätbaserade, transnationella och världsliga 
gemenskaper – vilka ofta kompletterar varandra enligt Delanty (2003). 
Svensson (2011a, s. 652-653) redogör för tre olika typer av politiska nät-
gemenskaper: parlamentariska gemenskaper (top-down-gemenskaper i 
vilket det politiska deltagandet ordnas och styrs av den representativa  
demokratins institutioner); aktivistgemenskaper (bottom-up-gemenskaper 
som kan drivas av NGOs, enskilda människor eller löst sammansatta 
grupper); samt kulturella gemenskaper vilka inte är primärt inriktade mot 
politik (exempelvis Svarthjärta). Utmärkande för dagens gemenskaper är 
enligt Delanty (2003) att de är kommunikationsgemenskaper: “The idea of 
‘communication community’ means that social relations in modern society 
are organized around communication rather than by other media such as 
authority, status or ritual” (s. 115). Kommunikationsgemenskaperna  
baseras enligt Delanty på nya former av tillhörigheter som genom informa-
tions- och kommunikationsteknologin gjort det möjligt att tillhöra diversi-
fierade gemenskaper baserade på bland annat livsstil, kön, religion,  
politiska preferenser och så vidare. “Contemporary communities are 
groupings that are more and more wilfully constructed: they are products 
of ’practices’ rather than of ’structures’” (a.a., s. 130). (Exempel på detta 
finns i Svensson 2012). Nätgemenskapen, en kommunikationsgemenskap, 
är alltså ett tydligt exempel på en produkt av en praktik och en social 
aspekt av samhället:  

community is not something already formed and expressed in certain  
observable effects, such as symbolic structures. Nor is it reducible to specific 
social agents or institutions. It exists in the medium of its expression. 
(Delanty 2003, s. 157) 

I varje tidsålder har gemenskap varit en kraftfull idé och ett tydligt uttryck 
för en av de mest sociala aspekterna av samhället (Delanty 2003). Enligt 
Delanty (2003) har gemenskap (community) traditionellt baserats på den 
geografiska hemvisten och förgivettagna normer – en slags stabilitet – men 
har genom samhälleliga förändringar (globalisering, individualitet, mång-
kultur osv.) kommit att anta andra former som idag, och genom historiens 
gång, ständigt aktualiserar den rumsliga inplaceringens betydelse.  
Begreppet community, som används inom sociologi, politisk filosofi,  
antropologi och så vidare är ett diversifierat använt begrepp som rör sig på 
flera olika nivåer av mänsklig samlevnad, en idé om tillhörighet och ett 
socialt fenomen i termer av längtan efter gemenskap, solidaritet och kollek-
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tiv identifikation.45 Fragmentiseringen av samhället har enligt Delanty (s. 
193) framkallat ett världsomfattande sökande efter tillhörighet samtidigt 
som kulturella förändringar och globala former av kommunikation har 
gjort det möjligt att skapa gemenskaper och tillhörighet. Forskning om nya 
sociala rörelser visar exempelvis, enligt Delanty, att individualitet är basen 
för merparten av de gemenskapsaktiviteter som sker och att det just är en 
stark individualitet som håller samman den typ av kollektiva aktioner som  
utövas:  

Commitment to a communal cause of a collective goal rests on  
individualism which cannot be reduced to egoistic self-interest or to non-
social concepts of the person. Personal self-fulfillment and individualized 
expression can be highly compatible with collective participation. (Delanty 
2003, s. 120)  

Det vill säga deltagandet i det gemensamma livet, att bidra i en gemenskap, 
kan förstärka strävan att prestera som enskild person. Betoningen på  
individens roll för kollektivets agerande ger uttryck för en radikal form av 
politik som ger plats åt individer med skilda bakgrunder och kompetenser 
– att ge plats för personer – vilka kan komma samman för gemensam  
aktion i vilken de förenas av delade åtaganden och en genom detta skapad 
solidaritet. En personlig och individorieterad politik blir på detta sätt  
reflexiv och autonom där individens personliga liv blir basen för politiskt 
handlande (jfr Arendt 1958/1998). I enlighet med den forskning som fors-
kar om sociala rörelser blir gemenskap, till skillnad från den traditionella 
mer geografiska och statiska synen på gemenskap, något som konstrueras: 
“community is defined and constructed in social action rather than residing 
in values and normative structures” (Delanty 2003, s. 123). Gemenskap 
definieras således i uppnåendet av den. Gemenskap i denna bemärkelse 
innebär ett sökande efter ett alternativt samhälle som är direkt kopplat till 
det vardagliga livet och de resurser individen där innehar. Detta innebär att 
barriären mellan det privata och det offentliga bryts ner vilket gör  
gemenskapsbegreppet till ett kulturellt radikalt begrepp som kan omsättas 
för att omforma det politiska (Delanty 2003, s. 124).  

Nätgemenskapen är ett exempel på en reflexiv gemenskap enligt Delanty 
(2003, s. 139) och karakteriseras av fyra aspekter: ett, individen är inte 
född in i den utan ger sig själv in i den; två, de kan vara vida utsträckta i 
abstrakta rum och över tid; tre, de uttrycker medvetet problemet om att 
gemenskapen är skapad och ständigt behöver återskapas; fyra, verktygen 
                                                      
45 Jag gör ingen djupare utläggning om detta begrepp och dess skilda inriktningar 
utan hänvisar istället till Delantys Community (2003) av vilken jag använt mig av 
de teorier som ger stöd i att förstå nätgemenskapen som begrepp och fenomen. 
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för att bygga upp gemenskapen och produkten av användandet av dessa är 
inte materiella utan snarare abstrakta och kulturella. En central dimension 
i dagens gemenskaper är därför att de är reflexiva i sin uppbyggnad. Men 
samtidigt finns det behov av ett visst ramverk som håller samman de nya 
formerna av gemenskap. Grundläggande för att en gemenskap ska hålla 
ihop är accepterandet av vissa idéer, normer och värden på vilka  
gemenskapen byggs (Donath 1999, s. 31). Digitalt baserade gemenskaper 
är inte underlägsna andra gemenskaper bara för att de saknar mötet  
ansikte mot ansikte, de kan inte heller hyllas för att vara frigörande och 
mer öppna i sin natur. Eftersom det som sker i nätgemenskapen har en 
förankring i andra rum har deltagarens övriga liv betydelse för det som kan 
ske i nätgemenskapen (Bakardjieva 2005, s. 167-168). Precis som andra  
gemenskaper är nätgemenskapen präglad av att både ge och få social  
stöttning (Wellman & Gulia 1999, s. 185). Nätgemenskapen skiljer sig 
dock från andra gemenskaper när det kommer till medlemmarnas syn på 
graden av intimitet i de relationer som byggs upp: “People on the Net have 
a greater tendency to base their feelings of closeness on the basis of shared 
interests rather than on the basis of shared social characteristics such as 
gender and socio-economic status” (Wellman & Gulia 1999, s. 186). Nät-
gemenskaper, som visar sig vara mindre beroende av kön och socio-
ekonomisk status för att istället baseras på intresse, kan ses som nya  
möjligheter att motverka en utspridd offentlighet och gemenskapen i  
samhället enligt författarna: “virtual communities provide possibilities for 
reversing the trend to less contact with community members because it is 
so easy to connect online with large numbers of people” (a.a., s. 188).  
Internets arkitektur möjliggör enligt författarna både svaga och starka 
band vilka upprätthålls inom och mellan skilda rum av individer och  
grupper vilket gör att internetlänkarna mellan individerna kan ses som 
sociala länkar vilka kopplar samman individer och grupper som annars 
hade varit socialt och fysiskt åtskilda. 

En vanlig definition av nätgemenskap är att det är en sammanslutning 
av människor vilka inkluderar en delad anledning till kommunikation, 
existerande normer och regler samt regelbunden interaktion som med viss 
fördröjning sker medierat i internet (Herring 2008). Nätgemenskapen är en 
typ av ‘pull’ media: “people must select groups and messages they want to 
read and actively request them” (Kollock & Smith 1999, s. 6) – det är en 
gemenskap i vilken deltagaren själv väljer att delta. Nätgemenskapens  
arkitektur är, i likhet med fysiska rum, ordnad utifrån vissa grundläggande 
idéer och tänkta göromål – nätgemenskapens arkitektur styr därför  
deltagarnas perception och uppfattning av rummet. 
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Whether or not you know that other people are present or privy to a  
conversation, whether you can connect an online identity to a real-world 
person, whether you have only a faint notion of the personalities of those 
around you or a vibrant and detailed impression – this is all determined by 
the design of the environment. (Donath 1999, s. 55) 

Detta gör att deltagarnas erfarenheter och uppfattningar av rummet i stor 
utsträckning är beroende av de som administrerar rummet samt den tek-
nologi och de symboler som används för att skapa rummet. En annan 
starkt konstituerande aspekt är språket och användningen av text. Karak-
teristiskt för en nätgemenskap (Herring 2004b) är: 
 

 Aktivt självförsörjande deltagande, en kärna av regelbundna  1.
deltagare 

 Delad historia, syfte, kultur, normer och värden 2.
 Solidaritet, stöttning, ömsesidighet 3.
 Kritik, konflikt, konfliktlösningsstrategier 4.
 Gruppmedvetenhet 5.
 Framväxten av roller, hierarkier, specifika styrningsprinciper och  6.

ritualer 
 
I de första nätgemenskaperna, MUDs (Multi-User Domains/Dungeons), 
har tidig communityforskning visat att ägarna (the Gods, eller i vår voka-
bulär CREW) samt så kallade Wizards (ADMINS) utövar olika former av 
social kontroll för att få nätgemenskapen att hålla samman och fungera. 
Ett antal av de strategier som identifierats är att: 
 

 ta bort funktioner i systemet vilka visat sig leda till oönskade  
beteenden 

 förse med funktioner som möjliggör för medlemmar att filtrera bort 
oönskade beteenden 

 tillfälligt begränsa en deltagares handlingsmöjligheter 
 offentligt hänga ut och förödmjuka deltagare som brutit mot  

reglerna 
 stänga av medlemmar från gemenskapen 
 institutionalisera strängare kriterier för deltagandet i gemenskapen 
 öka tillförlitligheten genom att ha registrerade användare 
 ha regelbundna möten  

 
Skapandet av social kontroll och bland annat hanteringen av konflikter har 
visat sig vara av stor vikt och i flertalet fall svårare än i sammanhang där 



72 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

gemenskapen möts fysiskt ansikte mot ansikte (Kollock & Smith 1999). 
Datorns gränssnitt, internets anarkistiska struktur samt maktasymmetrin i 
merparten nätgemenskaper gör att hanteringen av konflikter blir extra 
svårt enligt Anna DuVal Smith: 

If, in their attempts to control behavior, such communities drive out ideas 
by suppression or exclusion, or escalate into chaos as a consequence of 
power struggles, their life and purpose will be threatened. To avoid this they 
must not still the voices of their members, but give them expression. (1999, 
s. 160) 

Citatet påvisar en relationellt betydelsefull aspekt, reflexiviteten mellan 
deltagaren/deltagarna och institutionen (nätgemenskapen). Vidare är viljan 
till kommunikation nödvändig för nätgemenskapens existens (jfr Dewey) – 
de är kommunikationsgemenskaper (Delanty 2003). Framgångsrika nät-
gemenskaper innehåller helt enkelt en stor mängd kommunikation mellan 
deltagarna vilket utgör grunden för att skapa igenkänning och en förtrolig 
atmosfär (Reid 1999, s. 113). Kommunikationens nödvändighet och viljan 
till att skapa tydliga deltagarstrukturer är central för att en nätgemenskap 
ska fungera – det räcker inte med att lägga upp ett diskussionsforum på en 
websida (Rheingold 1993/2000, s. 341). Väl genomtänkta hjälpmedel,  
användningen av tillgänglig multimedia, skapandet av sociala kontrakt är 
avgörande för ett internetlokaliserat gemenskapsbyggande – det krävs helt 
enkelt en upparbetning av en social infrastruktur, skapandet av en  
institution – en form av quasioffentligt rum. 

4.3.1 Nätgemenskapen som quasioffentligt rum 
Nätgemenskapen, som en form av offentligt rum, kan med Ray Olden-
burgs ord förstås som samtidens ‘Great Good Place’ eller ‘third place’. 
Enligt Oldenburg (1989/1999) finns det tre fundamentalt viktiga platser i 
en människas liv: platsen där vi bor, platsen där vi arbetar och platsen där 
vi samlas för att ha det gemytligt (the Great Good Place eller The Third 
Place). “The third place is a generic designation for a great  
variety of public places that host the regular, voluntary, informal, and 
happily anticipated gatherings of individuals beyond the realms of home 
and work” (s. 16). Den tredje platsen är en offentlig samlingsplats där  
gemenskapen vibrerar och människor kan träda fram som personer. I hela 
dess heterogenitet finns det en genomgående likhet som överskuggar alla 
variationer och som står opåverkad av kulturella attityder angående det 
informella offentliga livets specifika samlingsplatser:  

The beer joint in which the middle-class American takes no pride can be as 
much a third place as the proud Viennese coffeehouse. It is a fortunate  
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aspect of the third place that its capacity to serve the human need for  
communion does not much depend upon the capacity of a nation to  
comprehend its virtues. (Oldenburg 1989/1999, s. 20) 

Den genomgående likheten är således att den tredje platsen, oavsett  
kulturell kontext, inrymmer en kapacitet att sörja för människans behov av 
gemenskap. Oavsett var (på ett café, i puben, på torget, i bastun osv.) det 
vardagliga och informella offentliga samtalet tar plats och oavsett om det 
betraktas som trivialt och idealistiskt prat, så rymmer alltså den tredje 
platsen en möjlighet för gemenskaper att formas, komma samman och 
fortgå: “These are the unacknowledged agorae of modern life” (Rheingold 
1993/2000, s. 9).  

Möjligen borde nätgemenskapen ses som ett quasioffentligt46, rimligen  
informellt, rum (eller plats i Oldenburgs vokabulär) där människor kan 
bygga gemenskap inom vilken det finns en intim relation mellan informellt, 
vardagligt, samtalande och möjligheten hos grupper att styra sig själva 
utan politiska ledare. Att genom vardagligt samtalande skapa offentliga 
rum och ta plats är en konstaterad realitet i communityforskningen. Det är 
bara en fråga om grader av offentlighet hos de offentliga rum som skapas, 
men även vilket genomslag dessa kan förväntas få genom formerandet av 
allmän opinion och möjligheten att inverka i det parlamentariska styret av 
samhället.47 Alla nätgemenskaper kan dock inte betraktas som offentlig-
heter eller offentliga rum. Graden av offentlighet och klassningen av nät-
gemenskap som ett offentligt rum avgörs av deltagarnas innehållsliga 
kommunikation och vilken grad av offentlighet som uttrycks och antas i 
kommunikationen.48 Utifrån detta resonemang kan merparten nätgemen-

                                                      
46 Quasi (från latin) betyder etymologiskt ‘liksom om’, något som inte är fullt ut, 
något som ser ut att vara, något som nästan är. 
47 Men för de grupperingar som vill få till ett samhälleligt förändringsarbete utanför 
det digitalt medierade rummet får det svårt genom att enbart skapa opinion digitalt: 
“Most of what needs to be done has to be done face to face, person to person – 
civic engagement means dealing with your neighbors in the world where your body 
lives. But an important part of the work to be done will be mediated by new  
communication technologies. We need to relearn and continue to teach the  
communication skills necessary for maintaining healthy democracies” (Rheingold 
1993/2000, s. 382).  
48 De nätgemenskaper som är slutna, avhandlande enbart privata och intima  
angelägenheter mellan ett begränsat antal individer och utan följdverkningar i en 
större gemenskap, utan ett offentligt samtal avhandlande direkt samhällsrelevanta 
frågor, är alltså inte offentliga rum. De kan likväl vara nätgemenskaper och  
offentliga, men inte nödvändigtvis offentliga rum även om de befolkas av flertalet 
individer och ligger öppna att delta i. 
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skaper där politiska samtal förs förstås som i huvudsak informella och 
quasioffentliga rum (om det inte empiriskt visar sig vara annorlunda). Så-
ledes avgör karaktären på nätgemenskap och det innehåll som kommunice-
ras samt graden av öppenhet och spridning om nätgemenskapen kan be-
traktas som ett offentligt rum eller inte. Nätgemenskapen som offentligt 
rum blir helt enkelt en fråga i behov av kontextualisering, samtida in-
placering och empirisk undersökning. 

4.4 Sammanfattning 
Den historiska kontextualiseringen, den bakgrund mot vilken avhandling-
ens kunskapsintresse och empiriska fall kan förstås, har framförts genom 
fyra betydelsefulla verk inom offentlighetsdiskussionen: Dewey (1927); 
Arendt (1958/1998); Habermas (1962/2003); Baudrillard (1978/2007). För 
Dewey är handlandet, ett kommunikativt sådant, centralt för det demokra-
tiska samhällets fortlevnad och utveckling eftersom detta definierar publi-
ken och det offentliga rummet. Massmedierna är ett verktyg för kommuni-
kation och propagerandet av allmän opinion. Arendt menar att det goda 
livet utvecklas i samvaron med andra människor genom att människan 
genom sitt handlande träder ur det privata och in i det offentliga skapande 
offentliga rum. Handlandet, oftast språkhandling eftersom språket gör 
människan till politisk varelse, bygger på premisserna om människornas 
likställdhet och olikhet – pluralitet. Handlandet är ett självändamål och 
innebär en ständig förnyelse av det politiska skapande friheten att forma 
det goda livet. Habermas (den tidiga) menar att det offentliga rummet har 
förvandlats till en transportkanal för kommersiella lustar. Det rationella 
samtalet och skapandet av allmän opinion, och därmed basen för sam-
hällets utveckling, har dött. Kvar finns en tyckande publik som konsume-
rar en redan fastställd agenda. Baudrillard menar att massmedierna för-
söker upprätthålla relationen mellan institutionerna och samhällsmed-
lemmarna, strategier som även de politiska institutionerna tillämpar, vilket 
gör kommunikationen icke-kommunikativ. Massmediernas inriktning mot 
underhållning och fascination gör att meningsbärande tecken glider in i 
varandra och suddar ut gränserna för det meningsfulla – en kommunika-
tionens implosion. Gränsen mellan politik och underhållning suddas ut och 
det offentliga rummet är inte befolkat av massorna eftersom massorna är 
tysta. Massans tystnad och frånvaro i det offentliga rummet är budskapet 
om att politiken är död och har ersatts med administration.  

Den offentliga sfären är det utrymme inom vilket skilda typer av  
offentliga rum ryms, det är en sfär inom vilken människan kan uttrycka 
sina samhälleliga intressen i kommunikation med andra människor och 
som bygger på deltagarnas vilja att engagera sig i kollektivt orienterade 
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politiska projekt. Det offentliga rummet är en avgränsad del av den offent-
liga sfären som församlar deltagare vurmande specifika samhällsangelä-
genheter och som bärs upp av dessa deltagares interaktion och kommuni-
kation (jfr Dewey) konstituerad av politiskt handlande med följdverkning-
ar vilka överskrider och överlever deltagarna (jfr Arendt). Den utspridda 
offentligheten motsvarar publikkaraktären i den offentliga sfären i vilken 
deltagarna frambringar och upprätthåller offentliga rum genom öppna och 
tämligen oförutsägbara handlingar i linje med deltagarnas preferenser och 
(om än tillfälliga) politiska projekt. 

Nätgemenskapen känns igen på basis av dess kommunikativa karaktär, 
en digitalt medierad kommunikationsgemenskap. Tydliga deltagarstruk-
turer, kommunikation och viljan till kommunikation är centralt för en 
nätgemenskaps funktionalitet. Nätgemenskapens karaktär, det innehåll 
som kommuniceras samt graden av öppenhet och spridning avgör om nät-
gemenskapen ska betraktas som ett offentligt rum eller inte. Nätgemen-
skapen som offentligt rum är en empirisk fråga (vilken jag tar mig an ge-
nom analys av nätgemenskapen Svarthjärta). 

Nästa kapitel behandlar avhandlingens teoretiska ingångar vilka  
används för att förstå och diskutera själva avhandlingsfallet och det  
kunskapsintresse som avhandlingen tar sig an. 
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Kapitel 5. Teori: Agonism, politiskt handlande 
och situationspolitisk socialisation  
 
 
I detta kapitel behandlas avhandlingens teoretiska ingångar i syfte att  
klargöra synen på politik, politiskt handlande och politisk socialisation. 
Den övergripande politiska teorin som avhandlingen vilar i är agonismen 
som utgår ifrån att den mänskliga samvaron i grunden är kontroversfylld 
och tävlingsinriktad, att den politiska konflikten är en nödvändighet för  
bevarandet av mänsklig och idémässig mångfald. Det innebär att delar av 
Chantal Mouffes och Hannah Arendts politiska teorier används. Utifrån 
avhandlingens syfte och de politiska samtalens karakteristik i Svarthjärta 
tillämpas enbart delar av nämnda författares politiska teorier vilket jag 
således kommer att precisera och kontextualisera i relation till avhandling-
ens empiriska fall – den institutionella karaktären och den pågående  
kommunikationen i nätgemenskapen Svarthjärta (Detta sker dels i detta 
kapitel men också i Kapitel 6 i form av metodologi). Vad jag kommer att 
hävda med hjälp av framför allt Arendt är att det mest centrala för att 
förstå socialisation och kommunikation i ett av vår tids (potentiellt) offent-
liga rum – nätgemenskapen – och som är genomgående i den teoretiska 
preciseringen, är viljan till kommunikation och det politiska handlandets 
nödvändighet.49 Med hjälp av bland annat Arendts och Mouffes teoretiska 
bidrag samt bidrag från den politiska socialisationsforskningen väljer jag 
att teoretiskt och metodologiskt precisera en forskningsinriktning inom 
forskningsfältet politisk socialisation som gör det möjligt att studera  
politisk socialisation i interaktion och handling, att studera politisk sociali-
sation som situationsbundet – situationspolitisk socialisation. Agonismens, 
främst Arendts, tanke om “världen som den scen där människorna fram-
träder, möts och konfronteras med varandra handlar om socialisation i 
meningen av en kommunikation som skapar förutsättningar för socialt liv 
och överlevnad” (Ljunggren 2007b, s. 221). Situationspolitisk socialisation 

                                                      
49 En relevant notering i sammanhanget är att: “Vad helst som tangerar eller träder 
i en bestående kontakt med mänskligt liv får omedelbart karaktären av ett villkor 
för den mänskliga existensen. Vad än människor gör är de därför alltid betingade 
varelser” (Arendt 1958/1998, s. 36). Enligt John Dewey (1927) är det  
kommunikationen som gör oss mänskliga och för Arendt är det handlandet som 
möjliggör frihet och skapandet av något nytt samt realiserandet av det mänskliga 
livet i gemenskap. Kommunikation och politiskt handlande kan på detta sätt ses 
som villkor för den mänskliga existensen och som utgör två, enligt mig, hörnstenar 
i den pedagogiska vetenskapen. 
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är ett angreppssätt i vilket kontexten och själva situationen tillsammans 
med de handlingar som utförs blir avgörande för den typ av politisk socia-
lisation som kan ske. Kapitlet inleds med att göra tre distinktioner av  
politikbegreppet. 

5.1 Politik, det politiska och politiken 
Politik betraktas inom avhandlingen som ett överordnat fenomen inom 
vilket begreppen det politiska och politiken inordnas. Politik är, enligt 
Reidar Larsson (2006), en strid “mellan olika grupper om hur samhället 
bör vara ordnat” (s. 9). Politik är beroende av människors möten, de  
offentliga sammanhang där individer, ofta genom språket, handlar  
gemensamt och strider mot varandra i syfte att försöka styra fördelningen 
av resurser i samhället, vilka beslut som bör fattas, vilka metoder som bör 
användas och vilket innehåll som är centralt i den pågående striden och 
organiseringen av samhället.  

Inom studier av politisk socialisation har en vid syn på politik blivit 
nödvändig (se Amnå et al. 2009). En vid syn på politik innebär i detta 
sammanhang ett erkännande av mångfalden rum och platser som potent-
iellt politiska. Denna syn kan sägas bygga på insikten om att gränsen mel-
lan det seriösa, rationella och strikt politiska samt oseriösa, störande låg-
kulturella är mindre robust och tydlig än vad det en gång i tiden föreföll 
vara (Coleman 2007, s. 167). Dahlgren vill göra gällande att det är  
nödvändigt att se bortom formell väljarfokuserande politik vilket möjliggör 
att vi kan se andra uttryck som indikerar att medborgarna inte övergett 
engagemanget i politik, snarare att deras politiska uppmärksamhet har 
riktats utanför parlamentet (2009, s. 31).50 Den traditionella åtskillnaden 
mellan offentliga och privata rum (rationella, manliga, stabila och kollek-
tiva solidaritetsdrag versus partikulära, feminina, känslomässiga, onåbara 
och tillbakadragna drag) har genom denna förskjutning kommit att ifråga-
sättas enligt Dahlgren. 

Despite the tendency of political scientists to ignore the dramatic and  
affective aspects of political behavior, preferring to see politics as an  
instrumentally driven competition between rational interests, there is much 
evidence to suggest that citizens’ support for policies and politicians depends 
as much upon how they feel about them as what they know about them. 
(Coleman 2007, s. 179) 

                                                      
50 Det ökade antalet grupperingar och bildandet av främlingsfientliga samman-
slutningar på internet är ett konkret exempel på denna trend. 
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Att investera tid i samhälleliga angelägenheter, oavsett nivån och karaktä-
ren på dessa, signalerar inte bara en normativ och kognitiv inställning utan 
även en emotionell investering: “Engagement in politics involves some kind 
of passion” (Dahlgren 2009, s. 83). Det vardagliga samtalets öppenhet, 
expressivitet och kreativitet, dess potential för empatiska och affektiva 
beståndsdelar, är enligt Dahlgren en oumbärlig resurs, till och med en ut-
gångspunkt, för en vital politisk demokrati: “Through performative civic 
practices the nonpolitical can become proto-political, which in turn can 
develop into the political. The political, in turn, can develop into formal 
politics” (a.a., s. 8). När det vardagliga samtalet träder ut i offentligheten 
kan ‘det politiska’, genom formering till allmän opinion, generera en länk 
till den formella ‘politiken’ där samhällsorganisationen kan kombatteras 
och beslutas.  

Analytically, the various modes of alternative politics seem to address  
certain needs for young people that conventional politics does not fill. The 
boundary between the political and the personal is no longer so rigid, and 
such issues as globalization and economic justice, the environment, human 
rights, gender, sexual orientation, what we eat, etc., often blends political 
perspectives with personal normative involvement. Politics becomes not only 
an instrumental activity, a way of asserting group values, ideals, and  
belonging in public spaces. (Dahlgren 2007, s. 6) 

Den politik som förs fram i de formella politiska institutionerna (regering, 
riksdag, kommunstyrelse etc.), det vill säga politiken, genom bland annat 
nyhetsmedia och som påverkar samhällsmedlemmarna har sitt ursprung i 
samhällsmedlemmarnas preferenser och önskningar vilka bland annat  
formulerats i det offentliga rummet. Detta gör det omöjligt att upprätta en 
skarp gräns mellan det politiska – en konstitutiv och konfliktfylld dimen-
sion av det mänskliga samhället i vilket det sker en strid mellan grupper – 
och politiken utan att det får konsekvenser. 

5.2 Det politiska och språk som politiskt handlande 
Samhället betraktas i denna avhandling som pluralistiskt, mångtydigt,  
kontingent och önskvärt demokratiskt och i stora drag språkligt och socialt 
konstituerat. Detta innebär att språkliga uttryck formar och skapar förut-
sättningar för människans sociala liv i vilket språket ses som en ofullstän-
dig och föränderlig struktur (jfr Laclau & Mouffe 2008). Språkbruket är 
alltså ett socialt fenomen: “det är genom konflikter, konventioner och för-
handlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i 
fråga” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 32). Språkhandlingarna är 
alltså att betrakta som politiskt handlande. I likhet med Ernesto Laclau och 
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Chantal Mouffe (2008) ligger mitt intresse i att förstå språkhandlingar som 
politiska handlingar (jfr Arendts expressiva agonism), inte att söka efter 
objektiva orsaksförklaringar. Utgångspunkten blir då att alla objekt och 
handlingar är meningsfulla vars mening är ett resultat av historiskt speci-
fika regelsystem (Howarth 2007). Sociala fenomen är därmed aldrig fär-
diga eller totala vilket ger plats för en ständigt pågående strid om hur sam-
hället bör ordnas. Detta innebär att det inte på förhand kan avgöras vilka 
grupperingar inom samhället som blir politiskt relevanta eftersom striden 
ständigt pågår. De politiska processerna, stridandet, har därför avgörande 
betydelse för samhällsprocesserna: “Det är de politiska artikulationerna 
som avgör hur vi handlar och tänker och därmed hur vi skapar samhället” 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 41). I avhandlingen utgår jag således 
från språkets politiska innebörder, de politiska skeendenas betydelse för 
ordnandet av samhället och gemenskaper, att sociala fenomen är kontin-
genta51 och produkter av politiskt handlande samt konfliktens betydelse för 
ett vitalt politiskt demokratiskt samhälle.52  

En för avhandlingen central ingång är det politiska och som determine-
rar människans samlevnad. Det politiska är alltså människans ontologiska 
utgångspunkter då skilda behov, livssyner och perspektiv tvingar männi-
skor att inom den mänskliga gemenskapen göra val mellan motstridiga 
alternativ och som gör att människor skapar grupperingar i syfte att 
kämpa för den ordning som de föredrar. Det politiska genomgriper därmed 
alla samhällsnivåer enligt Mouffe (1993/2005, 2008). Detta innebär att det 
politiska är en del av den mänskliga organiseringen där varje etisk, mora-
lisk, religiös, ekonomisk eller teknisk konflikt kan transformeras till en 
politisk sådan om konflikten är tillräckligt stark för att gruppera männi-
skor i vän och fiende eller, önskvärt, politiska motståndare (Mouffe 
1993/2005). Det politiska skiljer sig från politiken. Politiken avser den 
uppsättning samhällsinstitutioner genom vilka den mänskliga samlevnaden 
ordnas och organiseras (regering, riksdag, kommunstyrelse, val osv.). Det 
vill säga politiken skapar ordning i den konfliktfyllda kontext som det 
politiska utgör (Mouffe 2008). Eller annorlunda uttryckt: det politiska är 
en ontologisk utgångspunkt – tillblivelsegrunden – medan politiken mots-
varar en ontisk nivå, det som gestaltas.  

                                                      
51 Att något är kontingent innebär att det är tillfälligt, har egenskaper utan att 
behöva tillhöra ett inre väsen eller natur, det vill säga det är icke-metafysiskt 
(Lübcke 1988/2003, s. 302). 
52 Detta innebär metodologiskt, och som jag återkommer till i Kapitel 6, att jag i 
analyserna tar fasta på språket i bruk och tal och text i sitt sammanhang. 
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Det är människans bristande förmåga att politiskt betrakta de samhälle-
liga problemen och den bristfälliga förståelsen av människans ontologiska 
utgångspunkter som “djupast besett är orsaken till vår oförmåga att tänka 
politiskt” enligt Mouffe (2008, s. 18). Att reducera det politiska till politi-
ken hämmar således en fruktbar hantering av de problem som konfronte-
rar samhället. Det politiska är en öppen situation vilket kommer till ut-
tryck genom att politiska beslut (den ontiska nivån) alltid är diskutabla och 
öppna för nya överläggningar och beslut (Frazer 2007). Öppenheten bör 
enligt Elizabeth Frazer (2007) ställas mot ett samhällsstyre som söker mi-
nimera eller eliminera denna:  

Think about the alternatives. The disadvantages of leaving social  
organisation to ’natural’ power, or to local or small scale community life, or 
to the market, or military violence, or the authority of religious salvation are 
numerous. In each case we are likely to worry about exclusion – to turn to 
the political value of conciliation in order to at the very least acknowledge 
loss or disadvantage. We can’t be silent about loss and disadvantage – to 
acknowledge them publicity is to politicize them. (s. 256) 

Alternativet till ett liv utan det politiska är det apolitiska i vilket samhälls-
utvecklingen lämnas över till andra sociala krafter och som markant ökar 
risken för det ojämlika samhället. Bärande i Mouffes politiska teori, och 
diskursteorin (Laclau & Mouffe 2008), är därför de demokratiska värdena 
frihet och allas lika värde. Ett annat möjligt perspektiv till det apolitiska 
återfinns i den samhällsbeskrivning som uttrycks i termer av konsensus och 
försoning.  

När målet med den demokratiska politiken beskrivs i termer av  
konsensus och försoning är det på en begreppslig nivå missriktat och rent 
av förenat med politiska faror enligt Mouffe: “Strävan efter en värld  
bortom distinktionen mellan vi och dem bygger på falska premisser som 
leder oss till att förbise de verkliga utmaningar som den demokratiska  
politiken står inför” (2008, s. 10). Enligt Mouffe är inte detta en fråga om 
att överbrygga klyftan mellan vi och dem, snarare dess motsats då den 
demokratiska politiken ska främja upprätthållandet av (vänskapliga)  
klyftor. “Vad demokratin kräver är att distinktionen mellan vi och dem 
stakas ut på ett sätt som går att förena med den pluralism som är en  
bestämmande egenskap hos den moderna demokratin” (Mouffe, 2008, s. 
22). Genom att stå kvar i fortsatt kommunikation kan gränserna mellan vi 
och dem förändras. Att på en konsensusorienterad grund skapa ett  
samhälle är därför bara ett sätt att sopa problemen under mattan. Konflik-
ter och spänningar mellan människor och grupperingar har inte försvunnit, 
de har bara tryckts undan och givits mer antagonistiskt bränsle enligt 
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Mouffe. Att blunda för antagonismen (konflikterna) har enligt Mouffe 
(2008) blivit ett stort problem inom demokratiskt politiskt tänkande då en 
idealiserad syn och föreställning om människans inre godhet, ursprungliga 
oskuld, empatiska förmåga och ömsesidighet ofta har kommit att styra det 
moderna tänkandet kring demokratisk politik. Det har enligt Mouffe gjorts 
få försök att “utveckla det demokratiska projektet utifrån en antropologi 
som erkänner den mänskliga sociabilitetens ambivalenta natur samt det 
faktum att ömsesidighet och fientlighet inte kan skiljas åt” (2008, s. 10). 
Poängen är således att ett konsensuspräglat förhållningssätt långt ifrån 
skapar det försonade samhället, tvärtom så leder det till destruktiva former 
av antagonism som det agonistiska perspektivet istället hade kunnat und-
vika. Lösningen, som ett alternativ till ett konsensusinriktat samhälle, är 
alltså Mouffes version av agonismen – en demokratisk spelplan inom vil-
ken antagonistiska (konflikterande) uttryck kan hanteras av motståndare 
istället för fiender.  

Mouffes agonism kan benämnas som en form av strategisk agonism – en 
agonism som är ordnad och planlagd för att rymma likhet och olikhet, en 
pluralism, mellan samhälleliga grupperingar och perspektiv vilka kan ut-
trycka sin politik på den överenskomna spelplanen. Att erkänna det sociala 
livet som konfliktfyllt är inte “liktydigt med att undergräva det demokra-
tiska projektet; tvärtom är det endast genom en sådan ansträngning som vi 
kan ta itu med den demokratiska politikens utmaningar” (Mouffe 2008, s. 
11). Mouffe menar att vi idag inte alls bevittnar konfliktdimensionens 
borttynande i det politiska. Det är något helt annat som sker – det politiska 
utspelar sig nu i moralens register.53 

Med andra ord utgörs det politiska fortfarande av distinktionen mellan vi 
och de, men istället för att definieras som politiska kategorier etableras 
denna åtskillnad nu i moraliska termer. Istället för en kamp mellan ”höger 
och vänster” ställs vi inför en kamp mellan ”rätt och fel”. (2008, s. 12). 

Dagens oroligheter i form av väpnade konflikter, våldsaktioner och soci-
ala/kulturella konfrontationer är enligt Mouffe ett problem som uppstår 
när det saknas en spelplan inom vilken antagonism kan transformeras till 
agonism. När det sker en konfrontation mellan vi och dem inom moralens 
register skapas inte en motsättning mellan motståndare, det skapas en mot-
sättning mellan rätt och fel, ont och gott vilket gör att relationen mellan vi 

                                                      
53 Det är också här som skillnaden mellan moral/etik och politik blir tydlig. Moral 
och etik är en fråga om värden, värderingar och normer, om ont och gott, rätt och 
fel i handling och teoretisk reflektion. Men politik, i Mouffes och denna  
avhandlings tappning, handlar om en strid mellan skilda grupperingar vilka strider 
om hur samhället bör vara ordnat – alltså inte en fråga om ont/fel och gott/rätt. 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 83
 

och dem endast kan uppfattas som en relation mellan vän och fiende. Lös-
ningen på denna problematik återfinns bland annat i politiken, ett institu-
tionellt ordnande av de antagonistiska krafterna – en strategisk agonism – 
där samtliga parter erkänner spelplanen som legitim: 

demokratin förutsätter en ”konfliktpräglad konsensus”: ett samförstånd 
kring de etisk-politiska värdena om frihet och allas lika värde, men  
skiljaktiga uppfattningar i frågan om hur dessa värden ska tolkas. En  
skiljelinje bör därför upprättas mellan de som utan omsvep avvisar dessa 
värden och de som accepterar dem men kämpar för att ge dem en annan 
tolkning. (Mouffe 2008, s. 118) 

Samtliga deltagare behöver, i denna normativa demokratisyn, godta spel-
planen, det vill säga erkänna värdena frihet och allas lika värde och föra 
samtal på fredlig väg utan att för den skull utgå från essentiellt grundade 
utgångspunkter om vad som är rätt/gott, fel/ont och så vidare. Mouffes 
strategiska agonism ska alltså tillgodose och skapa utrymme för passioner i 
demokratisk riktning – att omvandla antagonism till agonism där omvand-
lingen också omfattar en mindre strukturellt bestämd definition av vi/dem. 
Denna kategori (vi/dem) kan inte bestämmas på förhand, utan endast ge-
nom det handlande som individer och grupper utför i ett givet samman-
hang. Även om de kollektiva parterna befinner sig i konflikt (de är antago-
nister) så tillhör de ändå samma politiska sammanslutning, de deltar i ett 
gemensamt symboliskt rum (den strategiska agonismen) där människans 
frihet och allas lika värde konstituerar dess väggar och tillåter konflikter 
kring hur dessa värden ska ges gestalt i den mänskliga samvaron. För att en 
konflikt ska betraktas som legitim så måste den hanteras på ett sätt så att 
den inte förstör den politiska sammanslutningen vilket kräver att det finns 
något som delas och som är gemensamt mellan parterna i konflikten och 
som gör dem till varandras motståndare. Sannolikheten är därför liten för 
att våldsamma konflikter uppträder “så länge agonistiska och legitima 
politiska kanaler är tillgängliga för avvikande röster” (Mouffe 2008, s. 28). 
Det vill säga, när det finns en gemensam spelplan och konflikter erkänns 
som legitima. I nätgemenskapen, en kommunikationsgemenskap, har 
forskningen visat att detta är en grundläggande förutsättning (en gemen-
sam spelplan med utrymme för meningsskiljaktigheter och möjligheten till 
kommunikation) för att livet i gemenskapen ska fungera. Detta gör att 
Mouffes strategiska agonism är av teoretiskt intresse för att förstå de 
kommunikativa villkoren i nätgemenskapen. I denna typ av agonistiskt 
möte, genom andras närvaro och, med Ljunggrens ord, “genom intresset 
av att inte i första hand åstadkomma ett eliminerande av olikheter berikas 
de egna erfarenheterna och den egna tolkningen av dessa olikheter på ett 
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sätt som öppnar för möjligheten till förändring” (2007b, s. 211). Föränd-
ringen kan innebära antingen en förändring av mig själv genom att byta 
uppfattning och position eller min förändring av andra genom försök att få 
dem att inta samma politiska position som jag. Denna dubbelsidiga för-
ändringspotential utmärker enligt Ljunggren den agonistiska kommunika-
tionen vilket gör den politisk. 

Centralt i förståelsen av Mouffes agonism är kontingens. Allt kunde ha 
varit annorlunda, all samhällelighet, alla sociala inrättningar och så vidare 
är bara tillfälliga och antagna som givna (objektiva) – det finns i denna 
mening inget ‘Samhälle’ (Laclau & Mouffe 2008). Men det objektiva, att vi 
ständigt producerar “samhället och uppträder som om det fanns en objek-
tiv totalitet” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 47), är ett nödvändigt 
antagande eftersom det skänker våra handlingar mening i det sociala men 
är samtidigt beroende och format av det politiska. Den objektiva totalitet-
en (hegemonin) är alltså nödvändig för att skänka samhället ordning. Men 
samtidigt är det politiska och antagonismen ständigt närvarande vilket 
kräver obestämbarhet och frånvaro av ett yttersta fundament – obestäm-
barhet måste, för att ge utrymme åt det antagonistiska, därför genomsyra 
varje ordning enligt Mouffe. Det politiska och det sociala skiljer sig åt på 
denna punkt. Det sociala, alltså det samhälleliga och gemensamma, är en 
produkt av praktiker vilka döljer det politiska handlande som inrättade 
dem och som nu tas för givet. Det politiska och det sociala är nödvändiga 
dimensioner för allt mänskligt liv: “Eftersom det politiska – förstått i he-
gemoniska termer – bland annat handlar om att synliggöra inrättandet av 
sociala relationer, är det omöjligt att på förhand, utan hänsyn till kontext, 
avgöra vad som tillhör det sociala respektive det politiska” (Mouffe 2008, 
s. 25). Politisk kontrovers och politiskt kontroversiella frågor synliggör i 
skarpt läge de socialt beskaffade praktikerna påvisande dessas politiskt 
grundade karaktär. Vikten av politisk kontrovers kan inte nog understry-
kas: “ett samhälle som inte godtar, erkänner eller bekräftar sina egna kon-
stituerande skiljelinjer riskerar att brisera, eller dö av syrebrist” (Bjereld & 
Demker 2011, s. 128). Lösningen på dagens, enligt författarna, politiklösa 
samhälle är den enskilde individens politiska handlande och den moraliska 
plikten att själv fatta goda beslut. Individen och hennes handlande (jfr 
Arendt) som samhällets möjlighet ställer dels krav på ett moraliskt om-
döme men även på expressivitet och kommunikativa förmågor för att 
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kunna ta plats i det offentliga rummet.54 Nödvändigheten i att kunna han-
tera politisk kontrovers görs därmed påträngande. 

5.2.1 Politisk kontrovers och politiskt kontroversiella frågor 
Kontrovers är en del av demokratins livsnerv. För att lära sig att hantera 
politiska kontroverser, och i någon mening upprätthålla demokrati, behö-
ver unga människor delta i heta politiska samtal enligt Diana Hess (2004) 
oavsett om detta sker i skolbänken, vid köksbordet, eller i nätgemenskap-
en. Kontrovers55 kräver, likt tänkandet, skillnad. Michael Billig menar att 
tänkandet involverar en dialogisk diskussion:  

or the counter-positioning of contrary themes, which can both appear in 
their way to be reasonable … This is particularly so when topics are  
explicitly ideological. (2001, s. 218)  

Kontrovers bygger på oenighet, att minst två olika ståndpunkter står emot 
varandra vilket skapar en stridighet. Konflikt56 innebär i likhet med  
kontrovers en strid, en händelse där skilda intressen kolliderar. Kollisionen 
kan leda till slitningar, stridigheter och tvister. Dessa kan lösas, upplösas 
eller bestå. En bestående konflikt innebär att det utkristalliseras skilda 
ståndpunkter vilka inte tycks förenliga – en kontrovers har etablerats. 

När det kommer till dynamiken mellan konflikt och dess motpol kon-
sensus – åt vilket håll vi/jag ska styra våra/mitt liv – så exemplifierar 
Ljunggren (2008) denna genom vad han har kommit att kalla det offentliga 
rummets princip. De båda slutna och öppna dispositionerna till solidariskt 
handlande, “däråt vill jag” och “däråt vill jag, med oss”, utgör enligt 
Ljunggren det offentliga rummets princip. I särskiljandet och föreställning-
en om ‘de andra’ så sker ett kontingent öppnande genom att “den grupp av 
individer eller idéer till vilken en person är villig att relatera sig i samma 
ögonblick som han eller hon gör detta försätter henne i en skillnad gente-
mot andra – samtidigt som hon bär på dess likhet” (Ljunggren 2008, s. 
322). Det kontingenta öppnandet bygger på förmågan att tänka människor 

                                                      
54 Jag ska i avsnittet 5.3 Politiskt handlande i detta kapitel utförligare behandla 
denna antydan. Som grund för det använder jag mig av Arendts handlingsbegrepp 
och hennes delvis annorlunda, jämfört med Mouffe, sätt att se på agonism med 
betoning på individens expressivitet – en expressiv agonism. 
55 Kontrovers kommer etymologiskt från latinets “controersia, till con- troversus, 
vänd mot vartannat” (SAOB 2011-03-03). Två eller fler oförenliga perspektiv står 
alltså mot varandra. 
56 Konflikt, vilket är ett närliggande ord till kontrovers, kan härledas till latinets 
conflictus och betyder sammanstötning. Men även latinets confligere kan härledas 
till konflikt och betyder då sammanslå (SAOB 2011-03-03) att slå ihop. 
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som tydligt skilda från oss själva men som inkluderade inom gränsen för 
‘oss’ (Rorty 1989:192 citerad i Ljunggren 2008, s. 322). Det kontingenta 
öppnandet och sättet att bemöta den andre erbjuder en likhet, men inte en 
likhet som är definierad på förhand och därmed reducerande. Tankesätt 
och handlingar som individen tar avstånd ifrån kan samtidigt utgöra en 
potentiell likhet. Ljunggren skriver att:  

Min (kontingenta) insikt säger mig att jag givet andra omständigheter kunde 
vara en av dem (idéerna; människorna). Och än mer – att jag genom att  
relatera mig till dem som skilda från mig själv men (i det offentliga rummet) 
stå kvar i en fortsatt kommunikation så kan jag komma att bli en av dem. 
(2008, s. 322) 

Genom att stå kvar i en fortsatt kommunikation och inte reducera andra 
till mig själv finns det en möjlighet och risk – att i den politiska kommuni-
kationen bli mig själv, någon annan eller en av dem.  

Politisk kontrovers är en bestående konflikt, en kvarvarande skillnad, i 
hur samhället bör förstås och vara ordnat. För att en kontrovers inte ska 
övergå i våld krävs det att kampen utspelas på en gemensam spelplan (jfr 
strategisk agonism) som kräver att motståndarna accepterar de demokra-
tiska värdena frihet och allas lika värde (jfr Laclau & Mouffe 2008) kom-
binerat med en vilja att lyssna och inta den andres position (jfr kontingent 
insikt). Det politiska samtalet – för att inte övergå i våld – kräver således 
att det finns en enighet om något, att det finns en förståelse för det andra. 
Antagonism, diskursteorins begrepp för konflikt och den rörelse som skap-
ar det politiska, innebär att skilda individer/grupper/idéer ställer motstri-
diga krav på handling i samma terräng – skilda handlingsalternativ står 
alltså på spel. Antagonismer kan upplösas genom att en entydighet genom 
kraft, så kallade hegemoniska interventioner, skapas. Upplösningen av 
konflikt innebär i diskursteoretisk mening att samhällsformationens poli-
tiska gränser åter döljs. Om det till slut endast återstår ett visst sätt att tala 
och tänka, ett dominerande explicit sätt som undertrycker andra menings-
yttringar, så är konflikten till synes upplöst. Den antagonistiska dimen-
sionen av det politiska är alltså förbunden med den hegemoniska naturen i 
social samvaro och de meningsskiljaktigheter som finns om hur samhället 
bör organiseras. Samhället är därför alltid politiskt inrättat genom anta-
gonismer. Mouffes strategiska agonism ska tillgodose och skapa utrymme 
för passioner i demokratisk riktning för att, i extremfall, undvika våld och 
dödande som handlingar för att upplösa antagonismer. Politisk kontrovers 
definieras mot denna bakgrund som en bestående konflikt inom ramen för 
en gemensam spelplan i vilken det råder en bestående strid mellan mot-
ståndare om hur samhället bör förstås och vara ordnat. 
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En kontroversiell fråga är en tvistefråga om ett specifikt innehåll. För att 
kunna delta i denna (ord)strid behövs en vilja att förstå och inta den andres 
position: “What is being argued against must be understood, in order to 
understand what is being argued for” (Billig 1991, s. 19). Att inta en viss 
attityd, att förespråka vissa intressen och argumentera för dessa har en 
social och politisk mening 

for it locates the individual in a wider controversy. In this way, our attitudes 
refer not just to the beliefs we might uphold, but they refer to those other 
positions in a public argument to which we are opposed. (Billig 1991, s. 43) 

Politiskt kontroversiella frågor (PKF) är politiska i den meningen att de 
skapar och skapas av en åtskillnad mellan vi och dem – medspelare och 
motspelare – samtidigt som de påvisar de socialt inrättade praktikernas 
politiska dimensioner och byggställningar, att skilda värden och politiska 
intressen är oförenliga och står i motsättning till varandra i synen på hur 
samhället bör förstås och ordnas. Det råder dock delade meningar om på 
vilka grunder det går att hävda att en fråga är kontroversiell (Schommer-
Aikins & Hutter 2002; Oulton et al. 2004a, 2004b; Levinson 2006; Hand 
2008, 2007; Hess 2009, 2004; Ljunggren & Unemar Öst 2010b).  
Gemensamt för olika sätt att förstå PKF är att dessa ses som sinsemellan 
innehållande oförenliga idéer och politiska intressen om hur livet i mänsk-
lig gemenskap bör ordnas.  

Diana Hess (2009, s. 5) definierar PKF som autentiska frågor om den 
typ av offentlig politik som borde vidtas för att ta itu med offentliga pro-
blem. Diskussionen av PKF mellan människor med skilda synsätt är enligt 
Hess (2009) nödvändiga för en hälsosam demokrati då denna typ av delta-
gande gör människor mer politiskt toleranta och kunniga. En central 
aspekt i hanteringen av PKF är att rummet för diskussion, enligt Hess, 
måste vara offentligt. En diskussion är en dialog mellan människor, den är 
ett specifikt angreppssätt för att konstruera kunskap vilket baseras på  
antagandet om att de mest kraftfulla idéerna produceras när människor 
ömsesidigt får uttrycka sina idéer (a.a., s. 14). PKF är i Hess tappning 
öppna policyfrågor där det finns flertalet och helt motstående lösningar 
som kan betraktas som legitima. Hess definition hamnar inom politiken 
vilket medför att aspekter som har med levd erfarenhet i det partikulära 
och kontextuella att göra (det politiska) utestängs.  

Michael Hand (2007) som tar sig an kontroversiella frågor behandlar tre 
kriterier: det beteendemässiga, det epistemiska och det politiska kriteriet. 
Enligt det beteendemässiga kriteriet är en fråga kontroversiell när flertalet 
människor har observerats vara oeniga om uttalanden och anspråk i en 
fråga, den är empiriskt påvisbar. Angela Harwoods och Carole Hahns 
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definition ryms delvis här: “Issues that deeply divide a society, that gene-
rate conflicting explanations and solutions based on alternative value sys-
tems, are considered controversial” (1990, s. 1). Skilda värdesystem, kon-
flikterande förklaringar och lösningar i samhället skapar således kontro-
verser. Men kriteriet släpper enligt Hand in för mycket eftersom varje liten 
meningsskiljaktighet då kan bli kontroversiell.  

Det epistemiska kriteriet definieras som:  

a matter is controversial if contrary views can be held on it without those 
views being contrary to reason. By ‘reason’ here is not meant something 
timeless and unhistorical but the body of public knowledge, criteria of truth, 
critical standards and verification procedures which at any given time has 
been so far developed. (Dearden, 1984: 86 i Hand 2007, s. 71).  

Att det finns meningsskiljaktighet räcker inte. Meningsskiljaktigheten 
måste vara rimlig och förnuftig: “that more than one of the conflicting 
views held by parties to the disagreement is rationally defensible” (a.a., s. 
71). Det tredje kriteriet är det politiska kriteriet: “According to the politi-
cal criterion, moral questions should be counted as controversial when 
answers to them are not entailed by the public values of the liberal  
democratic state” (a.a., s. 71). Hand ifrågasätter det politiska kriteriet och 
undrar varför en kontroversiell fråga ska avgöras utifrån vissa rättigheter 
och friheter, att statens gränser skulle utgöra lämpliga gränser för avgö-
randet av det kontroversiella: “important areas of moral life would simply 
lose their point if good conduct were enforced by an external agency” (a.a., 
s. 74). Ljunggren och Unemar Öst (2010b) argumenterar för rimligheten i 
att både ta vara på det epistemiska och det politiska kriteriet. Det är nöd-
vändigt att beakta det sammanhang och de situationer där kontroversiella 
frågor aktualiseras. Ett ensidigt fokus på det epistemiska kriteriet, och 
därmed förnuftet, stänger i hög grad ute kontextuella aspekter, mänskliga 
relationer, erfarenheter, affektioner och självförståelse. Politiska frågor står 
inte opåverkade av de aspekter som det epistemiska kriteriet stänger ute 
varför det även finns behov av att beakta det politiska kriteriet: “it cannot 
be true that rational solutions are at hand in all kinds of moral or political 
controversies” (a.a., s. 14). Enligt författarna är personliga ställningsta-
ganden i kontroversiella frågor inte enbart en kunskapsfråga, något som 
ska läras in, det är även något som genomlevs i ett socialt och kulturellt 
sammanhang – det är en fråga om att bli (ut)bildad, att göra personliga 
ställningstaganden i en komplex och riskfylld värld. Det är situationen i 
vilken den kontroversiella frågan görs gällande samt det aktuella samman-
hanget som bestämmer en fråga som kontroversiell eller inte – en kontro-
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versiell fråga, givet sammanhanget, kan inte bestämmas som kontroversiell 
initialt, den blir kontroversiell (a.a.). 

För att summera: en politiskt kontroversiell fråga är en ovisshet som 
uppstår i människors liv i gemenskap och som innehåller oförenliga  
politiska intressen, idéer och lösningsförslag. En fråga blir politiskt  
kontroversiell när den grupperar människor i medspelare och motspelare, i 
likasinnade och oliksinnade och när frågan inte kan nå någon lösning  
oavsett bevisföring, kunskapsanspråk, moraliska, etiska, affektiva,  
rationella eller irrationella anspråk. Centrala identifikationspunkter för att 
ringa in PKF är av denna anledning: 
 

 betydande grupperingar  
 skiljelinjer och delningar  
 politiska intressen 
 stridande och oförenliga förklaringar och lösningar 

 
Dessa identifikationspunkter har konstruerats teoretiskt, baserat på littera-
turen nämnd ovan, och empiriskt genom läsning av en större mängd poli-
tiska samtal i Svarthjärta (pilotstudien, se Kapitel 7). Identifikationspunk-
terna används för urvalet av politiskt kontroversiella samtal i Svarthjärta. 
Hanteringen av PKF konstituerar en situation i vilken deltagarnas interak-
tion och handling konstituerar en viss typ av politiska subjekt, det vill säga 
den politiska deltagarkaraktär som eftersträvas för de deltagare som väljer 
att medverka i de politiskt kontroversiella samtalen. I avhandlingen förstås 
dessa handlingar som politiska – ett politiskt handlande. 

5.3 Politiskt handlande 
I handlandet blottlägger människorna vilka de är och visar därmed sin 
unika gestalt. I handlandet träder människorna in på världens scen “på 
vilken de tidigare inte varit synliga på det sättet, nämligen så länge de inte 
tillfört världen något genom eget görande utan endast visat sin unika 
kroppsgestalt och upphävt sin inte mindre unika stämma” (Arendt 
1958/1998, s. 243). Att träda in på världens scen, att handla, är därför en 
politisk gärning – ett politiskt handlande. 

Arendt skriver att “Endast handlandet är människans exklusiva  
prerogativ – varken Gud eller djuren är förmögna till handlande – och 
endast handlandet är helt beroende av andras ständiga närvaro” 
(1958/1998, s. 51). Det är deltagarnas utträde ur det privata, en bekräftelse 
av individualitet i det offentliga, i en närvaro med andra som definierar ett 
offentligt rum. Det är alltså handlandet som frambringar det offentliga 
rummet och blottlägger vilka människorna är. Det offentliga rummet, eller 
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framträdelserummet “uppstår så snart människor interagerar medelst ord 
och handling. Som sådant föregår det alla statsgrundanden och statsformer 
i vilka det utformas och organiseras” (Arendt 1958/1998, s. 271).  
Människornas handlande i det offentliga rummet innebär för Arendt en 
ständig förnyelse av det politiska skapande friheten att forma det goda 
livet. Handlandet är därför, enligt Arendt, ett politiskt handlande som 
förutsätter människors olikhet och likhet vilket bland annat kommer till 
uttryck genom språket och som definierar människorna som politiska  
varelser.  

Enligt Arendt kan människans handlingar aldrig förutsägas men  
samtidigt påverkas, begränsas och möjliggörs människans handlingar av 
rummet. Varje handling blir på detta sätt en födelse, ständigt nya  
möjligheter att uppnå det goda livet. Denna del av Arendts politiska teori 
kan således beskrivas som en optimistisk handlingsfilosofi där makt blir 
synonymt med en potential, en möjlighet att i interaktion och kollektivt 
deltagande skapa något nytt. Detta är en positiv bestämning av maktbe-
greppet (handling = tyskans macht) med möjlighet att skapa något nytt. 
Denna möjlighet, skapandet av något nytt, har vi också sett otalet exempel 
på genom användningen av digitala medier i vilka handlingar sker och som 
vi inte fullt ut kan överblicka följderna av. Det utmärkande draget hos 
handlandet är just att ingen någonsin fullt ut kan “överblicka följderna av 
sin egen handling” (Arendt 1958/1998, s. 261). Handlandet är offentligt 
till skillnad från arbete och tillverkning vilka tillhör det privata eftersom 
dessa är nödvändigheter för att säkra de basala biologiska behoven. Arendt 
påpekar i detta sammanhang att: 

man bör notera att vår uppfattning om det privata i ett mycket elementärt 
och grundläggande avseende inte skiljer sig ett dugg från det som alltid har 
gällt i historien så långt tillbaka vi över huvud taget kan se, nämligen att alla 
kroppsfunktioner är »privata» och måste döljas, alltså allt det som livs-
processen omedelbart nödvändiggör. (s. 109) 

De två elementen är således medel (privata) men handlandet är offentligt 
och ett mål i sig. Handlandet, som i huvudsak ska förstås som språk-
handling eftersom språket gör människan till politisk varelse (a.a., s. 29), 
bygger i huvudsak på två premisser – människornas likställdhet och  
människornas olikhet. Utgångspunkten för allt politiskt liv är därmed  
pluraliteten (a.a., s. 34). Pluraliteten uppstår genom att människorna  
genom sina språkhandlingar åtskiljer sig “aktivt från varandra i stället för 
att enbart vara olika; dessa verksamheter är de modi i vilka det att vara 
människa uppenbarar sig” (a.a., s. 238) vilket gör att pluraliteten i form av 
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människor och idéer är politiskt grundad. Olikheten är relationellt bero-
ende av likheten: 

Utan likhet mellan människor skulle de inte kunna göra sig förstodda med 
varandra, inte förstå dem som kom före och inte kunna dra upp några  
planer för en framtida värld, som inte längre befolkas av oss men väl av 
våra likar. Utan olikhet, utan varje individs absoluta åtskillnad från alla 
andra som lever, har levat eller kommer att leva, skulle vi varken behöva 
språk eller handlande för att kommunicera; det skulle räcka med tecken och 
läten för att förmedla allas identiska behov och önskningar. (a.a., s. 237-
238) 

Förutsättningen för handlandet, olikheten och likheten, påvisar på detta 
sätt språkets betydelse och definierar människorna som politiska varelser. 
Handlandet är enligt Arendt ett självändamål eftersom det är centralt för 
det goda livet vilket därmed, för Arendt, blir synonymt med politik – en 
slags lära och praktik i hur samhällsmedlemmarna, utifrån rådande förut-
sättningar, bör ordna samhället för att leva ett gott liv. 

Med ord och handling infogar vi oss i människornas värld, som fanns innan 
vi föddes. Detta inträde är som en andra födelse genom vilken vi bekräftar 
det faktum att vi är födda och så att säga tar på oss ansvaret för det. 
(Arendt 1958/1998, s. 239)  

Förutsättningarna för politiskt handlande är alltså ett gemensamt rum av 
relationer i vilket vi föds in i – ett offentligt rum, det så kallade framträdel-
serummet. “Det offentliga rummet får liksom den gemensamma världen 
människor att församlas och förhindrar samtidigt att de så att säga faller in 
i varandra” (a.a., s. 85). Det är i det politiska handlandet som möjligheten, 
makten, att realisera det goda livet finns enligt Arendt. Det politiska hand-
landet i rummet står samtidigt inte opåverkade av det offentliga rummets 
och samhällets ramar men möjliggör samtidigt påbörja av något nytt – en 
födelse:  

för varje enskild människa realiserar handlandet det faktum att hon är född. 
Talet motsvarar å sin sida den i denna födelse givna absoluta olikheten; det 
realiserar den specifika mänskliga pluralitet som består i att unikt olika  
varelser från början till slut befinner sig bland sina likar. (Arendt 
1958/1998, s. 241) 

Varje handling blir på detta sätt en födelse, ständigt nya möjligheter att 
uppnå det goda livet och att tillsammans med andra skapa nya offentliga 
rum.  

Arendts radikala handlingsbegrepp (i ordets etymologiska betydelse) – 
det som tillhör ursprunget, det som går till roten och som är grundligt och 
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genomgripande (i likhet med en människas födelse) – är inte en förkla-
ringsgrund till uppkomsten av det politiska då handling alltså är icke-
teleologisk (ett mål i sig självt). Politiskt handlande syftar inte primärt till 
att försvara och upprätthålla existerande samhälleliga institutioner enligt 
Arendt. Politiskt handlande syftar snarare till att öppna upp för nya  
möjligheter som en del av ett aktivt medlemskap i samhället: “förmågan att 
generera det oväntade, att sätta igång någonting nytt, är bokstavligen det-
samma som förmågan att handla” (Hansen 1993/1995, s. 84). Samtidigt 
uttrycker Arendt att:  

Alla politiska institutioner, väl eller illa utformade, är för sin fortsatta  
existens beroende av handlande människor. De bevaras med samma medel 
som frambringade dem” (1954/2004, s. 167).  

Det politiska handlandet kommer enligt Arendt alltid att transcendera den 
juridiska ordningen genom skapandet av nya rum för frihet. Människor är 
enligt Arendt fria så länge de handlar, att vara fri och att handla är samma 
sak – politikens existensberättigande är frihet. “Politikens raison d’être är 
frihet, och frihetens erfarenhetsfält är handlandet” (a.a., s. 160); “Frihet 
som påvisbart faktum sammanfaller med politik, och frihet och politiken 
förhåller sig till varandra som två sidor av samma mynt” (a.a., s. 163); 
samt “Eftersom hon är en början kan hon börja; att vara människa och att 
vara fri är samma sak” (s. 182). På detta sätt innebär politiskt (radikalt)  
handlande en återvändo till det politiska livets rötter – livet i samfälld  
frihet – och en insikt om att den egna erfarenheten inte är fullständig utan 
snarare saknar dimensioner som vore möjliga om ‘Jag’ var ‘Någon Annan’ 
vilket är en betydande insikt för toleransen av olikhet vilket bland annat 
demokratin förutsätter. 

Det unika och storheten i handlingen ligger i dess görande och dess  
infinita karaktär. Det är inte motivet till handling eller målet med hand-
lingen som är det primära, snarare är Arendts agonism ett uttryck för “en 
idé som betonar skillnad snarare än likhet som den verksamma kraften 
bakom viljan till handling och det enskilda, snarare än det generella, som 
bestämmande för handlingens startpunkt” (Ljunggren 2011, s. 18). Poli-
tiskt handlande ska därför varken förstås som för eller mot andra, snarare 
ska det förstås som beroende av andras ständiga närvaro vilket indikerar 
att politiska handlingar är expressiva i relation till andra (Ljunggren 2010, 
s. 26). 

Det mänskliga handlandet är, som alla strikt politiska fenomen, knutet till 
den mänskliga mångfald som är ett av det mänskliga livets grundvillkor. 
Denna mångfald vilar på natalitetens faktum, på att den mänskliga världen 
ständigt invaderas av främlingar, nykomlingar vilkas handlingar och  
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reaktioner inte kan förutses av dem som redan finns där och inom kort ska 
ge sig av därifrån. (Arendt 1954/2004, s. 68-69) 

Ljunggren skriver att: “in Arendt’s agonism the person itself, an agonistic 
subjectivity, is the starting point in the procedure” (2010, s. 22). Arendts 
agonism kan mot denna bakgrund förstås som en form av expressiv  
agonism, det vill säga en agonism som betonar skillnad som den  
verksamma kraften bakom viljan till handling. Det är personens uttrycks- 
och känslofulla handlingar, det enskilda och inte det kollektivt generella 
som är bestämmande för handlingens startpunkt. Betoningen på personen, 
det unika, går tillbaka till att Arendts handlingsbegrepp är radikalt vilket 
innebär att handlandet sker som ett nytt börjande, tillbaka till rötterna och 
själva grunden för det mänskliga livets fortgående – nataliteten. Men detta 
innebär inte att vilket handlande som helst är möjligt: “understanding 
oneself as a member of a specific community is similar to aspiring to cer-
tain values and virtues” (Ljunggren 2010, s. 30). Eller annorlunda uttryckt: 
“Solidaritet som ren mänsklig samvaro förutsätter att man i grunden ac-
cepterar andra människors särart, bejakar pluraliteten, vilket i sig sätter en 
gräns för vad människor rimligen kan göra mot varandra” (Hansen 
1993/1995, s. 83).57 Handlandets dubbelhet består på detta sätt i att det 
kräver ett påbörjande och en fullbordan. Personen kan påbörja något nytt 
men fullbordan, fullföljandet av det som påbörjats, kan endast ske med 
andra genom en acceptans av andra. Denna dubbelhet påvisar varför hand-
landet endast kan ske i det offentliga, en individs påbörjande kräver flera 
individers fullbordan och det är i detta sammanhang som fenomenet makt 
– möjlighet till handling – blir centralt för att förstå uppkomsten av nätge-
menskapen.  

“Makt är det som får det offentliga området, det potentiella framträdel-
serummet mellan de handlande och talande människorna, att existera” 
(Arendt 1958/1998, s. 272). Makt är alltså, för Arendt, det sammanhål-
lande kittet i det offentliga rummet och kan endast existera kollektivt.  

Makt är alltid maktpotential och inte något oföränderligt, mätbart och  
stabilt som kraft eller styrka. Varje människa har fått ett mått av styrka att 
kalla sin egen, men ingen besitter egentligen makt; den uppstår mellan  
människor som lever samman och den försvinner så snart den skingras. 
(Arendt 1958/1998, s. 272) 

Handling möjliggörs alltså genom makt eftersom makt är det som håller 
samman det offentliga rummet vilket krävs för personens in- och fram-

                                                      
57 På så vis blir den förväntade kommunikationen med andra i det offentliga  
rummet också det som får individen att tänka. 
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trädelse i det gemensamma. Makt blir därmed synonymt med möjligheten 
till handling. Detta innebär vidare att makt aldrig i sig själv kan utgöra en 
handlingsform eftersom den i så fall skulle undergräva sina egna förutsätt-
ningar (Hansen 1993/1995, s. 165). Denna egenhet delar makt med andra 
potentialiteter “som kan aktualiseras men inte materialiseras”. Arendt 
skriver att: 

Den enda rent materiella förutsättning som ovillkorligen är nödvändig för 
alstrande av makt är själva den mänskliga samlevnaden. Makt kan endast 
uppstå i ett med-andra som är tillräckligt tätt för att ständigt hålla  
möjligheten till handlande öppen … Det som håller en grupp människor 
samman när det flyktiga ögonblicket av samfälld handling är förbi och som 
vi idag kallar organisation är makt, vilken å sin sida upprätthålls genom att 
gruppen inte skingras. (1958/1998, s. 273) 

Samtidigt ligger maktens gränser utanför den själv genom att andra makt-
konstellationer, andra grupper, existerar samtidigt. “Att pluraliteten på 
detta sätt begränsar makten är ingen tillfällighet eftersom den från första 
början varit den grundläggande förutsättningen för makt” (Arendt 
1958/1998, s. 273). För att summera så möjliggörs alltså politiskt hand-
lande av makt som håller samman det offentliga rummet vilket är det fram-
trädelserum i vilket politiskt handlande kan ske. Politiskt handlande är 
alltså en framträdelse och ett ansvarstagande för världen genom ord och 
gärning i striden om hur samhället bör vara ordnat och vad som bör ut-
märka organiseringen av det goda livet. Politiskt handlande är därför också  
ömsesidigt beroende av det offentliga rum i vilket handlandet utövas, av 
gruppen, och den politiska socialisation individen blir en del av. För att 
ytterligare tydliggöra de två formerna av agonism som så här långt  
diskuterats kvalificeras i nästa avsnitt den teoretiska tillämpningen i  
relation till avhandlingens empiri. 

5.4 Den teoretiska tillämpningen av strategisk och expressiv 
agonism i Svarthjärta 
Syftet med avhandlingen är som bekant att analysera den institutionella 
karaktären och den pågående kommunikationen i en nätgemenskap 
(Svarthjärta) av och för ungdomar. Användningen av strategisk agonism 
avser ett försök att förstå, förklara och språksätta den institutionella  
karaktären och den expressiva agonismen används för att förstå, förklara 
och språksätta den pågående kommunikationen. Strategisk agonism är en 
form av agonism som är ordnad och planlagd för att rymma likhet och 
olikhet mellan samhälleliga grupperingar och perspektiv vilka kan uttrycka 
sin politik på en överenskommen (demokratisk) spelplan. Den strategiska 
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agonismen rör sig alltså på en kollektiv och ordnande nivå (institution) till 
skillnad från expressiv agonism som utgår från det enskilda. Expressiv 
agonism är en form av agonism som betonar skillnad som den verksamma 
kraften bakom viljan till handling. Det är personens passionerade och  
uttrycksfulla handlingar, det enskilda och inte det kollektivt generella som 
är bestämmande för handlingens startpunkt. 

Att ta vara på Mouffes strategiska agonism är att erkänna lagen och  
institutionellt fastlagda regler för det demokratiska samhället och som 
säkrar ett utrymme och stabilitet i den mänskliga samvaron. Men samtidigt 
ramsätter och begränsar detta varje ny början som genom handling förs till 
världen. För Arendt och Mouffe är det politiska livet konfliktfyllt och  
tävlingsinriktat – öppet agonistiskt men Arendts handlingsbegrepp över-
skrider Mouffes strategiska agonism genom att fokusera individens  
handlande som ett mål i sig självt utan att slå fast en gemensam spelplan. 
Arendts expressiva agonism fokuserar på detta sätt personens handlande 
framför kollektivets planlagda ram för handling viket öppnar upp för en 
bredare pluralism. Samtidigt är Mouffes strategiska agonism förtjänstfull 
då den kan förse ett samhälle i vilket tillfälliga principer kan bibringa livet i 
gemenskap viss förutsägbarhet och ordning. Styrkan i Mouffes strategiska 
agonism ligger även i institutionernas förutsättningar att skänka individer-
nas relationer och meningsutbyten ordning. Men det Arendt pekar på, 
vilket är en central poäng, är att även institutionerna kräver handlande och 
att institutionerna aldrig kan vara mål i sig själva, snarare föremål för 
ständig politisk pånyttfödelse (jfr Delanty och vad som utmärker en nät-
gemenskap). Detta påpekande får också konsekvenser för hur vi väljer att 
förstå relationen individ och institution som i avhandlingens fall ska förstås 
reflexivt. Att tänka bortom formella spelplaner är alltså, utifrån min  
tolkning av Arendt, att vara radikal – att söka, bevara och föra fram nya 
rum för frihet.58 Detta möjliggör och förklarar samtidigt uppkomsten av 
nya former av politiska gemenskaper samt mindre byråkratiserade och 
centraliserade former av politiska organisationer (jfr Svensson 2011b, 
2011c). Denna form av agonism kan beskrivas som just expressiv där  
personens uttrycks- och känslofulla handlingar gör avtryck i livet av 
mänsklig gemenskap. 

Det grundläggande misstaget i alla försök att förstå det politiska området … 
ligger i att man förbiser det ådagaläggande av individen som finns i allt 
handlande och tal. Man förbiser alltså det enkla faktum att människor när 
de söker tillgodose sina intressen och har vissa världsliga mål för ögonen 

                                                      
58 I Arendts syn på retorik kan denna typ av agonism, expressiv agonism, uttryckas 
som polemisk agonism (Roberts-Miller 2002) vilket jag återkommer till i Kapitel 6. 
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inte kan annat än att låta sin unika individualitet framskymta. (Arendt 
1958/1998, s. 248-249) 

I relation till nätgemenskapen och den unga personens expressiva  
handlingar så blir dessa handlingar alltså grundläggande för att förstå det 
politiska rummet Svarthjärta – hur det från början uppkommit genom just 
handling men också hur det sedan etablerats till en specifik spelplan som 
gör anspråk på deltagarna vilka på olika sätt förhåller sig till densamma. 
För att förstå uppkomsten till det politiska och den spelplan som blir nöd-
vändig för att hantera de samhälleliga konflikter som alstras och utgör 
grunden i det politiska använder jag alltså Mouffes strategiska agonism. 
Konkret innebär detta att jag förstår de politiskt kontroversiella samtalen i 
Svarthjärta som villkorade genom en gemensamt överenskommen spelplan 
– de kollektivt gällande kommunikativa villkoren för och i samtalen. När 
det kommer till de specifika handlingar som enskilda individer uttrycker i 
det offentliga väljer jag att förstå dessa utifrån Arendts expressiva agonism 
då de digitala medierna möjliggör för den enskilde att handla och  
tillsammans med andra skapa något nytt.59 Strategisk agonism används 
således för att förstå och förklara de kommunikativa villkoren för  
utövandet av politiskt handlande i Svarthjärta och den expressiva  
agonismen för att förstå och förklara de i samtalen pågående politiska 
handlingarna. Dessa två former av agonism utgör i sin tur teoretiska  
ingångar i preciseringen av politisk socialisation i form av situationspolitisk 
socialisation. 

5.5 Situationspolitisk socialisation 
Begreppet situationspolitisk socialisation avser att beteckna en specifik 
inriktning och kvalificering inom det breda forskningsfältet politisk  
socialisation. Begreppet har skapats med syfte att kunna analysera politisk 
socialisation situationellt genom att ta vara på kontextens och deltagarnas 
betydelse i den politiska socialisationen. Detta görs möjligt genom att  
studera det sätt på vilket personer kommunicerar, interagerar och handlar 
politiskt i specifika kontexter och situationer. Således är det grundläggande 
metodologiska antagandet att politisk socialisation är ett skeende i ett  
specifikt sammanhang och som kan identifieras i människors pågående och 

                                                      
59 I analysen av nätgemenskapen innebär detta att de politiska handlingarna som 
sker i samtalen förstås som viljebaserade och expressiva uttryck som ett mål i sig 
självt men som samtidigt är beroende av den situation i vilken politiskt  
handlande sker (vilket jag återkommer till metodologiskt i 6.2 Retorik och  
polemisk agonism). 
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förändrade interaktion60 och handlingar61. Situationspolitisk socialisation 
utgår från antagandet om att det är viktigt att bedriva socialisations-
forskning inom och utifrån deltagarnas kulturella och sociala förutsätt-
ningar vilket är en kontrast till den syn som ligger till grund för en politisk 
socialisation vilken entydigt mäts genom valdeltagande, civilt samhällsen-
gagemang, deltagande i politiska sammanslutningar och attityder till poli-
tiken och politiker. Grundantagandet är att vardagligt tänkande, samtal 
och aktiviteter här och nu har betydelse för nutida och framtida demokra-
tiska politik och för samhällets fortskridande oavsett hur formen för denna 
politik ser ut. Preciseringen av politisk socialisation i form av situationspo-
litisk socialisation utgår således från att sammanhanget för socialisationen, 
hur det är ordnat och planlagt för att rymma/icke rymma likhet och olikhet 
mellan samhälleliga grupperingar och perspektiv, tillsammans med delta-
garnas uttrycks- och känslofulla handlingar är avgörande för den typ av 
politisk socialisation som sker. Rummet62 och de handlingar som sker i 
rummet avgör således den politiska socialisation som deltagarna genomgår.  

Det är under ungdomsåren63 som många unga utvecklar sina samhälls-
ideal och lojaliteter (Amadeo 2007), en tidsperiod karakteriserad av försök 
till samhällelig anknytning. Medier som en vardaglig del av unga  
människors kultur förser med skilda möjligheter att skapa mening, att 
lägga grunden för en medvetenhet om sig själv, att reflektera, att klargöra 
eller att omdefiniera sin egen position (Hasebrink & Paus-Hasebrink 2007, 
s. 96). Genom att studera den unga generationens handlingar kan indikato-
rer på samhällskaraktären i den tid vi lever genereras.64 I ungdomskulturen 
återfinns potentialen till kulturell förändring. Att se unga som sociala del-
tagare i sin egen rätt tar därför vara på de situationer och kontexter i vilka 
unga befinner sig vilket möjliggör analys av handling och identifikation av 
politisk socialisation där och då. 

                                                      
60 Med interaktion avses samspel och gemensam påverkan, “sociala handlingar där 
människor förhåller sig till andra människors handlingar och på så sätt bygger 
sociala relationer och strukturer” (Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist 
2001, s. 10). 
61 Handlingar avser i detta sammanhang politiskt handlande. 
62 För en utveckling av rumsbegreppet se avsnittet 6.1.1 Rum och Plats. 
63 Jag gör ingen djupare utläggning om tidsperioden utan tillämpar istället en 
pragmatisk lösning genom att definiera unga som varande i åldersintervallet 13 – 
26 år. Detta ligger nära den målgrupp som Svarthjärta explicit vänder sig till (14 
till 28 år). Den officiella åldersindelningen för ungdomsorganisationer i Sverige är 
för övrigt 13 – 26 år. 
64 Inom ungdomsforskningen betraktas unga bl.a. som seismografer – känsliga 
uttolkar av vår tid (Lalander & Johansson 1999). 
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Den politiska socialisationens normativitetsanspråk är olika institutio-
nellt villkorat för unga människor relativt deras möjligheter att delta i  
formeringen av den politiska socialisationen. Även unga människors  
situationella och för dem relevanta politiska frågor har betydelse för den 
politiska socialisationen. Med hjälp av David Buckinghams ord kan  
situationspolitisk socialisation uttryckas som motsatsen till en traditionell 
och funktionalistisk syn på socialisation i vilken den unga människan  
betraktas som en passiv mottagare av vuxnas påverkan: “ a “becoming” 
rather than a “being” in their own right” (2008, s. 4). Prefixet situation 
bidrar med en avgörande distinktion som markerar betydelsen av ‘being’ 
och det som sker i det konkreta nuet i den konkreta platsen – den politiska 
socialisation som ständigt ’äger rum’. 

Situation är ett skeende i ett specifikt sammanhang, det som sker i ett 
bestämt nu och som aldrig kommer att upprepas på exakt samma sätt igen 
(von Wright 2011). I en situation ges det utrymme för individen att vara 
sig själv samtidigt som situationens händelser på lång sikt bidrar till att 
påverka och forma individen. En situation är starkt knuten till den plats 
där erfarenheter uppstår och lämnar spår, den är undflyende men lever 
vidare genom minnet enligt Moira von Wright (2011). Varje situation, 
global, samhällelig, regional, lokal, partikulär inbjuder till specifika  
handlingar – bestämda passande responser. Situationer inbjuder i likhet 
med retorikens kairos (rätt handling i rätt tid) till specifika handlingar som 
bara är funktionella i nuet, i den konkreta platsen med dess specifika  
kontext. Inom retoriken kan människans verkningsfulla, så kallade  
retoriska, yttringar ses som pragmatiska och funktionella försök att  
“anpassa sig till omgivningen och ändra verkligheten” (Kjeldsen 2008, s. 
84).65 Vissa situationer inrymmer brister, utmaningar och problem. De 
inbjuder till förändringar. I situationen finns det något som kräver att  
någon tar ordet eller genom andra handlingar försöker ändra eller  
bibehålla situationen. Kravet på att i rätt tid leverera en kommunikativ och 
verkningsfull handling i en situation kan förstås som en möjlighet  
aktualiserad av situationen men också som ett krav, att situationen i den 
specifika kontexten föreskriver bestämda responser. Situationen styr på 
detta sätt deltagaren (Kjeldsen 2008). Vad som innefattar en situation och 
vad som blir dess tidslängd är en starkt subjektiv bestämning eftersom 
situationsbegreppet innebär en öppenhet och oförutsägbarhet samtidigt 
som det begränsar och styr handlingen i viss riktning. Situationer är därför 
sociala konstruktioner vilka är resultatet av en definition snarare än en 
perception vilket innebär att situationens gränser är beroende av de gränser 

                                                      
65 Om avhandlingens användning av retorik se Kapitel 6. 
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som subjektet drar upp för situationen samtidigt som situation är det  
omedelbara här och nu för det handlande subjektet. Situation är därmed 
ett subjektcentrerat begrepp med betoning på handling vilket blir relevant 
att beakta i ungas handlande i de aktiviteter vilka är politiskt relevanta 
men som skiljer sig från formellt statliga politiska institutioner och vad 
som i dessa räknas som politik. Den politiska situationen som bland annat 
uppstått genom ökad användning av digitala medier och de möjligheter till 
handling detta medför bör således beaktas för att förstå de typer av  
politiskt handlande som sker i de sociala medierna, i exempelvis nät-
gemenskapen Svarthjärta. 

Patterns of political engagement as well as patterns of media use have  
become more individualised, more volatile … research should start from the 
young people’s perspective, from what they understand as politics, from 
what they actually do with the Internet. Up to now, political education often 
misses young people, their interests, their media practices, and their views 
on social participation. (Hasebrink & Paus-Hasebrink 2007, s. 96-97) 

En grundläggande förklaring till att unga avstår och distanserar sig från 
traditionella politiska aktiviteter är dessas hierarkiska, statiska och byrå-
kratiska strukturer.  

Young people prefer action, self-initiative, spontaneity; they like working on 
projects, in ad hoc groups or initiatives. And while they like to take on  
responsibilities for concrete tasks, they do not like to take a ’post’ for a 
longer period of time. (Hasebrink & Paus-Hasebrink 2007, s. 89)  

I nätverksamhället bidrar alltså sannolikt de digitala medierna till att  
förstärka denna typ av beteenderepertoar (se Svensson 2011b) då de digi-
tala medierna möjliggör expressivitet, ett självvalt deltagande, icke tving-
ande och med möjligheten att dra sig ur ett samtal när så önskas. Just in-
ternet möjliggör denna karaktär av politiskt handlande, det finns möjlighet 
till åsiktsspridning och kommunikation och de underliggande demokra-
tiska strukturerna bidrar med en struktur för handlandet som attraherar 
unga (Hasebrink & Paus-Hasebrink 2007, s. 90). Författarna konstaterar 
genom sin forskning (bland tyska ungdomar) att de unga inte bara tar 
emot, lagrar och processar det mediet erbjuder utan att de också själva 
aktivt väljer, tolkar och tillämpar det som erbjuds – en form av självsociali-
sation: “Only in this way do the media become influential in the socialisa-
tion process” (Hasebrink & Paus-Hasebrink 2007, s. 92). Kompletterat 
med Jenkins (2006/2008) påpekande om de digitala medierna som kollek-
tiva möjligheter att främja gemensamma intressen kan självsocialisationen 
också bli en form av jämnårigsocialisation (jfr Englund 2005). Jämnårigso-
cialisation och självsocialisation är tämligen främmande i relation till hur 
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socialisationsbegreppet traditionellt har hanterats. Till skillnad från tradit-
ionell socialisation som är formell, rationell, styrande, hierarkisk (top-
down), processinriktad, framtidssyftande och inriktad mot bevarandet av 
samhällsordningen så tar en socialisation vilken sker genom deltagarna 
själva formen av att vara mer icke-styrande (i auktoritär mening), emotion-
ell, expressiv, nubaserad och mer öppet attraktiv för de unga – en förnyelse 
av världen, ett skeende i ett konkret nu som även öppnar för det oväntade. 
Detta är, enligt Uwe Hasebrink och Ingrid Paus-Hasebrink (2007), en an-
ledning till att unga frekvent använder medier och internet i synnerhet. 
Samhälleliga förändringar, unga människors politiska preferenser, politiskt 
handlande i en ny politisk situation och motsatsen till den funktionalistiska 
synen på politisk socialisation ligger alltså till grund för definitionen av den 
forskningsinriktning – situationspolitisk socialisation – som utgör avhand-
lingens empiriska ingångsbetraktelse. 

Situationspolitisk socialisation tar alltså fasta på att skilda rum och plat-
ser har betydelse för den politiska socialisationen. Prefixet situation pekar 
ut en riktning mot situationens relevans i det politiska livet som levs här 
och nu och begreppet utgår från en diskursiv syn på socialisation där socia-
lisation är något som påverkas och styrs av deltagarna i situationen så som 
den tar plats där och då. Socialisationen är genom situationen öppen, osä-
ker och rörlig samtidigt som den är styrd, villkorsgiven och sluten – konsti-
tuerad av situationen. Situationspolitisk socialisation är därför ett skeende i 
ett specifikt sammanhang i vilket deltagarna, inom striden mellan olika 
gruppers försök att ordna samhället, genom interaktion och handling 
tillägnar sig politiska preferenser och färdigheter. Situationspolitisk sociali-
sation är således något situationsbestämt, något som pågår och som kan 
identifieras i människors interaktion och handlingar. Det är ett skeende i 
vilket ömsesidiga meningsutbyten och handlingar i det gemensamma situa-
tionellt styr deltagarna i en specifik riktning. Detta innebär alltså att den 
politiska socialisationen i huvudsak förstås som ett kommunikativt och 
interaktivt skeende, att politiska subjekt (de politiska deltagarkaraktärer 
som konstitueras och eftersträvas för handling) skapas i kommunikation 
och interaktion med andra:  

Föreställningen om politisk socialisation som en envägsprocess – där en viss 
aktör (en socialisationsagent) överför ett visst innehåll på en viss målgrupp – 
är föråldrad. Den tillhör 1950- och 1960-talets forskning. Det är vettigare 
att anlägga ett agensperspektiv på hela processen, där individen betraktas 
som aktiv och delaktig i sin egen socialisation … Det innebär samtidigt även 
att vuxenvärlden – politiker och lärare – inte helt har kontroll över  
socialisationen. Elever kan forma varandra, och i en riktning som går emot 
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den av politiker och lärare önskade politiska socialisationen. (Ekman & Pilo 
2012, s. 78)  

Den politiska socialisationen som ett kommunikativt skeende i vilken indi-
viden är interaktiv och delaktig elaboreras, operationaliseras och fylls med 
analytisk empirisk innebörd i avsnittet Analysmoment III: Politisk sociali-
sation i Kapitel 6.  

Situationspolitisk socialisation kan kontrasteras mot en traditionell syn 
på politisk socialisation i vilken unga individer ses som ’becomings’ och 
mottagare av vuxnas påverkan istället för ’beings’, det vill säga som  
deltagare. Situationspolitisk socialisation bygger, för att summera, på ett 
antal centrala aspekter och utgångspunkter. Situationspolitisk socialisation 
är: 
 

 Partikularistisk och kontextuell: gäller ett skeende i ett specifikt 
sammanhang i vilket rummets karaktär är avgörande för vilka 
handlingar som blir möjliga.  

 Deltagar- och handlingsorienterad: betonar individen som deltagare 
och vikten av dennes handlingar. 

 Emancipatorisk: inbjuder till individens frigörelse och förändring. 
 Dynamisk: bygger på öppenhet och oförutsägbarhet samtidigt som 

vissa anspråk ramsätter förutsättningarna för handling. 

5.6 Sammanfattning 
Politik ses som ett överordnat fenomen inom vilket begreppen det politiska 
och politiken inordnas. Politik är en strid mellan olika grupper om hur 
samhället bör vara ordnat. Denna strid kan gälla såväl själva metoden att 
fatta politiska beslut som innehållet i dessa beslut. Politik är av denna  
anledning beroende av människors möten, de offentliga sammanhang där 
individer handlar gemensamt och strider mot varandra i syfte att försöka 
styra fördelningen av resurser i samhället.  

Det politiska genomgriper alla samhällsnivåer som en del av den mänsk-
liga organiseringen där varje etisk, moralisk, religiös, ekonomisk eller tek-
nisk konflikt kan transformeras till en politisk sådan om konflikten är 
tillräckligt stark för att gruppera människor i vän och fiende eller, önsk-
värt, politiska motståndare. Politiken avser den uppsättning samhälls-
institutioner genom vilka den mänskliga samlevnaden ordnas och organise-
ras (regering, riksdag, kommunstyrelse osv). Att negligera det politiska kan 
innebära att samhällsutvecklingen lämnas till andra sociala krafter vilket 
markant ökar risken för det ojämlika samhället. Beaktandet av det poli-
tiska i avhandlingen medför den teoretiska grund som legitimerar och för-
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klarar relevansen av att empiriskt ta sig an politiska rum vilka inte ryms 
inom ett snävt sätt att se på det politiska (som politiken).  

Distinktionen mellan vi och dem är central för samhällsutvecklingen. 
Men när det sker en konfrontation mellan vi och dem inom moralens  
register skapas inte en motsättning mellan motståndare, det skapas en mot-
sättning mellan ont och gott vilket gör att relationen mellan vi och dem 
endast kan uppfattas som en relation mellan vän och fiende. Lösningen på 
detta är det institutionella ordnandet av de antagonistiska krafterna där 
samtliga parter erkänner spelplanen, Mouffes strategiska agonism, som 
legitim. Samtliga deltagare behöver erkänna värdena frihet och allas lika 
värde och föra samtal på fredlig väg utan att för den skull utgå från  
essentiellt grundade utgångspunkter om vad som är rätt/gott, fel/ont och 
därmed skapa utrymme för passioner i demokratisk riktning med plats för 
politiska konflikter. Den strategiska agonismen blir det sammanhållande 
kitt som skänker samhällets medlemmars meningsmotsättningar ett ut-
rymme, en demokratisk spelplan, att kombatteras politiskt.  

All samhällelighet, alla sociala inrättningar och så vidare, är bara  
tillfälliga och antagna som giva. För alla sociala inrättningar är språket 
centralt eftersom sättet att använda språket har politiska innebörder som 
också gör att sociala fenomen blir kontingenta. Det sociala, alltså det sam-
hälleliga, är en produkt av praktiker vilka döljer det politiska handlande 
som inrättade dem och som tas för givet. Det politiska och det sociala är 
nödvändiga dimensioner i människors liv i vilka individens politiska hand-
lande ställer krav på moraliskt omdöme och kommunikativa förmågor för 
att kunna ta plats i det offentliga rummet. Nödvändigheten i att kunna 
hantera politisk kontrovers är i detta påträngande. Politisk kontrovers är 
en bestående konflikt inom ramen för en gemensam spelplan i vilken det 
råder en bestående strid mellan motståndare om hur samhället bör förstås 
och vara ordnat. Politiskt kontroversiella frågor skapar och skapas alltså 
av en åtskillnad mellan vi och dem – medspelare och motspelare – samti-
digt som de påvisar de socialt inrättade praktikernas politiska dimensioner 
och byggställningar. Den politiskt kontroversiell frågan genereras i männi-
skors liv i gemenskap och konstitueras av skilda behov, livssyner, intressen, 
argument, perspektiv och lösningar som tvingar människor att göra val 
mellan oförenliga alternativ – en fråga som inte kan nå någon lösning oav-
sett bevisföring, kunskapsanspråk, moraliska, etiska, affektiva, rationella 
eller irrationella anspråk. Att kunna hantera politisk kontrovers är en  
central del av det demokratiska livet samtidigt som det visar sig att sam-
hället och den offentliga institutionen skola har uppenbart svårt att hantera 
politiskt kontroversiella frågor. 
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Förutsättningarna för politiskt handlande, en framträdelse samt ett an-
svarstagande för världen genom ord och gärning, är ett gemensamt rum av 
relationer – ett offentligt rum, det så kallade framträdelserummet – vars 
sammanhållande kitt är makt. Det politiska handlandet kommer alltid att 
transcendera den juridiska ordningen genom skapandet av nya rum för 
frihet – exempelvis nätgemenskapen. Arendts handlingsbegrepp överskrider 
den strategiska agonismen då handlandet ses som ett mål i sig utan att för 
den skull fastslå nödvändigheten i en gemensam spelplan. Samhällets  
institutioner, liksom nätgemenskapen, är handlings- och kommunikations-
produkter – de kräver kommunikation och handling. Institutionerna kan 
därför aldrig vara ett mål i sig själva, snarare är de beroende av ständig 
politisk pånyttfödelse. Att tänka bortom formella spelplaner är att vara 
radikal, att gå tillbaka till rötterna genom att söka, bevara och föra fram 
nya rum av frihet vilket möjliggör nya former av politiska sammankomster 
och engagemang, mindre byråkratiserade och centraliserade former av 
politiska organisationer. Denna form av expressiva agonism (Arendts) 
yttras genom personens uttrycks- och känslofulla handlingar som blir  
avtryck i livet av mänsklig gemenskap. Den expressiva agonismen erbjuder 
en annan frihet, möjligheten för individens unika person att ta plats i  
offentligheten och samtidigt bidra till att upprätthålla det offentliga. Den 
strategiska agonismen och den expressiva agonismen kompletterar på detta 
sätt varandra vilket blir empiriskt påtagligt i Svarthjärta vars politiskt  
kontroversiella samtal kräver en gemensamt accepterad spelplan samtidigt 
som denna spelplan ska erbjuda den unika deltagaren att uttrycka sig  
politiskt. Strategisk agonism är alltså en form av agonism som är ordnad 
och planlagd för att rymma likhet och olikhet mellan samhälleliga  
grupperingar och perspektiv vilka kan uttrycka sin politik på en överens-
kommen (demokratisk) spelplan. Expressiv agonism är en form av agonism 
som betonar skillnad som den verksamma kraften bakom viljan till  
handling. Det är personens uttrycks- och känslofulla handlingar, det  
enskilda som är bestämmande för handlingens startpunkt. 

Antagandet bakom relevansen i att bedriva empirisk forskning inom 
ungas politiska socialisation, utifrån deras kulturella och sociala förutsätt-
ningar, bygger på en idé om att vardagligt tänkande och samtal har rele-
vans i formeringen av en demokratisk politik. Samhälleliga förändringar, 
en ny politisk situation, unga människors politiska preferenser och motsat-
sen till en funktionalistisk syn på politisk socialisation ligger till grund för 
skapandet av begreppet situationspolitisk socialisation. Situationspolitisk 
socialisation är ett skeende i ett specifikt sammanhang i vilket deltagarna, 
inom striden mellan olika gruppers försök att ordna samhället, genom 
interaktion och handling tillägnar sig politiska preferenser och färdigheter. 
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Situationspolitisk socialisation är ett av mig skapat begrepp som syftar till 
att göra utrymme för ett delvis annat sätt att se på socialisation, ej som 
process utan som situation, som förser med en möjlighet att på denna bas 
studera deltagarbaserad socialisation i det konkreta nuet med fokus på 
interaktion och handling. Situationspolitisk socialisation är: partikularist-
isk och kontextuell; deltagar- och handlingsorienterad; emancipatorisk; 
och dynamisk. Situationspolitisk socialisation är en kontrast till den tradi-
tionella synen på politisk socialisation i vilken unga individer ses som 
’becomings’ och mottagare av vuxnas påverkan istället för ’beings’, det vill 
säga som deltagare.  

I nästa kapitel utreds och presenteras den teoretiska ingångens implika-
tioner för själva analysen – det vill säga operationaliseringen av teori i form 
av metodologi genom betoning på rum, retorik och polemisk agonism. 
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Kapitel 6. Metodologi: Rum, retorik och polemisk 
agonism 
 
 
I detta kapitel sker en operationalisering av avhandlingens teoretiska upp-
arbetning (Kapitel 5) i form av metodologi. Detta medför bland annat att 
språk som politiskt handlande betonas som avgörande för hur rummet 
nätgemenskap konstitueras vilket innebär att jag i analysen utgår ifrån att 
användningen av språk och text motsvarar ett icke godtyckligt politiskt 
handlande vilket konstituerar det politiska och det sociala. I nätgemen-
skapen är användningen av språk och text avgörande för den situationspo-
litiska socialisationen vilket också påverkas av nätgemenskapens specifika  
karaktär i termer av rum (institution) och plats (de politiska samtalen). 
Specifika begrepp (rum, plats, textsamtal, texthandling, prosument, poli-
tiskt intressespel) definieras och operationaliseras i syfte att utgöra metodo-
logiska preciseringar och analysredskap för den typ av empiri som Svart-
hjärta utgör. Begreppen textsamtal och texthandling är preciseringar som i 
detta sammanhang tar vara på det specifika rummet nätgemenskap och 
språkets betydelse i denna och är således empiriskt aktualiserade begrepp 
som beskriver kommunikationsformen och dess uttryck i nätgemenskapen. 
Prosument är ett begrepp som tar fasta på att dagens mediepublik i allt 
större omfattning blivit både konsumenter och producenter av medieinne-
håll. Analysen av de politiska samtalen bygger på insikter från retoriken 
med inriktning mot retorisk hantering av politiska intressen – den retoriska 
resursen politiskt intressespel – samt med inriktning mot Arendts pole-
miska agonism (konfrontativ och stridande retorik, Roberts-Miller 2002) 
som är en för det politiska samtalet operationaliserad variant av Arendts 
expressiva agonism. En betydande utgångspunkt för metodologin återfinns, 
och som redan antytts i Kapitel 5, i relationen mellan språk och nätgemen-
skap (som institution). 

6.1 Språk och nätgemenskap som institution 
Språkande innebär att vissa beskrivningar väljs eller ges utrymme framför 
andra möjliga beskrivningar. För att förstå analysen av den institutionella 
karaktären och den pågående kommunikationen i Svarthjärta är språket 
viktigt i ett dubbelt avseende. Dels handlar det om hur jag som forskare 
beskriver det jag ser, men framförallt handlar det om vilka språkteoretiska 
ingångar jag använder mig av för att ’se’ och sedan beskriva det jag ’sett’. 
Användningen av språket i den kommunikation som sker i Svarthjärta är 
inte i sig givna handlingar, snarare är de ett resultat av ställningstaganden 
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mellan individuella och kollektiva preferenser, passioner och sympatier så 
som de formas och ges möjlighet att framträda i specifika situationer. I 
Svarthjärta är det empiriskt tydligt att språket och valet av ord blir  
avgörande för de handlingar deltagarna utför och hur de bemöts. Att  
handlingarna sker i ett digitalt medierade rum har viss betydelse då 

New media technologies can promote new modalities of thought and  
expression, new ways of knowing. Younger generations are living in – and 
thinking, learning, and expressing themselves in – increasingly multimedia 
ways, where visual elements become more pronounced, often, at the expense 
of linear, textual modalities. (Dahlgren 2009, s. 110) 

Gemensamt för alla dessa former av kommunikation är att de kan inne-
hålla och skapa olika retoriska strategier vilka kan bli viktiga i det  
offentliga samtalet. Språket, benämnandet av världen i världen, och texten 
har kommunikativa verkningar – de förenar och bygger upp, tillsammans 
med mediets förutsättningar och egenskaper, nätgemenskapen som digital 
institution. 

Institution är en explicit och formellt stiftad inrättning som bär på  
specifika uttalade regler, styrsystem, normer och socialt uppbyggda  
konventioner. Samtidigt som en institution konstitueras av dessa faktorer 
förändras den genom yttre tryck och förväntningar men även socialt  
relaterade förändringar och önskningar inom densamma. Även språket kan 
förstås i denna dubbelriktade mening, det är en institution med formella 
procedurer och regler och samtidigt föränderligt som en konsekvens av att 
det används för att utföra handlingar. Deltagandet i det offentliga rummet 
bryter upp gränsen mellan institutionen och individen. Handlandet  
kommer då att utgöra den gränslinje där deltagaren vilja möter  
institutionens vilket tvingar båda parter att erkänna varandras relationella 
beroende vilket innebär en sorts maktfördelningsprocess – en fördelning av 
möjligheter till handling – mellan deltagarna i institutionen och själva  
institutionen. 

For an institution, the recognition that involving their subjects in decision 
making will improve the efficiency of its governance is a tacit admission of 
its dependence on the agency of its subjects. For the subjects, the very act of 
taking part in institutional decision making likewise constitutes a tacit 
recognition of the limits of their individual agency, and their dependence on 
institutional power to achieve their aims. (Gallagher 2006, s. 165) 

Språket är, i likhet med nätgemenskapen Svarthjärta, ett socialt och  
föränderligt fenomen, det är en social institution uppbyggd på vissa regel-
bundenheter som genom kontingens ständigt skapas och upprättas, styrt av 
sociala normer och regler. Det reflexiva förhållandet mellan språk (digitalt 
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medierat i text) och nätgemenskap samt deltagarna som genom handling 
och anpassning till regler och normer bygger upp men också förändrar 
institutionen, skapar ett relationellt beroende mellan deltagare och  
institution – en reflexivitet mellan deltagarna och institutionen. Institution-
en formar subjekten samtidigt som subjekten formar varandra och institu-
tionen.  

Att tillträdet till verkligheten går genom språket är en bärande ontolo-
gisk ingång i avhandlingen då representationer av verkligheten skapas ge-
nom språket. Språket blir det som konstituerar den sociala världen vilket 
är extra påtagligt i datormedierad kommunikation enligt Susan Herring 
(2010a). Språket betraktas alltså som konstitutivt för socialt liv. Denna 
ingång innebär ett försök att ta vara på komplexitet och språkets skiftande 
karaktär eftersom att beskriva något är en aktivitet där det som beskrivs 
som något är intimt sammanvävt med beskrivandet – språk är handling, 
aktivt och skapande. Robin Wooffitt (2005) formulerar det på följande 
sätt: “whenever we produce a description or refer to a place, object, or 
event of state of affairs in the world, we invariably select from a range of 
possible words and phrases” (s. 18). Vi agerar som om verkligheten hade 
en fast och entydig struktur – att vår tillvaro skulle vara objektivt given. 
Avsikten med denna typ av inriktning i synen på språket är att i forskning-
en ta vara på att det, för att förstå fallet och det som studeras, är helt avgö-
rande hur något beskrivs. Alla språkliga aktiviteter är kontextberoende 
konstruktioner som gör något, de konstituerar verkligheten i Svarthjärta.  

Samhället kan förstås genom de handlingar som förekommer via  
individer och institutioner. Susan Herring (2010a) skriver att samhälleliga 
institutioner i sig själva konstrueras genom språk och ingenstans är detta 
mer tydligt än på internet. Det är den dynamiska relationen mellan institu-
tion och deltagare, de språkliga aktiviteterna i nätgemenskapen, som till-
sammans med mediets karaktär och bärande teknik konstituerar rummet 
(institutionen) Svarthjärta och de platser (politiska samtal) som där skapas. 
Rum och Plats blir alltså två begrepp som ytterligare kvalificerar förståel-
sen av relationen institution och deltagarnas handlande och som tidigare 
gjorts gällande för kvalificeringen och preciseringen av begreppet situa-
tionspolitisk socialisation – rum och plats är alltså inte tomma behållare i 
vilka socialt liv råkar ske. 

6.1.1 Rum och Plats 

All mänsklig verksamhet försiggår inom en omgivning bestående av ting och 
människor, den är lokaliserad till en sådan och skulle förlora sin mening 
utan den. (Arendt 1958/1998, s. 51) 
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Rummet och platsen samt individerna som befinner sig i dessa gör alltid 
anspråk på varandra. Plats och individ men även individer emellan är  
relationellt beroende av varandra i situationen där och då. All mänsklig 
verksamhet försiggår i rum och platser, de lokaliteter i vilka mening kan 
skapas och relationer uppstå. Empiriskt motsvaras begreppet rum av själva 
institutionen Svarthjärta och plats motsvaras av de politiska samtal som 
analyseras i detta rum. Syftet med att använda begreppen rum och plats är 
således att ge en metodologisk bas till att förstå och synliggöra vilken  
betydelse en specifik institution eller ett samtal kan ha för människans 
politiska socialisation – hur rum och plats gör anspråk på de aktiviteter 
som där sker. 

Rum (space) och plats (place) används på olika sätt och med spridda  
innebörder i skilda akademiska fält. De är omtvistade som begrepp och 
används teoretiskt och metodologiskt diversifierat (Escobar 2001; Kyle & 
Chick 2007; Van Patten & Williams 2008). Relationen mellan rum och 
plats är enligt Yi-Fu Tuan (1977/2008) en fråga om skilda abstraktions-
nivåer:  

In experience, the meaning of space often merges with that of place. ‘Space’ 
is more abstract than ‘place’. What begins as undifferentiated space becomes 
place as we get to know it better and endow it with value. (s. 6)  

Rum och plats har stark inverkan på vem som tillåts vara var: “they affect 
how people are included or excluded from public spaces, and they shape 
the ways in which people relate to each other” (Hopkins & Dixon 2006, s. 
174). I samhällsvetenskaplig forskning har rummets och platsens  
påverkan länge negligerats och tagits för given: “Often construed in simple 
physical terms, places typically feature as mere passive containers in which 
social life happens to unfold” (Hopkins & Dixon 2006, s. 174). Att rum 
och plats tas som givna är därför uppseendeväckande eftersom rum och 
plats inte är statiska koncept med autentisk existens, snarare en multiplici-
tet av heterogena influenser och krafter, relationer, förhandlingar, faktiska 
engagemang och makt i alla dess former enligt Rohkrämer och Schulz 
(2009, s. 1341). Men för att ytterligare förstå betydelsen av rum och plats 
behöver en distinktion mellan dessa göras. 

Plats är en skapelse av någon eller någots befinnande, en belägenhet där 
något sker och kan ske. Platsens betydelse synliggörs genom begreppet 
platstillhörighet som binds samman av minnen, erfarenheter, tillgivenheter 
och känslan av tillhörighet – det vill säga en känslomässig upplevelse som 
bland annat kan ha följande betydelser: 
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 Platsen kan utgöra ett medium som innefattar en fond av en  
individs livserfarenheter, för vilka platsen är av avgörande och 
oskiljaktig betydelse. 

 Platstillhörighet medverkar vid skapande, underhåll och bevarande 
av en persons, grupps eller kulturs identitet. 

 Platstillhörighet är av betydelse i stödjandet av individuell, kollektiv 
och kulturell självkänsla, egenvärde, och stolthet. 
(Sanderoth et al. 2009, s. 57-58). 

 
Platsen är subjektivt stabil samtidigt som den inbjuder till förändring och 
rörelse. Människans formas av platsen och platsen formas av människan, 
det vill säga de händelser som sker i platsen omformar platsen – något 
’äger rum’ och ’tar plats’. Platsens ’gränser’ är tänjbara och formbara – 
öppna för de händelser som utspelar sig genom individens befinnande och 
handlande i platsen. Det är inom dessa inramningar som individen tänker, 
agerar och blir till som person. Plats är alltså ett i första hand person-
anknutet begrepp. Det är genom personens rörelser, dess handlingar, i  
rummet som platsen blir till för personen (jfr Tuan 1977/2008). Platser 
skapar även inramningar för kollektiva viljebildningar och påverkans-
processer. Platser blir därför kraftfulla känslomässiga och kulturella  
symboler för skilda livsförlopp och viljeyttringar (jfr platstillhörighet). En 
plats är enligt Lars Løvlie (2007b) simultant beständig (genom exempelvis 
minnet) och föränderlig genom det liv som där utspelas – en rörelsens  
stillestånd.  

Ett sätt att språksätta platser är topoi66. Løvlie skriver att “Topoi  
beskriver ‘platserna’ där människor möts och händelser äger rum; känslor 
som rörs upp, handlingarna de sätter igång och berättelserna de alstrar” 
(2007a, s. 278). I platsen kan tanke och ting mötas, samtidigt som platser 
(plural) vidgar möjligheterna i platsen (singular) genom att skapa öppenhet 
och bereda väg för det oförutsedda och oväntade. En plats begränsas och 
möjliggörs inte enbart genom att vara en konkret materiell och geografisk 
sådan utan kan lika väl vara abstrakt, som i tänkandet, samtalet eller  
minnet. Detta innebär att topoi som tankekonstruktion gör att individen 
kan befinna sig i en plats och samtidigt, genom exempelvis tänkande och 
samtalet, vara i andra platser. Ett exempel på platsens skiftningar kan ges 
genom det dagliga uttrycket ‘att sitta och drömma’. Var befinner sig den 

                                                      
66 Det grekiska ordet topoi har ursprungligen tre betydelser: en geografisk  
inplacering, en samtalssituation samt en allmän idé eller ett tankesätt (Løvlie 
2007b, s. 166). 
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unga människan som sitter och drömmer i skolbänken (med en internet-
uppkopplad laptop på bänklocket)? Det vill säga, sitter och tänker på an-
nat? Plats är alltså en skapelse av någon eller någots befinnande, en belä-
genhet där något sker och kan ske. 

Begreppet rum har en mer abstrakt karakteristik än plats. Rum är ett 
kollektivt orienterat utrymme (jfr klassrum och nätgemenskapen, institu-
tionen) för något att ’äga rum’ och därmed ’ta plats’ genom att fyllas med 
relationer, innebörder och mening. Inom humangeografin har rum (space) 
generellt förståtts i sociala termer: “At its simplest, the term ‘social space’ 
can be seen as a way of recognizing that space is produced by people  
(rather than pre-existing), and that spaces in turn shape people (rather than 
being inert or neutral)” (Gallagher 2006, s. 161). Fenomenet institution är 
alltså ett konkret exempel på rum eftersom institutioner är handlings-
produkter, något som skapas av människor men som får betydelse först 
när människorna fyller rummet med relationer och mening.  

6.1.1.1 Nätgemenskapen som rum och plats 
Digitala medier, exemplifierat av nätgemenskapen, bryter upp traditionella 
sätt att se på rummet och platsens betydelse för lärande, socialisation och 
kommunikation (Edwards 2000). Elza Dunkels konstaterande är en  
träffande beskrivning för denna uppbrytning: “För de flesta unga är det 
ingen större skillnad mellan det fysiska och det virtuella rummet, annat än 
att man inte kan ta på varandra i det sistnämnda” (2009, s. 56). Det digi-
talt medierade rummet, eller cyberrummet i Patrik Hernwalls vokabulär, är 
“den digitala förlängningen av den fysiska vardagen och har som  
fundament den digitala tekniken” (2005, s. 138). Det digitalt medierade 
rummet kan bli en plats genom att kommunikativa aktiviteter i det fysiska 
rummet fortsätter där men med delvis andra förutsättningar.  

På en mer konkret nivå kan cyberrummet alltså förstås som de sociodigitala 
rumsligheter som bygger på den digitala informations- och kommunika-
tionstekniken och som skapar en form av rumslighet som gör möjligt olika 
former av mellanmänskliga relationer. (Hernwall 2005, s. 139)  

I nätgemenskapen, och andra digitalt baserade rum, skapas ett slags tredje 
rum för mänskligt liv – ett rum för livet inom individen och det liv  
individen delar med andra individer. “Förhållandet mellan insida och ut-
sida, mellan det privata och det offentliga, mellan kroppen och maskinen, 
det naturliga och det artificiella möts och utmanas i cyberrummet”  
(Hernwall 2005, s. 146 med hänvisning till Prophet 1999). Relationen  
mellan rum och plats samt betydelsen av dessa är alltså inte att förringa. 
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När det specifikt gäller det digitala medielandskapet och unga människors 
vardagsliv konstaterar Birgitte Holm Sørensen (2010) att: 

young people’s everyday life take place in both physical and virtual rooms 
… children and young people’s experience, play, learning, communication, 
social relations and identity are no longer tied only to physical rooms, but 
also to virtual rooms such as chat rooms, rooms for online games, social 
networks, news and discussion rooms, different websites, etc. (s. 54) 

Skapande av plats i digitalt baserade rum där de ungas egna intentioner 
och rörelser ges handlingsutrymme samt att unga människor spenderar 
mycket tid i de sociala medierna kan förklaras av att de erbjuder mycket 
socialt liv: platser upplevda som meningsfulla rymmer i regel mycket  
socialt liv (Sanderoth et al. 2009). Kärleken till en plats (topophilia), 
“känslor och betydelser som förknippas med särskilda platser som av  
någon anledning blivit av betydelse för enskilda individer” (a.a., s. 57); 
platstillhörighet (place attachment) – en känsla av tillhörighet och identitet; 
känsla av plats (sense of place) – platser med stark identitet och karaktär; 
samt platslöshet (placelessness) – avsaknad av hemvist och identifikation 
med ett hem67, uttrycker samtliga rummet och platsens betydelse för  
människans livssituation. Digitala medier ger deltagarna möjligheter att 
utföra handlingar och göra sin röst hörd på ett sätt som tidigare inte var 
möjligt. Men möjligheten att komma till tals är beroende av accepterandet 
och anpassningen till teknikens språk. Kravet för att få en röst via  
tekniken blir därför paradoxalt nog bundet till att deltagaren accepterar 
tekniken och dess symbolik (Hernwall 2002, s. 314). Det digitalt medie-
rade rummet innehar, likväl som det fysiska, maktstrukturer men erbjuder 
trots, och tack vare detta “andra möjligheter att uttrycka sig än vad det 
fysiska rummet gör” (a.a.). I denna mening kan tekniken förstås som en 
protes – en förlängning och utökning av individens möjligheter att göra sin 
röst hörd skapande en ny position för individen. Den digitala tekniken blir 
alltså en maktfaktor – något som kan möjliggöra handling. Tanken på 
maskinen, den bärande tekniken, som en protes kan också förstås i termer 
av att människan förvandlats till ett skaldjur vilket Arendt gjorde en  
notering om redan 1958 då ‘apparaterna’ började bli en del av människans 
biologiska liv: 

Ja de har blivit det i så hög grad att det är som om människoarten inte 
längre hörde till däggdjursfamiljen utan började förvandla sig till ett slags 
skaldjur: Det kan se ut som om de apparater som överallt omger oss lika 

                                                      
67 I Arendts termer kan detta förstås som diaspora, platslösas plats format som en 
gemenskap.  
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ofrånkomligen hör till människan som snigelhuset till snigeln och nätet till 
spindeln. (Arendt 1958/1998, s. 206-207) 

Hernwall konstaterar i likhet med Løvlie att “När människan och tekniken 
skapar en syntes, kan vi förstå människan som cyborgare och tekniken som 
protes. När tekniken blir ‘naturlig’ eller transparent, blir tekniken samti-
digt en förlängning av människan och det mänskliga” (2002, s. 314) – det 
sker en upplösning mellan natur och kultur, mellan människa och maskin. 
Tekniken (protesen) förändrar handlingsmöjligheterna – materialiteten 
förlänger, utökar och förändrar förutsättningarna för handling i samtiden. 
“Individens möjligheter till handling och deltagande blir alltså andra, när 
den sociala arenan är cyberrummet snarare än den fysiska världen”  
(Hernwall 2002, s. 316). Den unga människans marginaliserade position 
kan alltså, om vi ska tro Hernwall, överskridas genom tillämpningen av 
digitala medier.  

Att beakta rum och plats som betydelsefulla för ungas socialisation och 
kommunikation implicerar en specifik syn på unga som deltagare vilka 
bidrar till att konstruera och påverka dessa rum och platser – en form av 
reflexivitet mellan institution, individernas handlingar och plats. I  
avhandlingens fall motsvaras rum av de yttre ramar som institutionen 
Svarthjärta ställer upp – nätgemenskapen som ett abstrakt fenomen – men 
som får konkret betydelse genom att analysera vad som där ’äger rum’. 
Plats skapas genom den kommunikation och de handlingar som sker i 
Svarthjärta vilket gör att skilda platser i rummet skapas beroende på var i 
rummet kommunikationen sker – något ’äger rum’ och ’tar plats’ – och 
som får följdverkningar på hur rummet formas. I avhandlingens fall  
motsvaras plats av de politiskt kontroversiella samtalen – ett utsnitt av 
rummet där rummet får mening och innebörd genom kommunikation – 
och som samtidigt formas av nätgemenskapens kommunikativa villkor för 
utövandet av politiskt handlande i textsamtalen. Institutionen Svarthjärta 
blir mot denna bakgrund ett specifikt rum inom vilket deltagarna genom 
den specifika kommunikationsformen (textsamtal) och handlingar (text-
handlingar) skapar platser. 

6.1.2 Textsamtal, Texthandling och Prosument 
Digitala medier som i samtidens tekniska utveckling erbjuder nya  
möjligheter att producera ’text’ utgör naturliga inslag i unga människors 
vardag och skapar nya förutsättningar för hur text kan produceras,  
konsumeras och förstås. De empiriskt förankrade begreppen textsamtal, 
texthandling och prosument är exempel på detta.  
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Språket uttryckt genom text är en kraftfull strategisk resurs enligt  
Herring (2001). Det är den primära resursen i skapandet av den sociala 
situationen i textbaserad datormedierad kommunikation (a.a., s. 12). Text 
är i vid bemärkelse “symboliska uttryck som bildar någon slags samman-
hängande helhet där både ord, ljud och visuella element kan ingå”  
(Sveningsson et al. 2003, s. 140). I de sociala medierna sker kommunika-
tionen genom skilda användningar av text. Detta är förhållandevis nya 
textanvändningar som kan beskrivas och förstås som multimodalitet och 
multimodal semiotik (Kress 2003, 2005; Bezemer & Kress 2008), digital, 
informations eller audiovisuell literacy (Hartmann 2010, s. 110) eller mul-
tiliteracy (Cope & Kalantzis 2003). Staffan Selander skriver bland annat 
att: “Multimodal texts, as well as the information flow of the Internet, are 
the consequences of, and at the same time a vehicle for, new social pat-
terns” (2008, s. 279). Genom en retorisk betraktelse av text, i den vida 
bemärkelse som angivits ovan, skriver Kjeldsen att: 

I förhållande till det talade ordet eller den skrivna texten är den bildliga 
förmedlingens närhet för det första svår att bortse från, och för det andra 
appellerar den starkare till emotioner och till handling. Det hänger ihop med 
bilders förmåga att skapa skenbart naturliga (re)presentationer och insikter 
eller, kanske mer korrekt, retorisk realism. (2008, s. 304)  

I de sociala medierna är den visuella framställningen ett vanligt förekom-
mande element och inkluderas i det jag kallar text68. Textens användning 
genom skriftligt språkande skiljer sig markant från det auditativa då 
“Mycket av det som hjälper oss att tolka det talade språket faller helt bort 
i skrift, såsom intonation, röststyrka, gester och minspel” (Kotsinas 
1994/2007, s. 35). Samtal i digitala medier tar bort många av de markörer 
och signaler som är del av interaktionen ansikte-mot-ansikte: “This po-
verty of signals is both a limitation and a resource” (Kollock & Smith 
1999, s. 9). Att vissa möjligheter faller bort kan kompenseras genom sym-
boler, bilder och skilda former av grafiska markörer (se: Wang & Woo 
2007; Kim et al. 2007; Bellander 2010). Therese Bellander konstaterar att:  

Även om ungdomarna betraktar mobiltelefoner och datorer som etablerade 
och självklara saknas ofta konventionella normer för det språk som används 
i många av de kontexter där dessa medier används. Det medför att  
ungdomarna själva aktivt deltar i processen att forma mobil- och dator-
språket. (2010, s. 19) 

                                                      
68 Ordet text kommer från latin och betyder väv. Text kan i denna bemärkelse 
svårligen ses som ett avgränsat föremål, snarare en form av helhet eftersom text 
framträder som en grafisk form och som ett innehåll. 
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Textens kommunikativa drag förutsätter alltså vissa konventioner, det 
behövs vissa grundantaganden att utgå ifrån för att läsa och förstå de 
språkliga tecken som texten konstitueras av. Om mediet är nytt finns ett 
behov av att skapa dessa grundantaganden. Över tid har det visat sig att 
datormedierad kommunikation inom en grupp bidrar till att utveckla  
regler och normer angående hur saker ska skötas och vad som är ett socialt 
acceptabelt beteende: “these may then be codified in 'Frequently Asked 
Question' documents (FAQs; Voth, 1999) and netiquette guidelines (e.g., 
Shea, 1994). Norms vary considerably from context to context. (Herring 
2001, s. 10). När det kommer till den datormedierade kommunikationens 
institutionella förutsättning har Susan Herring (2010a) med flera visat att 
det finns en mängd skilda sätt för deltagare att anpassa sig till de  
begränsningar och meningserbjudanden som CMC-system innehåller i syfte 
att kunna föra samtal. Rent av tycks det vara så att mycket forsknings-
resultat pekar på att CMC-användare orienterar sig mot och skapar  
samtalsnormer. Samtidigt påvisar detta, enligt Herring, en mänsklig  
kommunikativ anpassningsförmåga och samtalets robusta egenskaper att 
vara det grundläggande sätt på vilket människor kommunicera med 
varandra och som nu alltså tar sig uttryck genom text i datormedierad 
kommunikation.  

En egenskap hos texten i digitala medier är intertextualitet. Texter  
hänvisar ständigt till och citerar varandra. Den citering och hänvisning som 
sker i datormedierad kommunikation är komplex vilket blir synligt i den 
turtagning som sker och som inte heller denna är enkel att reda ut.  
Turtagningen i asynkron (icke samtidig) datormedierad konversation 
(CMD) är komplicerad eftersom en post kan innehålla två eller flera turer 
(conversational moves) vilka är fysiskt men inte funktionellt angränsande 
(Herring 2001, s. 8). Tillfälle att följa upp, avbryta och skapa nytt är hela 
tiden närvarande i samtalet: “as soon as a message is sent, the possibility 
exists for a message from another participant to follow, effectively "in-
terrupting" the first person's turn” (Herring 2001, s. 8). De textbaserade 
och datormedierade ‘samtalen’ är alltså komplexa vad gäller turtagning 
och sättet de byggs upp som textsamtal i de digitala medierna. 

Användningen av digitala medier kan göra det svårt att skilja text från 
samtal och har samtidigt bidragit till ett delvis förändrat språkbruk:  

language evolves in the very concrete situations in which it is put to use by 
speakers. Use genres associated with technologies articulate technological 
change and social practice in a similar fashion. (Bakardjieva 2005, s. 31) 

Internetanvändare refererar ofta, enligt Herring (2010a) till textbaserade 
utbyten på internet som samtal genom att använda verb så som ‘pratade’, 
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‘sade’, ‘hörde’ snarare än ‘maskinskrev’, ‘skrev’ eller ‘läste’ i sin beskriv-
ning av datormedierade kommunikationsaktiviteter. Användare erfar alltså 
datormedierad kommunikation på fundamentalt likvärdiga sätt som den 
talade konversationen, trots att kommunikationen är producerad och mot-
tagen skriftligt. Textsamtal är en kommunikations- och konversationsform 
i digitala medier då användningen av dessa tenderar att sudda ut gränserna 
för en vardaglig auditiv förståelse av samtal och andra textbaserad kom-
munikativa aktiviteter. En systematisk hantering av vad det innebär att 
CMC är samtalslik saknas fortfarande enligt Herring (2010a). Använd-
ningen av nya digitala medier är paradoxala i sin karaktär eftersom de 
kräver författare (deltagare) och författarens död genom sin metanarrativa 
hypertextkaraktär:  

text is composed of many scripts, taken from different contexts and  
different times ... The meaning of the text does not originate in the author 
but in the text’s 'other', in the birth of the reader at the cost of the death of 
the author. All the same, the meaning of the text does not end with the  
personal reader. (Løvlie 2006, s. 13) 

I de sociala medierna innebär hypertext en struktur bestående av text-
enheter ofta sammanlänkade genom elektroniska länkar som erbjuder 
skilda vägar att navigera och läsa. Herring skriver att just länkning är “the 
practice of referring explicitly to the content of a previous message in one's 
response … Quoting, or copying portions of a previous message in one's 
response … may also function as a type of linking” (2001, s. 8). Tydliga 
gränser för textens början och slut kan därför vara omöjliga att avgöra. 
Hypertexten är dessutom i regel multi-författad (Livingstone 2002, s. 224). 
Castells skriver att: “Micro-electronics-based information and communica-
tion technologies make the combination of all forms of mass communica-
tion possible in a digital, global, multimodal, and multichannel hypertext” 
(2009, s. 135). Hypertext är starkt relaterad till, och kan förstås som, in-
tertextualitet. Det vill säga hypertexten är inkluderande och rhizomatiskt 
uppbyggd bestående av relationer mellan skilda element och skiljer sig 
därför från tryckt text som är sluten och exkluderande. Hypertexten  
kompletterar på detta sätt, snarare än ersätter, mer linjära textstrukturer 
(Livingstone 2002, s. 224). Textsamtal är just rhizomatiska, multiför-
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fattade och inkluderande. Textsamtal är grafiskt konstituerade i text.69 
Textsamtal är de samtal som konstitueras i text: “Textsamtal definierar 
och förklarar hur kommunikationsformen upprätthålls och bedrivs i de 
sociala medierna – samtalet sker i, genom och som text men även om text 
oavsett var (tidsmässigt) denna text befinner sig i kommunikations-
processen” (Andersson 2010c, s. 83).  

Ett textsamtal kan vara asynkront (icke samtidig), diakront (olika tider) 
och synkront (samtidig). Den asynkrona karaktären innebär att texter kan 
läsas och skrivas vid olika tidpunkter (textsamtalen som analyseras i Svart-
hjärta är av denna karaktär). Samtalsdeltagarna behöver därmed inte när-
vara samtidigt. Potentiellt skapar detta utrymme för eftertanke och  
reflektion innan tidigare poster besvaras vilket forskning visar där man 
studerat denna typ av samtal i skolan (se Kim et al. 2007). Den diakrona 
karaktären materialiserar sig genom det digitalt medierade rummets infra-
strukturella aspekter – tidigare informationshistorik är lagrad och kan 
användas på nytt. I textsamtalet blir det därför möjligt att gå tillbaka och 
kommentera och referera tidigare så kallade poster (se texthandling  
nedan). Gamla poster kan aktualiseras på nytt och skapa förväntningar om 
ett fortsatt samtal. Den diakrona och asynkrona karaktären ställer krav på 
deltagarna att veta vad, hur och varför de skriver som de gör. Även  
Herring noterar detta i sin forskning: “Text-only CMD is a surprisingly 
effective way to "do" interactional work, in that it allows users to choose 
their words with greater care, and reveals less of their doubts and  
insecurities, than does spontaneous speech” (2001, s. 11). Det sagda som 
skrivet kan slå tillbaka och användas på nytt. Den synkrona karaktären 
uttrycks genom intensivt pågående samtal där poster följer varandra och 
överlappar varandra, simultant i tid (jfr chatt). Textsamtalet är således, för 
att sammanfatta, en konversationsform i digitala medier. Textsamtalet fylls 
och konstitueras av ett innehåll och specifika interaktiva och  
kommunikativa handlingar – texthandlingar. 

Texthandling är ett begrepp som växt fram som en konsekvens av  
mediets påverkan på kommunikationen. Enligt Kjeldsen (2008) vet vi se-
dan tidigare att varje medium påverkar det budskap som det förmedlar. 
Det vill säga introduktionen av ett nytt medium i en kultur förändrar kul-

                                                      
69 Det är således inte textsamtal i skrivpedagogisk mening. Per Holmberg (2008) 
definierar textsamtal som “samtal om såväl andras texter som egna texter. Det kan 
vara samtal som leds av läraren i helklass, eller samtal i mindre grupper mellan 
vilka läraren cirkulerar” (s. 4). Den skrivpedagogiska andvändningen av textsam-
tal, eller snarare samtal om text, tolkar jag som samtal om elevtext, oavsett var i 
skrivprocessen samtalet och texten befinner sig. 
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turens sätt att förnimma och uppfatta – det är en central faktor i kulturens 
förändring. Ett grundläggande påstående hos medieteoretiker är därför att:  

de kommunikationsformer som dominerar ett samhälle både påverkar 
kommunikationens innehåll och har betydelse utöver det enskilda budskap-
et. Varje gång ett nytt medium framkommer och intar en dominerande plats 
i den mänskliga kommunikationen kommer människans sätt att tänka, tala 
och handla att förändras. (Kjeldsen 2008, s. 62) 

Det som omnämnts som poster i textsamtalen är tillsammans med själva 
textsamtalet ett konkret exempel på förändrade kommunikationsformer i 
dagens samhälle och illustreras av figuren nedan – en post i ett textsamtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Exempel på post 

Det vänstra fältet innehåller deltagarens användarprofil och det högra  
fältet själva de texthandlingar som utförs. Längden på fältet avgörs av 
texthandlingens omfattning och antalet postade inlägg motsvarar det antal 
som postats totalt av användaren och som kontinuerligt uppdateras, det 
vill säga all information som återfinns i det vänstra fältet är föränderligt 
men själva texthandlingen är oförändrad.70 En post är alltså en grafiskt 
avgränsad yta i textsamtalet, den enhet som skapas när en deltagare väljer 

                                                      
70 Detta innebär exempelvis att tjejen i posten var 15 år (relativt år 2011 när  
excerptet laddades ned) när hon postade posten. Denna karaktär, mediets föränder-
lighet, utgör vissa utmaningar i analysen av data (vilket jag återkommer till).  
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att göra en eller flera handlingar och sedan skickar in (postar) dessa i text-
samtalet. Det som i Svarthjärta kallas poster fungerar som uttrycksmedel 
och är oftast kommunikativa handlingar.71 Poster som grafiska textytor 
innehåller alltså i sig handlingar konstituerade av text – texthandlingar – 
en produkt av skilda deltagares textanvändningar och tillämpningar av 
mediets inneboende egenskaper. Websidan där textsamtalen tar form  
genom texthandlingar erbjuder en rad skilda navigationsmöjligheter inom 
och utanför själva textsamtalet vilket ger textsamtalet en specifik infra-
struktur. En post kan alltså bestå av en eller flera typer av texthandlingar 
och dessa upprätthåller textsamtalet, skapande platser fyllda med innebör-
der, mening och förväntningar. Texthandlingar kan vara av olika karaktär 
och funktion. De är performativa och tar sig, och här använder jag Kotsi-
nas formulering, uttryck genom “den expressivitet och kreativitet som 
framträder i ungdomars skapande av nya ungdomskulturer” (1994/2007, 
s. 23). Dessa performativa egenskaper bidrar till att upprätthålla nätge-
menskapen som rum och skapandet av skilda platser.72 Texthandling är 
därmed en digital och symbolburen gärning, en interaktiv och oftast kom-
municerande inbrytning och ett deltagande i ett textsamtal där deltagaren 
gör sin unika röst hörd. 

Internettexter förändras av avsändare och användare vilket skapar en 
“icke-linjär form av kommunikation” (Kjeldsen 2008, s. 69). Deltagarna 
blir aktiva medskapare av sina egna och andras texter. De blir – i ett och 
det samma producenter och konsumenter – prosumenter (Andersson 
2010c; Hylén 2010). Internets horisontella nätverk av kommunikation bärs 
fram av kommunicerande individer vilka i sin kommunikation till stor del 
både avgör innehållet och färdriktningen för innehållet (budskapet). De 

                                                      
71 Medelvärdet på antalet poster i de analyserade textsamtalen är tio per websida. I 
det vänstra fältet finns det möjlighet att genom länkarna PM (private message) och 
GB (guest book) kommunicera mer avskilt med medlemmen. PM kräver ingen 
inloggning för att posta ett meddelande medan GB kräver detta. Genom att klicka 
på användarnamnet (ANVÄNDARE) är det möjligt att som inloggad deltagare 
besöka den specifike deltagarens personliga sida. Detta är även möjligt i vissa fall 
som enbart observatör under förutsättning att deltagaren inte gjort sin personliga 
sida ’privat’ (låst den). Själva den websida där textsamtalet tar form innehåller 
möjligheterna att välja websida i samtalet genom att scrolla i en meny eller genom 
att välja länkarna nästa, föregående, till sista sidan samt till botten eller till toppen. 
72 Herring (2001) påpekar att även om datormedierat språk ofta innehåller icke-
konventionella drag så är det endast ett fåtal av dessa drag som uppträder som 
oavsiktliga eller som är konsekvenser av brist på kunskap om språkets  
konventionella former. Majoriteten av dessa icke-konventionella drag och uttryck 
bygger på avsiktligt gjorda val med syfte att exempelvis vara mer skrivekonomisk, 
härma det talade språket eller att helt enkelt uttrycka sig expressivt. 
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som deltar i kommunikationen är simultant sändare och mottagare i ett 
multidirigerat flöde av meddelanden (Castells 2009, s. 130). Det som 
Castells kallar ‘communicative subjects’ är alltså inte isolerade sändare 
och/eller mottagare – de är en kreativ publik: 

they interact among themselves by forming networks of communication that 
produce shared meaning. We have shifted from mass communication  
addressed to an audience with the one-directional flows of information it  
receives. Thus, we observe the rise of the interactive production of meaning. 
This is what I call the creative audience, the source of the remix culture that 
characterizes the world of mass self-communication. (Castells 2009, s. 132)  

Mediekonsumenten blir samtidigt, som att vara en konsument, en  
producent – en kreativ innehållskonstruktör (creative audience). Den ut-
spridda offentligheten kan i denna mening preciseras ytterligare – det är en 
kreativ publik som tar plats i de digitalt medierade offentliga rummen. Det 
är meddelandet som är meddelandet (budskapet) och sändaren av med-
delandet är källan till konstruktionen av mening enligt Castells. Maria 
Bakardjieva uttrycker att:  

The use of technology in everyday life involves not only consumption, but 
also an array of creative activities constituting the reproduction of the social 
actor with her relationships, knowledge and emotional well-being. (2005, s. 
25) 

Även Henry Jenkins påpekar den alltmer komplexa relationen mellan  
konsument och producent: “Istället för att tala om medieproducenter och 
mediekonsumenter, som två skilda grupper kan vi nu se dem som aktörer 
som interagerar i enlighet med nya regler som ingen av dem till fullo har 
grepp om” (2006/2008, s. 15). En uppgörelse med tidigare sätt att se på 
relationen media och publik infinner sig (jfr det offentliga rummets  
förändring): konsumenterna har gått från att vara passiva till att vara  
aktiva; förutsägbarhet och lojalitet har bytts ut mot oförutsägbarhet och 
illojalitet; isolering mellan konsumenterna har bytts ut mot samman-
koppling mellan konsumenterna; tystnad och osynlighet har bytts ut mot 
högljuddhet och offentlighet (Jenkins 2006/2008, s. 28-29). Genom de  
digitala medierna kan det alltså ske ett skifte från mottagare (en passiv 
publik) till användare (user) till deltagare och innehållsproducent  
(Livingstone 2002). Samtidens unga växer alltså, mot bakgrund av detta, 
upp i ett annorlunda mediesamhälle jämfört med tiotalet år sedan.  

Tar vi utgångspunkten i vad digitala medier erbjuder och hur dessa medier 
används, framstår mediebrukarna i det 21a århundradet som aktiva  
innehållsproducenter (Jenkins, 2006) i en deltagande mediekultur  
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(Manovich, 2001) vilka är vana att röra sig mellan rollerna som producent 
och konsument (Bolter & Grusin, 1999). (Hernwall 2010, s. 99) 

För det mediala innehållet innebär detta ett skifte från sändning av inform-
ation till innehållsproduktion vilket ställer krav på specifika kommunika-
tiva och navigeringsmässiga kvalifikationer hos den utspridda offentlighet-
en, den kreativa publiken av prosumenter. I digitala medier är textsamtal 
och texthandling empiriskt aktualiserade fenomen och begrepp. De upp-
märksammar kommunikationens förutsättningar och uttryck i samtiden 
där rum, plats och tid har fått diffusa och samtidigt mer konkreta innebör-
der samtidigt som språket och på det sätt språkhandlingar framförs blir 
betydande för den verklighet som konstitueras. En genomgående karakteri-
stik i de politiskt kontroversiella textsamtalen i Svarthjärta är att de är 
argumentativa varför retorik med inriktning mot polemisk agonism har 
aktualiserats som relevanta analysingångar. 

6.2 Retorik och polemisk agonism 
En retoriskt inriktad analys används i syfte att utifrån empirins karaktär 
analysera de argumentativa och tävlingsinriktade politiskt kontroversiella 
textsamtalen. För detta ändamål är Arendts expressiva agonism användbar 
och som metodologiskt formuleras som polemisk agonism. 

Retoriken är en mångtydig och omtvistad praktik, lära och vetenskap 
(Kjeldsen 2008; Rosengren 2008). Retorik kan enligt Jens Kjeldsen (2008) 
förstås som: ändamålsbestämd kommunikation; ‘läran om att tala väl’; en 
vetenskap om symbolanvändning och kommunikation; handlingar männi-
skor utför när symboler används i syfte att kommunicera med varandra; 
den sociala funktion som styr och påverkar betydelsen; studiet av missför-
ståndet och dess botemedel; ett språkfilosofiskt studium av språkets mot-
stridiga natur. Som vetenskap kan retorik betraktas som studiet av retorisk 
kommunikation (a.a.) vilket innebär: 
 

 Kommunikation från en aktör som vänder sig till bestämd  
mottagare för att uppnå en bestämd form av reaktion eller respons 
hos den eller dem som tilltalas. 

 Kommunikation där avsändaren försöker påverka med hjälp av sin 
egen trovärdighet, sakens innehåll och goda argument samt med 
hjälp av en funktionell och övertygande utformning av uttrycket. 

 Kommunikation som i försöket att påverka tar hänsyn till  
mottagarnas emotioner, karaktärsdrag och attityder. (a.a., s. 23-24) 
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Oavsett vilken aspekt eller betydelse vi tar fasta på i retoriken så står  
“bruket av språk (logos) i vid mening i centrum” (Rosengren 2008, s. 69). 
Vi kan inte förstå vårt tänkande som skilt från vårt tal, vårt språkande: 
“Därför betonar också retoriken … de rent diskursiva och handlings-
relaterade aspekterna hos logos” (Rosengren 2008, s. 69). Kjeldsen skriver 
att det är med ord som med färger: “De ändrar betydelse när de blandas 
och när de sätts samman” (2008, s. 258). För att fungera och göra skill-
nad, för att vara kommunikativa, behöver ord och språk vara tvetydiga 
och skifta i betydelse. Kort uttryckt innebär ovan att retorik i avhandlingen 
hanteras som verkningsfull kommunikation.  

Retoriken söker enligt Kjeldsen (2008) ett svar eller respons hos dem 
som adresseras. Retoriska handlingar syftar därför till att skapa förändring 
genom att påverka personers sätt att tänka, fatta beslut och handla. Enligt 
Kjeldsen är det av denna anledning den retoriska situationen alltid kräver 
en publik – en publik som kan påverkas av avsändarens retorik. Talarens 
första uppgift i den retoriska situationen är att uppfatta och förstå det 
påträngande problemet. Talarens andra uppgift är att utifrån detta över-
tyga publiken om sin syn på saken genom att försöka skapa enighet om det 
saken gäller, så att publiken handlar på ett sätt som gör att problemet kan 
lösas eller omdefinieras. Detta kräver enligt Kjeldsen lyhördhet hos  
deltagarna. Talarens och publikens lyhördhet beror på graden av engage-
mang, möjligheten att konfrontera och förändra problemet, talarens upp-
fattning om möjligheten att påverka samt risken en involvering innebär – 
vad som finns att vinna och förlora. Lyhördheten beror också enligt Kjeld-
sen på upplevda skyldigheter och förväntningar, kunskap och förtrogenhet 
samt den retoriska situationens krav på omedelbar handling – om insatsen 
måste ske nu eller aldrig. De möjligheter och begränsningar som finns i den 
retoriska situationen påverkar alltså publikens lyhördhet och vilja till att 
bli påverkade. 

Samtal av argumentativ och attitydproklamerande karaktär är i grunden 
retoriska (Billig 2001). Michael Billig skriver att:  

Rhetoric refers to discourse which is argumentative and which seeks to  
persuade; as such the activities of criticism and justification are central to 
rhetorical discourse … attitude-statements will typically bear a rhetorical 
meaning, which must be understood in terms of the context of their  
utterance. (2001, s. 214) 

Genom att förstå de politiskt kontroversiella textsamtalen som i grunden 
retoriska, de fylls av försök till verkningsfull kommunikation, är det från 
denna utgångspunkt möjligt att analysera retoriska särdrag i den politiska 
kommunikationen men med ett betydande tillägg. Användningen av retorik 
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behöver inte nödvändigtvis syfta till att på ett kommunikativt sätt övertyga 
andra, det kan lika gärna handla om att försöka övertyga sig själv vilket 
kan ske genom att expressivt delge andra sina politiska positioner genom 
argumentation för specifika politiska intressen. Detta innebär vidare att 
användningen av retorik inte kan låsas fast till på förhand givna handlings-
vägar utan är något som formas i situationen genom de deltagande  
individernas interaktion och handlingar. De retoriska särdragen blir i text-
samtalen synliga genom den antagonistiska relationen som uppstår mellan 
olika texthandlingar, det vill säga när en texthandling står i konflikt och är 
i strid med andra texthandlingar, hur dessa organiseras samt hur dessa 
försöker bemöta att de blir ifrågasatta. Av denna anledning har Arendts 
politiska filosofi fått styra inriktning på den typ av retorik som fokuseras73 
– och som är ett konsekvensval utifrån textsamtalens karaktär – agonistisk 
retorik, eller mer precist polemisk agonism. 

För Arendt är retorik den ideala formen av offentligt samtal och med  
retorik avser Arendt agonistisk retorik: “or what is sometimes called  
pro-con thinking – confrontational, combative, and adversarial” (Roberts-
Miller 2002, s. 585). Den agonistiska retoriken som karakteriseras av  
tävling involverar en passion för idéer och en politik i vilken deltagaren är 
villig att ta risker: “advancing an argument means that one must be open 
to the criticism others will make of it” (a.a., s. 589). Samtalssituationen är 
agonistisk genom att konflikt betraktas som en nödvändig konsekvens av 
skillnad vilket gör att konflikten tar gestalt som kontrovers. Samtals-
situationen är alltså inte agonistisk för att deltagarna söker konflikt utan 
snarare för att konflikt är en del av pluraliteten – ett bestående politiskt 
villkor i samtalet.  

Arendt does not propose a public realm of neutral, rational beings who  
escape differences to live in the discourse of universals; she envisions one of 
different people who argue with passion, vehemence, and integrity.  
(Roberts-Miller 2002, s. 589) 

Agonistisk retorik kan ytterligare förstärka och understryka samtalets 
övertygande karaktär men utan att för den sakens skull syfta till att vinna 
samtycke från andra, snarare att medverka till en verkningsfull  
kommunikation i vilken argumentationen kan bidra till att identifiera  
meningsskiljaktigheter: “Arendt’s version is what one might call polemical 
agonism: it puts less emphasis on gaining assent” (Roberts-Miller 2002, s. 
595). Det är således här som den teoretiska upparbetningen av expressiv 

                                                      
73 Även valet av att konstruera analysverktyget politiskt intressespel följer från 
denna logik. Se avsnittet 6.2.1 Politiskt intressespel.  
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agonism får sin metodologiska innebörd – polemisk agonism som en form 
av retorik vilken i huvudsak ska förstås som ett sätt att skapa utrymme för 
kontrovers och pröva skilda perspektiv offentligt. Denna form av agonism 
kräver en substantiell debatt i vilken deltagaren engagerar sig för att skapa 
sitt eget argument (en offentlig dialog av självet med självet). I polemisk 
agonism är intentionen inte nödvändigtvis att enbart bevisa och försvara 
sin ståndpunkt utan att offentliggöra och testa sina egna tankar – att  
försöka övertyga sig själv i en gemenskap av andra. Jämfört med  
exempelvis övertygande agonism (persuasive agonism) så sätts inte  
konflikter eller kontroverser på undantag i syfte att på förnuftsbasis över-
tyga publiken, snarare testa och lyfta fram dessa – en typ av expressiv 
handling:  

In this way, communicability serves the same function in philosophy that 
replicability serves in the sciences; it is how one tests the validity of one’s 
thought. In persuasive agonism, success is achieved through persuasion; in 
polemical agonism, success may be marked through the quality of  
subsequent controversy. (Roberts-Miller 2002, s. 595) 

Polemisk agonism karakteriseras av att föra fram argument som klargör 
den personliga inställningen och varför denna inställning intas vilket kan 
provocera och framkalla kritik och motargument (Roberts-Miller 2002, s. 
596). Polemisk agonism kräver alltså att personen samtidigt litar på och 
betvivlar den egna inställningen, litar på den egna omdömesförmågan och 
överväger andras omdömesförmåga, att tänka själv och föreställa sig hur 
andra tänker och som kommer till uttryck i ett offentligt rum (a.a., s. 597).  

I polemiskt orienterad retorik, såväl som i annan typ av retorik, skapas 
retoriska resurser som deltagarna förhåller sig till i yttrandet och  
bemötandet av andra deltagares handlingar. En retorisk resurs är en typ av 
genrer. Det är en typifierad handling då den över tid upprepar “samma typ 
av respons på samma typ av påträngande problem under samma retoriska 
villkor” (Kjeldsen 2008, s. 108). Retoriska resurser är konventioner som 
deltagarna skapar och förhåller sig till både när de själva yttrar sig och när 
andras yttranden ska bemötas och förstås – det förväntas att vissa retoriska 
resurser används därför att situationen och de handlingar som föregått den 
kräver det. Retoriska resurser används för att argumentera, de utför  
bestämda kommunikativa handlingar och kan på så sätt bli kommunikativt 
verkningsfulla. Den kommunikativa handlingen i användandet av retoriska 
resurser kan med Andrew Potters (2004) terminologi förstås som interaktiv 
retorik. De retoriska resurserna kan då användas för analys av 
språkaktiviteter online: “a tooloriented form of discourse analysis, treating 
language as a tool and using the tools of rhetorical analysis to understand 
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and employ online language more effectively” (a.a., s. 183). Analysen utgår 
från att språkhandlingar kan analyseras utifrån dessas retoriska drag och 
därmed ge en ökad förståelse av själva språkhandlingen. Analysen vilar 
dessutom på att komplexa samtal är konstruerade genom de retoriska  
resursernas nära sammanhängande relationer. De samtalsdeltagare som 
skickligast kan tillämpa de i situationen och det specifika sammanhanget 
aktualiserade retoriska resurserna är troligen de som kommer att dominera 
debatten i termer av att deras positioner blir tydligast framlyfta genom att 
ha skapat en verkningsfull kommunikation. Retoriska resurser är alltså 
typifierade handlingar som upprepas över tid vilka deltagarna förhåller sig 
till och använder för att utföra bestämda kommunikativa handlingar och 
som initialt har uppkommit och formats genom deltagarnas interaktion 
och handlingar och som gör kommunikationen verkningsfull. 

Potter menar att skapandet av internet bäddat för svårigheten i att dra 
en gräns mellan vardagsanvändning av språket och den offentliga texten: 
“The asynchronous nature of CMC goes beyond conversation and makes 
everyone a writer” (2004, s. 189). Inte nog med detta, det behövs även en 
förståelse för den aktuella kontexten och det vidare sammanhang som 
frågan gäller. Billig skriver med anledning av detta att:  

we cannot understand the meaning of a piece of reasoned discourse, unless 
we know what counter-positions are being implicitly or explicitly rejected. 
In the same way, we cannot understand the attitudes of an individual, if we 
are ignorant of the wider controversy in which the attitudes are located. In 
other words, the meaning of a piece of reasoned discourse, or of an  
expressed attitude, does not merely reside in the aggregation of dictionary 
definitions of the words used to express the position: it also resides in the 
argumentative context. (1991, s. 44) 

Att som deltagare använda sig av retoriska resurser kräver således en  
förståelse för den argumentativa kontext i vilken samtalet sker och det 
saken gäller inom såväl som utanför själva samtalet. Retoriska resurser är 
därför en produkt av den argumentativa kontexten, i avhandlingens fall 
textsamtalen, vilken skapats av deltagarna. Samma krav ställs på den som 
ska försöka analysera och förstå användningen av retoriska resurser. Den 
resurs som jag genom identifiering i pilotstudien (se Kapitel 7) har valt att 
beakta i innehållsanalysen av textsamtalen är politiskt intressespel. Just 
politiskt intressespel är ett starkt och tydligt uttryck för den retoriska  
situationens villkor vilken kräver en viss typ av verkningsfull  
kommunikation. Politiskt intressespel är alltså ett karakteristiskt uttryck 
för den typ av retorik som avkrävs deltagarna i de politiskt kontroversiella 
textsamtalen. 
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6.2.1 Politiskt intressespel 
Politiskt intressespel är ett begrepp som jag konstruerat och som bygger på 
en översättning och omstöpning av det som inom diskursiv psykologi  
benämns stake and interest. Jonathan Potter menar att begreppen stake 
and interest i sin starkaste tappning används för att påvisa att talarens 
beskrivning eller den institution som är ansvarig för beskrivningen har 
något att vinna eller förlora, att talaren inte är ointresserad: “They have a 
stake in some course of actions which the description relates to, or there 
are personal, financial or power considerations that come into play” 
(1996, s. 124). Politiskt intressespel är, baserat på denna förståelse av stake 
and interest74, en retorisk resurs som kan användas för att skapa verknings-
full kommunikation vilket kan stärka eller underminera texthandlingar och 
de politiska intressen75 som står på spel i textsamtalen. I textsamtalet inne-
bär detta att texthandlingarna bottnar i vissa politiska intressen (som görs 
explicita) och motiv som syftar till att främja dessa men som samtidigt 
sätter dem på spel. Analys av stake and interest innebär en analys på  
operativ nivå, hur något sägs och vad detta sägande konstruerar i samtalet 
(Potter 1996; Billig 2001; Wetherell 2001; Wahl 2006). Samma utgångs-
punkter gäller också för analysen av politiskt intressespel, en analys som 
fokuserar hur de framväxta typerna av politiskt intressespel används och 
vad de bidrar till.76 Margaret Wetherell argumenterar i sammanhanget för 
att: 
                                                      
74 Etymologiskt har stake och interest liknande betydelser men har bland annat 
genom retorisk användning fått olika innebörder. Som retoriska resurser betraktat 
synliggör de att det kan finnas specifika skäl för människor och grupper att ut-
trycka och presentera ett visst innehåll på ett specifikt sätt. Begreppet politiskt 
intressespel härstammar alltså från diskurspsykologins stake and interest och tar 
vara på den retoriskt orienterade karaktären i textsamtalen och på det sätt text-
handlingar fungerar i textsamtalen. Ordet intresse är översatt från interest och 
härlett till något av vikt och betydelse. Ordet spel är härlett från en översättning av 
stake där stake motsvarar stå på spel, att något sker samt att det finns ett glapp 
mellan viss önskvärdhet och handling som ska leda till denna önskvärdhet. I av-
handlingen ska alltså intresse, som term i begreppet politiskt intressespel, inte 
 tolkas som något enbart personligt utan som något av kollektiv politisk betydelse. 
75 Det som människorna, genom att vara varandras motståndare, strider om och 
som människorna värderar som varande av vikt och önskvärt att uppnå för att 
kunna leva ett gott liv i mänsklig gemenskap. 
76 Detta påvisar mitt sätt att se på politiskt intressespel som en analyskategori. 
Politiskt intressespel används och betraktas som en av flera möjliga analysaspekter 
inom retoriken. Politiskt intressespel är en ‘instrumentell’ enhet baserad i de poli-
tiskt kontroversiella textsamtalens karakteristik, en retorisk resurs som kan använ-
das för att analysera hanteringen av politiska intressen och som genom analysen 
kan bibringa skilda typer av politiskt intressespel (typer av politiskt handlande). 
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questions of stake are key concerns of participants in an interaction. People 
treat each other as having vested interests, desires, motives and allegiances 
(as having a stake in some position or other) and this is a problem if one 
wants one’s version of events to be heard as authoritative and persuasive, 
factual, not interested or biased but the simple, plain, unvarnished truth. 
(2001, s. 21). 

Stake kan ses som strategispel, processen i vilken det finns något att vinna 
och förlora – interest. Interest är innehållet som det tävlas om, det efter-
strävansvärda innehållet och önskvärda utfallet som står på, och är satt i, 
spel. Spänningen som uppstår i relationen mellan stake och interest gör 
texthandlingar fyllda av dilemman eftersom skilda önskvärda versioner av 
världen och politiska intressen som styr dessa blir föremål för kamp. När 
det exempelvis kommer till politiskt orienterad offentlig debatt, i  
kontroversiella frågor specifikt, i det som går under namnet politisk retorik 
(political rhetoric) har flertalet studier identifierat användningen av skilda 
retoriska grepp. Exempel på retoriska grepp är i detta sammanhang att tala 
genom någon annans röst, apolitiskt citera experter på fältet eller hävda att 
det råder konsensus (Augoustinos et al. 2002, s. 113) i syfte att dölja att 
det står något på spel – det vill säga inympa de politiska intressena i det 
som sägs utan att direkt och öppet påvisa att dessa utgör motiv för de  
handlingar som utförs – en dold retorik.  

Att det är något som står på spel kan simultant fungera som både  
underminerande och förstärkande resurs i en specifik situation: “stake is 
both a potential problem for those wishing to establish the facticity of 
accounts and a resource for those wishing to undermine it” (Potter 1996, s. 
114). Att något står på spel kan gälla allt från enskilda individer till hela 
grupper, det kan handla om allt från att inte verka dum eller tappa ansiktet 
till att inte bli anklagad som mördare. I avhandlingens fall handlar det, och 
som redan påpekats, om samhälleliga angelägenheter i form av politiska 
intressen. Det finns två huvudsakliga kategorier av stake: stake confession 
och stake inoculation. Stake confession är en strategi för att underminera, 
och i vissa fall stärka, trovärdigheten, att påvisa att det finns specifika  
intressen och värden att dölja och skydda (Wahl 2006) – att explicit  
erkänna att det står intressen på spel. Varje beskrivning som görs i 
tal/texthandlingar, oavsett om den kommer från en person, institution eller 
grupp, möter detta dilemma – risken att bli anklagad för att främja vissa 
intressen. Av denna anledning kan det förefalla viktigt att verka trovärdig 
och dölja eventuella motiv, eller: “If stake considerations are unavoidable, 
perhaps the best thing to do is confess them” (Potter 1996, s. 130). Stake 
confession innebär således en retorisk strategi som erkänner att talaren 
satsar vissa intressen (Potter 1996) i syfte att vara trovärdig och kanske 
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rent av objektiv. Motsatsen till stake confession är stake inoculation – ett 
försök att dölja (dold retorik) en eventuell agenda genom att inympa  
intressena i handlingen och dölja att intressen står på spel.  

“In situations where descriptions might be undermined as interested, 
stake inoculation presents a counter-interest” (Potter 1996, s. 128). Stake 
inoculation är en handling där talaren motbevisar den potentiella  
möjligheten till att talaren har något som står på spel – även innan detta är 
debatterat (Antaki & Wetherell 1999, s. 20). Stake inoculation är språk-
orienterad praktik som systematiskt arbetar med att avstyra eller minimera 
potentiell kritik (Augoustinos et al. 2002). I traditionell offentlig politisk 
retorik tenderar den primära uppgiften för politisk retorik vara att dölja att 
något står på spel (LeCouteur et al. 2001). Stake inoculation är tillskillnad 
från stake confession en mer implicit handling som försöker dölja talarens 
agenda. Andrew Potter (2004, s. 191) skriver att just dold retorik kan vara 
den potentiellt mest framgångsrika då det gäller att uppnå dess retoriska 
mål, att övertyga andra: “The less aware the audience is of the presence of 
rhetorical devices, the more vulnerable it is to their seductive power”. 

Politiskt intressespel är alltså en retorisk resurs som kan användas för 
att göra kommunikationen verkningsfull i hanteringen av politiska  
intressen. Politiskt intressespel kan då användas för att övertyga och vinna 
gehör genom att få andra eller sig själv att se betydelsen av eller avslöja och 
synliggöra specifika politiska intressen och eventuellt bekämpa dessa  
genom att göra dem mindre trovärdiga. Politiskt intressespel är en analys-
ingång av flera möjliga och som baseras i det politiskt kontroversiella text-
samtalets, empirins, karaktär i Svarthjärta. Hur analysen av Svarthjärta 
och de utvalda textsamtalen har gått till ska nu i detalj klargöras genom de 
analysmoment som använts. 

6.3 Analysmomenten 
Analysarbetet består av tre moment. Moment I syftar till analys av de 
kommunikativa villkoren77 för utövandet av politiskt handlande i nät-
gemenskapen. Moment II syftar till att analysera vilket politiskt handlande 
som sker och genom detta ta reda på vad som karakteriserar det politiska 
                                                      
77 Med kommunikativa villkor avses, och som klargjordes i syftet, regler och  
normer. I avhandlingen motsvarar regler de centralt institutionellt bestämda styr-
medlen inkluderande det institutionen benämner riktlinjer och villkor samt de före-
skrifter som ges i respektive forum genom ADMINS (se Bilaga 1). Normer motsva-
rar de i samtalet uppkomna och skapade förväntningarna på deltagandet i textsam-
talen – förhållnings- och kommunikationsprinciper som ger struktur åt samtals-
situationen, det vill säga sociala riktlinjer som genereras i samtalsdeltagarnas kom-
munikation och interaktion och som är relaterade till reglerna. 
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handlandet i textsamtalen. Moment III syftar till att analysera och beskriva 
vilka villkor som föreligger för situationspolitisk socialisation. Detta görs 
inom utfallet av analysmoment I och II – en metaanalys av resultaten och 
det empiriska underlaget för forskningsfråga ett och två med hjälp av en 
operationalisering av begreppet situationspolitisk socialisation – samt  
identifiering av dessa villkors uttryck och som analytiskt beskrivs som  
politiskt subjektsskapande. 

6.3.1 Analysmoment I: Kommunikativa villkor för politiskt handlande 
Analysmoment I består av tre faser vilka i sig är organiserade i en specifik 
ordning. Den första fasen syftar till kontextualisering och övergripande 
förståelse av nätgemenskapen. Den andra fasen syftar till att analysera 
kommunikativa villkor för textsamtalen. Slutligen, den tredje fasen syftar 
till att analysera de kommunikativa villkoren i de utvalda politiskt  
kontroversiella textsamtalen. Analysmoment I ämnar besvara forsknings-
fråga ett: Vilka kommunikativa villkor för utövandet av politiskt  
handlande råder i nätgemenskapen? 

Den första fasen är holistisk och innebär initialt ett steg-för-steg urval av 
textsamtal och rumsligt relevant data genom vistelse i merparten av nät-
gemenskapen. Samtliga offentliga delar observeras i syfte att få en helhets-
bild av institutionen. Den empiriska datainsamlingen är bred och en helhet 
av rummet kartläggs för att på så sätt kunna skriva fram den kontext och 
de institutionella bakgrunder som ges till textsamtalen. Utifrån detta sker 
en fördjupad undersökning med utgångspunkt i fem frågor. De fem  
frågorna är urvalsinstrument och undersökningsverktyg för den informa-
tion som väljs ut i institutionen. Detta innebär bland annat att information 
tas från forumdiskussioner (trådar), bloggar, beskrivningar av Svarthjärtas 
Regler och villkor, medlemmars beskrivningar av Svarthjärta och så vidare. 
Anteckningar vilka innehåller stödord, sammanfattningar, slutsatser, citat 
och exempel i respektive analysfråga har förts: 
 

 Hur beskrivs nätgemenskapen (av institutionen och  1.
medlemmarna)?  

 För vem/vilka är nätgemenskapen avsedd och tillåten? 2.
 Vilka regler och avtal gäller i nätgemenskapen? 3.
 Vilka aktiviteter erbjuds i nätgemenskapen? 4.
 Hur ordnas, organiseras och drivs nätgemenskapen? 5.

 
Resultatet utifrån de fem analysfrågorna används för att besvara en över-
gripande analysfråga: Hur kan Svarthjärta sammantaget beskrivas?  
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Resultatet av fas ett återfinns i avsnittet 1.3 Institutionen Svarthjärta samt i 
Bilaga 1. 

I den andra fasen analyseras samtliga låsta trådar i de tre utvalda  
forumen (Mat, Politik och Nyheter) samt trådar som i alla 38 forum  
explicit, genom trådens titel, behandlar regler för kommunikationen i 
Svarthjärta (4 trådar). Eftersom varje forum administreras och övervakas 
av ett antal ADMINS innebär detta att det är möjligt att undersöka varför 
vissa trådar låses av institutionen. De låsta trådarnas fortsatta existens i 
forumen signalerar och påminner deltagarna om vad som inte är accepta-
belt i kommunikationen i textsamtalen. Resultatet av den andra fasen åter-
finns i Kapitel 8 och i Bilaga 2. 

I den tredje fasen analyseras de kommunikativa villkoren i de tio utvalda 
politiskt kontroversiella textsamtalen. Detta sker med hjälp av fem analys-
frågor: 
 

 Vilka regler uttrycks? 1.
 Vilka samtalsmönster framträder?  2.
 Hur förväntas deltagaren kommunicera?  3.
 Vad visar sig vara tillåtet respektive otillåtet i textsamtalet? 4.
 Hur deltar ADMINS i textsamtalet? 5.

 
Samtalsmönster ska förstås som de specifika sätt på vilka samtalets  
struktur och form gestaltas när det kommer till responderandet av  
varandras texthandlingar. I detta är begreppet textsamtal metodologiskt 
behjälpligt. Samtalsmönster ska också förstås som specifikt återkommande 
sätt eller innehållsliga fokus som är utmärkande. När det kommer till  
deltagarens förväntade kommunikation så är detta tillsammans med sam-
talsmönstren en central del av textsamtalens samtalsnormer. Med förvän-
tad kommunikation avses den typ av handlingar som deltagaren förväntas 
uträtta samt de färdigheter och kunskaper dessa bygger på – det vill säga 
villkor som konstitueras för att kunna delta i de politiskt kontroversiella 
textsamtalen. Om samtalsmönster i huvudsak behandlar form och struktur 
för textsamtalet så behandlar den förväntade kommunikationen deltagar-
orienterade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt. I den fjärde frå-
gan, vad som visar sig vara tillåtet/otillåtet i textsamtalen, så är analysen i 
huvudsak fokuserad på officiella regler – handlingar som är tillåtna/icke 
tillåtna av institutionen. Den femte frågan om ADMINS roll i textsamtalet 
syftar till att undersöka vilken funktion ADMINS, institutionens förlängda 
arm, har i textsamtalen samt i vilken utsträckning de deltar. Resultatet av 
den tredje fasen återfinns i Kapitel 8 och i Bilaga 3. 
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6.3.2 Analysmoment II: Det politiska handlandets karakteristik 
Analysmoment II består av tre faser vilka i sig är organiserade i specifika 
steg. Den första fasen syftar till att analysera användningen av den  
retoriska resursen politiskt intressespel i de utvalda textsamtalen. Den 
andra fasen syftar till att analysera vilken funktion användningen av  
politiskt intressespel har för och i textsamtalen, det vill säga vad  
användningen av den retoriska resursen gör och vilken typ av responser 
den frambringar. Utfallet av fas ett och två, typer av politiskt handlande, 
redovisas i Bilaga 4. Den tredje fasen syftar till att skapa syntes och  
konstruera ett antal resultatkategorier vilka bidrar till att synliggöra vad 
som karakteriserar det politiska handlandet i textsamtalen (detta  
redovisas i Kapitel 9). För att kunna analysera det politiska handlandets  
karakteristik behöver således de politiska handlingarna först urskiljas. 
Analysmoment II ämnar besvara forskningsfråga två: Vilken är det  
politiska handlandets karakteristik i samtalen? 

Fokuseringen på politiskt intressespel är en konsekvens av pilotstudiens 
utfall (se Kapitel 7) och den starka karakteristik som användningen av 
denna retoriska resurs utgör (se Andersson 2010a, 2010b). Textsamtalens 
grundläggande utgångspunkter är just att argumentera för och emot något, 
att tillsammans med andra förfäkta och ifrågasätta specifika politiska  
intressen i de politiskt kontroversiella frågor som avhandlas. Politiskt  
intressespel blir därför en karakteristisk retorisk form av politisk  
kommunikation i de aktuella textsamtalen. Det initiala antagandet är att 
analyskategorin i sig innehåller skilda typer vilka kan delas in i två över-
gripande kategorier – politiska intressen som görs explicita och påvisar att 
dessa står på spel (öppen retorik) samt politiska intressen som görs mer 
implicita och eventuella motiv, att det skulle stå något på spel, döljs (dold 
retorik). Fas ett i analysmoment II är alltså en analys av politiskt intresse-
spel som öppnar upp för möjligheten att urskilja fler/andra typer än de som 
kunde urskiljas i pilotstudien.  

Den analytiska tillämpningen av politiskt intressespel är tvådelad i  
enlighet med stake confession och stake inoculation. Syfte är att analysera 
den retoriska resursen och vilka skilda typer som förekommer i text-
samtalen. Operationaliseringen med utgångspunkt i stake confession  
motsvaras av direkt intressespel.78 Att analysera direkt intressespel innebär 

                                                      
78 Jag har medvetet valt att inte kalla detta direkt/indirekt politiskt intressespel, det 
vill säga uteslutit ordet politiskt eftersom detta gör analyskategorin omständlig i 
själva benämnandet. Direkt och indirekt intressespel är alltså underkategorier till 
politiskt intressespel.  
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en undersökning av poster som tydligt uttrycker och påvisar att det står 
politiska intressen på spel, poster vilka visar: 
 

 explicita erkännanden av att det står politiska intressen på spel  
 försvar av explicita politiska intressen, det vill säga uttryckta  

politiska intressen och försvar av dessa  
 positionering (negativt/positivt, mot/för, håller med/håller inte med 

osv) med utgångspunkt i politiska intressen  
 
En post som exemplifierar direkt intressespel är posten nedan där frågan, 
en påstående undran, från postidentitet M får postidentitet A (det som 
följer under den sista streckande linjen) att direkt visa att det är vissa  
politiska intressen som står på spel. Utdraget handlar om varje människas 
(även oföddas) rätt till liv och det mänskliga livets värde som en politisk 
fråga (ekonomi och fördelning av resurser mellan olika grupper i  
samhället) där varje människa oavsett egenskaper har ett inneboende  
människovärde. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Exempel på direkt intressespel 

Postidentitet A bemöter postidentitet M:s fråga och undran med att själv 
ställa en fråga om människans värde för att sedan explicit påvisa att det 
faktiskt är vissa politiska intressen som står på spel och som inte kan  
förhandlas bort – abort är en politisk fråga om att hur pengar ska fördelas 
mellan olika grupper i samhället och på vilka grunder. Dessutom klargör A 
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sin personliga inställning på ett tydligt sätt i det frågan gäller: Vad som 
behövs är en samhällssatsning på att medvetet ta hand om barn som är 
födda med ‘problem’ och rädda de liv som går eftersom varje liv i  
gemenskapen är värt att kämpa för. Således sker ett direkt påvisande av 
vilket politiskt intresse som står på spel samt vilken (moralisk) inställning 
A har i frågan. Det sker alltså ett explicit erkännande av att det står ett 
politiskt intresse på spel. 

Operationaliseringen av politiskt intressespel med utgångspunkt i stake 
inoculation motsvaras av indirekt intressespel. Analysen av indirekt  
intressespel innebär en undersökning av poster med dold retorik som döljer 
och har inympat att det står politiska intressen på spel, poster vilka visar: 
 

 uttryckt ointresse, opartiskhet eller påstådd okunskap  
 användning av ‘hybride voice’ – en utomstående röst används för 

att gå texthandlingens ärende  
 överdriven och/eller falsk konsensus eller beskrivningar av något 

som naturligt, neutralt eller objektivt  
 försök till utslätning av två eller flera positioner vilka skrivs fram 

som lika illa/bra  
 
De tre posterna nedan exemplifierar indirekt intressespel (varav den sista 
posten A2 är definierad som direkt intressespel och som används för att 
påvisa att postidentitet A i A1 använder sig av indirekt intressespel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Exempel på indirekt intressespel 
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Excerptet visar att abortfrågan är en politisk fråga genom att gruppen  
potentiella mammor och deras värnande av den egna kroppen ställs mot 
gruppen ofödda barn och deras rätt till liv. A använder sig i A1 av ett  
exempel för att visa det absurda i att göra abort med argumentet om  
kvinnans rätt till sin egen kropp och kvinnans rätt att själv avgöra en  
abort. Utan att slå fast att A tycker att abort är fel så visar postidentitet A 
det absurda i att göra abort. När kvinnan säger att hon gör abort för  
barnets bästa så visar detta ingen barmhärtighet mot det ofödda barnet – 
snarare det motsatta enligt A. L bemöter detta (L1) genom att hålla med 
om att det är grymt att ta livet av ett barn men att det bör göras skillnad 
på barn och embryo och tycker att abort är ett klokt beslut och påvisar 
därmed direkt var L står i frågan. A bemöter detta i A2 genom att klargöra 
att det, oavsett var gränsen dras, inte är värt risken att döda ett barn och 
vill därför kämpa för rätten till liv, det vill säga A är mot abort. Även om 
postidentitet A:s första post (A1) ligger nära den andra så finns det en grad-
skillnad i det explicita erkännandet av var A står i frågan om abort och de 
politiska intressen som A vill värna. Skillnaden ligger i att A (A1) använder 
ett exempel och indirekt genom detta argumenterar mot ett av flera  
argument för att göra abort (kvinnans självbestämmanderätt och rätten till 
sin egen kropp). I A2 markerar A tydligt att A tänker kämpa för rätten till 
liv, oavsett omständigheterna, och visar därmed direkt sin inställning mot 
abort. Exemplet påvisar svårigheten i att kategorisera och dra en gräns 
mellan indirekt och direkt intressespel. En annan svårighet är att utan detta 
förfaringssätt, att se till hela analyssekvensen i textsamtalet och de  
specifika postidentiteternas poster, avgöra om en post är att klassificera 
som politiskt intressespel eller inte. Anledningen till att A1 i detta fall  
kategoriseras som indirekt intressespel är att det sker en användning av en 
utomstående röst (berättelsen om slavarna) och försök till utslätning av två 
positioner vilka skrivs fram som lika illa görs (kvinnans rätt till sin kropp 
VS slavarnas ‘frihet’). Som framgår av de två exemplen ovan så används 
kriterierna som grova instrument i analysen av politiskt intressespel och 
dess potentiellt skilda typer i textsamtalen där direkt och indirekt intresse-
spel tillsammans utgör den retoriska resursen politiskt intressespel.  

I analysen behöver de olika posterna hållas isär för att kunna avgöra om 
en post, exempelvis postad av postidentitet A, vid första tillfället, eller  
senare, genom dold retorik döljer att det står politiska intressen på spel för 
att senare synliggöra detta genom att använda öppen retorik genom direkt 
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intressespel.79 Hela textsamtalet och den/de situationer som konstituerar 
samtalet behöver läsas in i analysen för att kunna avgöra om text-
handlingen och den aktuella posten kan definieras som politiskt intresse-
spel. Det är alltså den eller de texthandlingar som ryms inom en och 
samma post som analyseras men som inplacerad i hela textsamtalets  
analyssekvens. Om en post innehåller flera implicita politiska intressen som 
försvaras/bekämpas med dold retorik (ett döljande av att det står politiska 
intressen på spel), och stannar vid detta, så definieras posten som en typ av 
indirekt intressespel. Om posten innehåller direkta uttryck, exempelvis 
genom direkta erkännanden påvisar politiska intressen, eller om posten 
innehåller flertalet texthandlingar som är av implicit karaktär (indirekt 
intressespel) men också ett eller flera explicita uttryck (erkännanden) så 
definieras posten som en typ av direkt intressespel eftersom den innehåller 
öppen retorik (ärlig och öppen med att det står politiska intressen på spel). 
Analysen av politiskt intressespel genomförs i sex steg: 
 

 Identifikation av direkt intressespel: markering och etikettering av 1.
poster i respektive textsamtal. 

 Identifikation av indirekt intressespel: markering och etikettering av 2.
poster i respektive textsamtal.  

 Sammanvägning och typkonstruktion (Identifikation av mönster 3.
och regelbundenheter) – framskrivning av skilda typer av politiskt 
intressespel. 

 Ny genomläsning och identifikation med utgångspunkt i de  4.
identifierade typerna (konsolidering och justering av analyssteg 1, 2 
och 3) 

 Resultatframskrivning med exemplifierande excerpt (poster). 5.
 Kvantifiering av intressespelstyperna i syfte att urskilja de  6.

vanligaste använda typerna samt att jämföra med det totala antalet 
poster (summan av de tio textsamtalen) och därmed klargöra vad 
som karakteriserar kommunikationen. 

 
De politiska intressena som framläggs, försvaras och bekämpas handlar i 
första hand om innehållsligt relaterade politiska intressen och inte den typ 
av intressen som har att göra med att som deltagare exempelvis förlora 
anseende och trovärdighet. Analysen av politiskt intressespel fokuserar 

                                                      
79 Detta bygger på ett antagande om att postidentiteten är relativt konsekvent i sin 
politiska position, vilket också visar sig vara fallet i de analysintervall som  
analyserats i textsamtalen. 
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alltså innehållsligt relaterade politiska intressen – det som människorna, ge-
nom att vara varandras motståndare, strider om och som människorna vär-
derar som varande av vikt och önskvärt att uppnå för att kunna leva ett go-
tt liv i gemenskap – i de politiskt kontroversiella textsamtalen. 

Användningen av vissa typer av politiskt intressespel, de som urskilts i 
den första fasen, fyller olika funktioner i textsamtalen. Fas två syftar till att 
analysera vilken funktion80 de olika typerna av politiskt intressespel har i 
textsamtalet, att ta reda på vad en specifik texthandlingstyp gör, det vill 
säga vilka typer av responser (andra texthandlingar) som användningen av 
den specifika typen frammanar och vilken samtalssituation detta  
aktualiserar. Metodiskt innebär detta ett återvändande till textsamtalen 
och de poster vilka markerats som varande av en specifik typ av politiskt 
intressespel. En typ i taget undersöks genom att studera hur den specifika 
typen responderas i det fortsatta textsamtalet. Analysenheten är även här 
poster.81 Identifikationspunkten för analysen är: 
 

 efterföljande poster där den specifika posten, eller texthandlingar i 
den specifika posten, direktciteras. 

 
I analysen analyseras alltså användningen av specifika politiska intresse-
spelstyper och vad de leder till i det fortsatta samtalet. Resultatsamman-
ställningen inleds med sammanfattande faktorer enligt följande modell och 
exempel: 
 

Antal poster: 165 st 

Totalt antal responsposter: 72 st 

Intressespelsresponser: Direkt medhållande (14 st), Indirekt konstaterande (8 

st), Indirekt ifrågasättande (6 st) 

Andra responser: Frågande (9 st), Ifrågasättande (6 st), Kommenterande (6 st) 

Övriga responser: 10 typer 

 
I framskrivningen av resultatet (se Bilaga 4) fokuseras de kvantitativt  
vanligaste responserna indelade i kategorierna Intressespelsresponser och 
Andra responser samt en kategori i vilken antalet andra typer av responser 

                                                      
80 Arbetet som användningen av de retoriska resurserna utför i och för textsamtalet. 
81 Det är genom analysen noterbart att de poster som direktciteras responderas på 
en och samma websida. Visserligen sker direktciteringar även efter den aktuella 
websidan posten postats men detta är mindre vanligt med undantag av att TS första 
post ofta kan direktciteras långt in i tråden. 



136 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

som förekommer redovisas, Övriga responser.82 Analysen av handlingarnas 
funktion sker i sex steg: 
 

 Genomgång av en intressespelstyp i taget i samtliga tio textsamtal 1.
 Undersökning av vilka poster som direktciterar intressespelstypen 2.
 Nedteckning av respektive typ av respons (typ av texthandling som 3.

responderar) 
 Kvantitativ sammanställning  4.
 Undersökning av de responser som finns inom respektive intresse-5.

spelstyp i syfte att försöka urskilja mönster, det vill säga åter-
kommande drag hos de responser som dominerar i antal (de fem till 
sex vanligaste) 

 Sammanställning av resultatet inom respektive intressespelstyp  6.
 
Genom att analysera en typ i taget och notera typen av poster som respon-
derar denna kan den politiska intressespelstypens funktion fastställas. Ne-
dan exemplifierar hur analysen gått till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på funktionen av intressespel 

                                                      
82 Anledningen till detta är kommunikativ klarhet. Att redovisa fler typer skymmer 
sikten och den typ av responser som dominerar och utmärker den specifika  
intressespelstypen. Men för att ändå synliggöra samtalets komplexitet och att en 
typ av handlande kan få olika respons så påvisas detta genom kategorin Övriga 
responser. 
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A1 är ett exempel på indirekt intressespel och följs upp av N1 som också är 
en indirekt intressespelspost vilket följs upp av en direkt intressespelspost 
A2. Den indirekta intressespelposten A1 följs senare upp av en indirekt  
intressespelspost i M1. 

Typen av responser och det som utmärker dessa gör det möjligt att  
analysera vilken funktion som den specifika intressespelstypen har.  
Identifikationspunkten tar inte fasta på andra poster där den specifika 
typen (texthandlingarna i posten) potentiellt bemöts, det vill säga poster 
som troligt responderar på den specifika posten, eller där posten bemöts 
utan att direktcitera den. Detta görs i syfte att kunna göra en stringent 
analys som inte vilar på spekulativa grunder och tolkningar. Detta innebär 
att ett antal poster som potentiellt är responser på de olika intressespels-
typerna inte tas med i analysen. Exempelvis förekommer det att responser 
sker genom ’rena’ och nya poster men oftast sker respons genom citering. 
De poster som inte är förstaciteringar av intressespelsposten eller text-
handlingar i intressespelsposten beaktas alltså inte i analysen. Om fler 
identifikationspunkter skulle tillföras analysen blir den för spekulativ  
eftersom det inte med säkerhet går att fastställa vad som är respons på vad.  

Fas tre i analysmoment II syftar till att med hjälp av utfallet i fas ett och 
två slutligen besvara forskningsfråga två vilket sker i termer av specifika 
politiska handlingsarter – ett antal resultatkategorier i sig innehållande 
skilda typer av texthandlingar och som bidrar till att lyfta fram vad som 
karakteriserar det politiska handlandet i det politiskt kontroversiella  
samtalet i Svarthjärta. Detta görs genom att skapa generella kategorier 
baserade på de olika intressespelstyperna och dessas funktion. För  
konstruktionen av dessa handlingsarter har de teoretiska ingångarna  
strategisk och expressiv agonism varit vägledande. Detta innebär att de 
politiska handlingarna, som en konsekvens av textsamtalens karaktär (se 
Bilaga 2 och 3), tar plats i en samtalssituation där kontrovers, som en nöd-
vändig konsekvens av skillnad, hanteras genom tävling och kamp på en 
gemensamt accepterad spelplan. Den agonistiska karaktären tar sig alltså 
uttryck genom att textsamtalet genom texthandlingar, själva framträdelsen, 
är konfrontativt och tävlingsinriktat. En genomgående aktivitet för  
deltagaren i offentliga samtal av denna karaktär är att identifiera menings-
skiljaktigheter för att sedan konstruera utsagor vilka kan vinna de andra 
deltagarnas, eller det egna, samtycket. Denna form av agonism kräver en 
substantiell debatt där deltagaren engagerar sig i debatten för att skapa sitt 
eget argument. Metodologiskt betraktat genom polemisk agonism handlar 
det alltså i huvudsak om att förstå deltagarnas uttryck som ett  
offentliggörande och testande av egna tankar i en kontrovers genom att 
föra fram argument som klargör deltagarens personliga inställning och 
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varför denna inställning intas med den troliga konsekvensen att de andra  
deltagarna provoceras, framkallar kritik och motargument. Typen av  
agonism kräver således att personen samtidigt litar på och betvivlar den 
egna inställningen, litar på den egna omdömesförmågan och överväger 
andras omdömesförmåga, att tänka själv och föreställa sig hur andra  
tänker i kamp med sig själv och andra i en ömsesidigt accepterad spelplan. 

6.3.3 Analysmoment III: Villkor för situationspolitisk socialisation 
Analysmoment III syftar till att analysera och beskriva villkoren för situa-
tionspolitisk socialisation samt att analysera uttryck av dessa villkor i text-
samtalen. Genom att analysera uttryck i situationer kan analysen bidra till 
att visa på några av de sätt på vilket villkoren är verksamma i textsamtalen 
och som beskrivs i termer av politiskt subjektsskapande, det vill säga den 
politiska deltagarkaraktär som konstitueras och som eftersträvas för de 
deltagare som väljer att medverka i textsamtalen. Det jag nu antytt inne-
bär, som en första fas, en metaanalys av det som analysmoment I och II 
givit i syfte att analysera villkoren för situationspolitisk socialisation. Ana-
lytiskt innebär situationspolitisk socialisation ett fokus på relationen mel-
lan den av deltagarna skapade samtalssituationen (deras texthandlingar) 
och institutionen nätgemenskap (rummet) i form av reflexivitet. Angeläget 
att beakta i detta tredje analysmoment är att Svarthjärta i grunden är en 
institution som organiseras av och för ungdomar. Analysmoment III syftar 
till att mot bakgrund av detta besvara forskningsfråga tre: Vilka villkor 
föreligger för situationspolitisk socialisation? 

Analysen i fas ett är på förhand uppdelad i två analysingångar som  
syftar till att fånga upp relationen mellan deltagarnas texthandlingar och 
delar av det institutionella ramverket, nämligen Motstånd och Styrning. 
Relationsbeskrivningen som motstånd och styrning kan förse med utgör 
alltså den relation i vilken de kommunikativa villkoren för utövandet av 
politiskt handlande och det politiska handlandets karakteristik kan förstås 
i termer av villkor för situationspolitisk socialisation. En diskursiv syn på 
politisk socialisation, där socialisation är något som påverkas och styrs av  
deltagarna och det aktuella rummet i situationen så som den tar plats där 
och då, medför att deltagarnas skapande av politiska preferenser, attityder 
och färdigheter är öppet och rörligt samtidigt som det är slutet och bestämt 
och som ytterst kommer till uttryck genom de texthandlingar som fyller 
textsamtalen. Den situationspolitiska socialisationen är beroende av det 
rum, den institution, inom vilket socialisationen ’äger rum’ och ’tar plats’. 
Detta innebär att de texthandlingar som deltagarna utför ses som en  
produkt av institutionen samtidigt som deltagarnas texthandlingar bär upp 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 139
 

institutionen och skänker den mening – rummet karakteriseras av att vara 
en kommunikationsgemenskap.  

Relationen mellan texthandlingar och institutionen innebär en viss typ 
av reflexivitet i vilken det politiska handlandets karakteristik och de  
kommunikativa villkoren i olika omfattning påverkar och styr varandra. I 
den första analysingången (Motstånd), fokuserande deltagarnas text-
handlingar, beaktas det som utmanar och bjuder det institutionella ram-
verket motstånd, det vill säga det som försöker utmana, vidga eller  
undkomma de kommunikativa villkoren och som karakteriseras av: 
 

 ifrågasättande och ett frångående av regler och normer; 
 användning av regler för att gå utanför dem samt 
 användning av rummets medietekniska egenskaper i syfte att frångå 

regler och normer. 
 
Texthandlingar som utmanar institutionen, och som faller under kategorin 
Motstånd, är således handlingar som balanserar på, strax innanför och 
utanför gränsen för det tillåtna och som synliggör den situationspolitiska 
socialisationens gränser och det som allmänt anses vara eftersträvansvärt – 
regel- och normföljsamhet. 

I den andra analysingången (Styrning), fokuserande det institutionella 
ramverket, beaktas det som medverkar till regel- och normföljsamhet 
gentemot det institutionella ramverket och som karakteriseras av: 
 

 tillämpning av regler; 
 åberopande, användning och anpassning till normer samt 
 användning av mediets tekniska egenskaper som bidrar till regel- 

och normstyrning. 
 
Texthandlingar som faller under kategorin Styrning definierar således den 
önskvärda situationspolitiska socialisationen. De två analysingångarnas 
utfall sammanvägs och bidrar sammantaget till att besvara hur relationen 
mellan texthandlingar i textsamtalen och det institutionella ramverket, 
själva institutionen och de kommunikativa villkoren, ser ut. 

Det institutionella ramverket styr både texthandlingar som inte är  
politiska och texthandlingar som är politiska i de tre forumen och de tio 
analyserade textsamtalen. Alla texthandlingar påverkas och styrs alltså i 
olika grad av det institutionella ramverket. Inom detta ramverk har  
specifikt de kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt handlande 
analyserats varför endast delar av det institutionella ramverket i analysen 



140 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

av de utvalda textsamtalen och aktuella forumen har behandlats.83 I själva 
textsamtalen urskiljs skilda typer av politiskt intressespel (typer av politiskt 
handlande) vilka även dessa lyder under de kommunikativa villkoren i 
enlighet med övriga typer av texthandlingar. De resultat som genereras i 
analysmoment III gäller således för texthandlingar generellt (i de tre  
forumen i vilka de tio textsamtalen hämtas och analyseras) och för de av 
politisk art specifikt. Hade hela Svarthjärta analyserats, utan att fokusera 
det politiska, hade fler kommunikativa villkor kunnat urskiljas. Analysen 
av villkor för situationspolitisk socialisation utgör sedan, i fas två, den 
referensram inom vilken uttryck av villkor för situationspolitisk socialisa-
tion analyseras. 

I fas två, analys av uttryck av villkor för situationspolitisk socialisation, 
är relationen mellan socialisation och handling central. Annorlunda  
uttryckt, det är situationen och det pågående handlandet mellan deltagarna 
och rummet som är centralt att utgå ifrån i analysen. Arendt uttrycker 
denna relation på ett träffande sätt: 

Eftersom den handlande människan alltid rör sig bland andra handlande 
människor är hon aldrig enbart gärningsman, utan samtidigt offer.  
Handlande och uthärdande hör samman; uthärdandet är handlandets  
baksida. (1958/1998, s. 259) 

Arendts konstaterande om den handlande människans invävdhet i väven av 
relationer och att hon aldrig enbart är gärningsman utan samtidigt offer 
antyder relationen mellan handling och socialisation, förnyelse och  
bevarande, individ och institution, plats och rum. Operationaliseringen av 
situationspolitisk socialisation – ett skeende i ett specifikt sammanhang i 
vilket deltagarna, inom striden mellan olika gruppers försök att ordna 
samhället, genom interaktion och handling tillägnar sig politiska preferen-
ser och färdigheter – utgår från att socialisation är något som pågår i inter-
aktion och som föds och möjliggörs av de deltagande subjektens handling-
ar. Detta innebär att socialisationen är situationsbunden och möjlig att 
identifiera genom att analysera konversationen mellan de deltagande  
subjekten, hur och vad dessa subjekt ger uttryck för i sin interaktion. Text-
handlingar som deltagarna uttrycker behandlas såldes som anpassningar 
till det samtalssituationen kräver och som i termer av politiskt subjekts-
skapande förstås som en fråga om vilken politisk deltagarkaraktär som 

                                                      
83 Således är det institutionella ramverket mer omfattande och komplext vilket hade 
kunnat visas om fler textsamtal och annan typ av kommunikation i Svarthjärta 
hade analyserats. Poängen med att tala om det institutionella ramverket är just 
denna, att påvisa att de kommunikativa villkoren som analyserats fram endast är 
en del av institutionens ramverk. 
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konstitueras i textsamtalen och som deltagarna förväntas leva upp till, det 
vill säga den deltagarkaraktär som eftersträvas för de deltagare som väljer 
att medverka i de politiskt kontroversiella textsamtalen.  

Analysen i den andra fasen har inspirerats av EMA (epistemological 
move analysis)84 i vilken jag, i avhandlingens fall, tar fasta på förändrade 
handlingsmönster relativt villkoren för situationspolitisk socialisation. 
Analysens referensram utgörs av de villkor för situationspolitisk socialisa-
tion som i resultatet faller under kategorin Styrning (villkor som är i linje 
med det av institutionen uttryckta och önskvärda agerandet). Identifika-
tionen av villkor för situationspolitisk socialisation (fas ett) motsvarar det 
som i EMA benämns som syfte (purpose). Att urskilja ett syfte är viktigt 
eftersom interaktioner alltid sker inom en social aktivitet med ett specifikt 
syfte: “It is accordingly in relation to the purpose that the logic and impli-
cation of specific discussion can be understood” (Öhman & Öhman 2012, 
s. 6). Utgångspunkten för min analys är alltså att rummet, själva institu-
tionen, alltid har en avgörande påverkan på den typ av interaktion som 
sker och det är således, generellt betraktat, det anspråk som rummet gör på 
deltagarna som utgör det som inom EMA kallas syfte. Analysen sker i tre 
steg med ett genomgående fokus riktat mot den funktion handlingar har i 
relation till varandra vilket gör det lämpligt att dela upp handlingarna i tre 
handlingsenheter. I steg ett identifieras texthandlingar som strider mot de 
villkor för situationspolitisk socialisation som definierar styrningen och det 
önskvärda sättet att kommunicera, i steg två den typ av texthandlingar 
som uppmanar/instruerar att följa villkoren och i steg tre kontrolleras det 
om postidentiteten har förändrat sitt agerande.  
 
 
 
 
 

Figur 6. Trestegsanalys: uttryck av situationspolitisk socialisation 

Sker det en förändring i enlighet med de villkor för situationspolitisk  
socialisation som definierar styrningen och det önskvärda sättet att  
kommunicera så har uttryck av situationspolitisk socialisation identifierats. 
Trestegsanalysen kan därmed beskrivas enligt följande: 
 

                                                      
84 Se exempelvis Lidar, Lundqvist & Östman 2006; Öhman & Öhman 2012. 
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I.) Identifiera texthandlingar från postidentitet X i textsamtalen vilka  
bryter och går emot de villkor för situationspolitisk socialisation som  
definierar styrningen och det önskvärda sättet att kommunicera i text-
samtalen: Hur handlar postidentitet X och vad består texthandlingen av? 
 
II.) Identifiera texthandlingar från postidentitet Y och Z (osv.) som i text-
samtalet uppmanar/instruerar postidentitet X att följa villkoren för  
situationspolitisk socialisation som definierar styrningen och det önskvärda 
sättet att kommunicera: Hur agerar postidentitet Y och Z på X text-
handling och vad uppmanar/instruerar de mot? 
 
III.) Identifiera postidentitet X förändrade texthandlingar relativt Y och Z: 
Hur agerar postidentitet X på postidentitet Y och Z texthandlingar och 
vad består agerandet av?  
 
Det finns olika typer av texthandlingar som understödjer, bekräftar och 
följer den typ av situationspolitisk socialisation som situationen kräver, det 
vill säga den typ som definierar styrningen och det önskvärda sättet att 
kommunicera. Exempel på detta är den typ av texthandlingar som bekräf-
tar en annan postidentitets texthandlingar som korrekta. Ett annat är text-
handlingar som är helt i linje med det situationen kräver och som följer den 
typ av kommunikation som eftersträvas och av denna anledning inte 
kommenteras i andra texthandlingar. Denna typ är vanligast förekom-
mande i textsamtalen. Ett tredje exempel är konsekventa regel- och norm-
brytande texthandlingar vilka leder till att den aktuella postidentiteten 
stängs av. Det finns alltså flera typer av texthandlingar som på ett eller 
annat sätt är relaterade till villkoren för situationspolitisk socialisation. 
Men det är inte denna typ av texthandlingar som analyseras för att ta reda 
på vilket politiskt subjektsskapande som konstitueras i textsamtalen. Text-
handlingar som utgör analytiskt fokus är de texthandlingar som bryter mot 
det önskvärda sättet att kommunicera i textsamtalen (Styrningen, se Kapi-
tel 10) och som förändras efter uppmaningar/instruktioner i andra text-
handlingar. Texthandlingar som är av uppmanande och instruerande ka-
raktär visar tydligt att postidentitetens texthandlingar strider/bryter mot 
villkoren (Styrning) för situationspolitisk socialisation. Excerptet nedan 
konkretiserar det ovan redogjorda och exemplifierar därmed hur analysen 
har gått till. Postidentitet S motsvarar i det aktuella fallet den postidentitet 
vilken förändrar sitt agerande och vars handlingar är uttryck (att bidra 
innehållsligt och vara seriös i sitt deltagande) för situationspolitisk sociali-
sation. N och M är vanliga deltagare och R är både trådskapare (TS) och 
dessutom ADMIN. Det är i steg två och tre som socialisationens innehåll, i 
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termer av önskvärda preferenser och färdigheter, kan identifieras. Analysen 
beskrivs efter excerptet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Exempel på uttryck av situationspolitisk socialisation 

Steg I: Posten S1 innehåller en texthandling som strider mot villkoret att 
vara innehållsfokuserad och bidra till att samtalet förs framåt, att vara 
seriös i sitt deltagande.  



144 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

Steg II: N och M kommenterar (N1, M1) det onödiga i postidentitet S text-
handling och styr indirekt S att följa villkoren. S2 (mjao :O) och S3 (går in 
här om jag vill ;)) visar på ett fortsatt motstånd från postidentitet S. R 
kommenterar konversationen (R1) och gör S uppmärksam på att följa det 
som N och M redan kommenterat. För att ytterligare understryka att S 
bryter mot villkoren följer N upp med en texthandling (N2) som explicit 
uttrycker det önskvärda i att bidra konstruktivt i samtalet.  
 
Steg III: I S4 bekräftar S att S tagit till sig av det N, M och R sagt och som 
tyder på ett förändrat agerande. S finner sig i att bli tillrättavisad men fort-
sätter ändå att bjuda motstånd genom att ifrågasätta om ADMINS är 
allsmäktiga och kan göra som de vill (S5). R förtydligar då explicit vad det 
är som gäller i samtalen, följ villkoren och håll dig till ämnet så får du vara 
med (R2). S accepterar detta och visar i S6 att S är villig att följa villkoren. I 
S7 visar S att S har anpassat sitt agerande i enlighet med det som samtals-
situationen kräver. S försöker nu bidra innehållsligt för att föra samtalet 
framåt. 
 
Tresteganalysen används alltså på detta sätt i de tio textsamtalen i syfte att 
identifiera och visa hur villkoren för situationspolitisk socialisation är 
verksamma och som konstituerar en viss typ av politiskt subjektsskapande 
vilket blir synligt när deltagare bryter eller utmanar det institutionella ram-
verket, det vill säga det agerande som deltagarna förväntas leva upp till. 

6.4 Sammanfattning 
Metodologin har sin bas i en syn på språket i vilket språkets användning 
ses som dynamiskt, kontextuellt beroende och föränderligt. Språket konsti-
tuerar i hög utsträckning nätgemenskapen vilken blir beroende av de till-
skrivningar som görs – språk är handling, aktivt och skapande. Använd-
ningen av språket är icke godtyckliga handlingar vilka konstituerar det 
sociala och det politiska. Individernas handlingar konstituerar institu-
tionen samtidigt som institutionen sätter villkoren för dessa handlingar. 
Således är institutionen och individerna, deras handlingar, relationellt be-
roende och det är denna reflexivitet som konstituerar villkoren för situa-
tionspolitisk socialisation. Det är samtidigt relationen mellan institution 
och deltagare, de språkliga aktiviteterna i nätgemenskapen, som tillsam-
mans med mediets karaktär och bärande teknik konstituerar rummet 
Svarthjärta, en kommunikationsgemenskap. I Svarthjärta blir det från  
början abstrakta rummet, nätgemenskapen, konkret genom de kommuni-
kativa aktiviteterna vilket skapar skilda platser i rummet. Plats är en  
skapelse av någon eller någots befinnande, en belägenhet där något sker 
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och kan ske. Rum är ett kollektivt orienterat utrymme för något att ’äga 
rum’ och ’ta plats’. Platsen skapas/omskapas ständigt av individen jämfört 
med rummet som är mer tidsligt beständigt och mindre beroende av den 
enskilda individens individuella relationsskapande, det är socialt. Rum är 
en holistisk och abstrakt kategori, plats är en partikulär och konkret  
kategori.  

Textsamtal och texthandling är centrala och empiriskt förankrade  
begrepp. Den förra definierar kommunikationsformen och den senare 
kommunikationens innehåll och uttryck. Textsamtal är konversationer 
som sker i, som och genom användandet av digitala medier – samtalet 
konstitueras digitalt av text. Texthandling är en digital och symbolburen 
gärning, en interaktiv och kommunicerande inbrytning och ett deltagande i 
ett textsamtal där deltagaren gör sin unika röst hörd. Genom att uttrycka 
värderingar och åsikter skapar deltagarna plats i formell betydelse i det 
offentliga samtalet som innebär en kommunikation med andra och sig 
själv, att ställas inför kravet på omdöme och att ta ansvar för det enskilda 
och det allmänna – att handla (Arendt) genom att utöva politisk kommu-
nikation i det offentliga rummet. Deltagarna i sociala medier förstås som 
prosumenter, aktiva medskapare av sina egna och andras texter i ett och 
det samma varande producenter och konsumenter.  

Med retorik avses verkningsfull kommunikation. Arendts polemiska 
agonism, en typ av tävlingsinriktad, konfrontativ och kontroversfylld reto-
rik, utgör den inriktning som vägleder analysen av den retoriska resursen 
politiskt intressespel i de politiskt kontroversiella textsamtalen. Polemisk 
agonism är en teoretisk operationalisering av Arendts expressiva agonism, 
en metodologi i vilken användningen av retorik – verkningsfull kommuni-
kation – i huvudsak ska förstås som ett sätt att skapa utrymme för kontro-
vers och pröva skilda perspektiv offentligt. Denna form av agonism kräver 
en substantiell debatt i vilken deltagaren engagerar sig för att skapa sitt 
eget argument (en offentlig dialog av självet med självet). I polemisk agon-
ism är intentionen inte nödvändigtvis att enbart bevisa och försvara sin 
ståndpunkt utan att offentliggöra och testa egna tankar – att försöka över-
tyga sig själv i en gemenskap av andra.  

Politiskt intressespel är ett analytiskt begrepp och fenomen innehållande 
de retoriska resurserna stake and interest. Politiskt intressespel är en  
retorisk resurs som kan användas för att skapa verkningsfull kommunika-
tion vilket kan stärka eller underminera texthandlingar och de politiska 
intressen som står på spel i textsamtalen. Retoriska resurser är konvention-
er som deltagarna genom interaktion och kommunikation i den aktuella 
situationen formar och som de förhåller sig till både när de själva yttrar sig 
och när andras yttranden ska bemötas och förstås. De är typifierade hand-
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lingar som upprepas över tid vilka deltagarna förhåller sig till och använ-
der för att utföra bestämda kommunikativa handlingar. Politiskt intresse-
spel är ett karakteristiskt uttryck för den typ av kommunikation som  
avkrävs deltagarna i de politiskt kontroversiella textsamtalen. Politiskt  
intressespel kan ha formen av öppen och tydlig retorik – direkt intressespel 
– och av mer dold retorik där politiska intressen, och erkännandet av att 
dessa står på spel, har inympats i handlingen – indirekt intressespel. I den 
konkreta analysen innebär detta att jag analyserar vilka typer av politiska 
intressespelshandlingar som sker och vilken verkan dessa har i text-
samtalet, det vill säga olika typer av politiskt intressespel urskiljs och  
dessas funktion analyseras. 

Analysen består av tre moment. Moment I syftar till analys av de  
kommunikativa villkoren (regler och normer) för utövandet av politiskt 
handlande i nätgemenskapen. Moment II syftar till att analysera karaktä-
ren på det politiska handlandet (de handlingar som sker i hanteringen av 
politiska intressen, det vill säga politiskt intressespel) i de politiskt kontro-
versiella textsamtalen. Moment III syftar till att analysera och beskriva 
villkor, rummets anspråk och deltagarnas handlingar, för situationspolitisk 
socialisation. Moment III syftar också till att identifiera uttryck av  
villkoren för situationspolitisk socialisation i textsamtalen i termer av  
politiskt subjektsskapande, det vill säga den politiska deltagarkaraktär som 
konstitueras och som eftersträvas för de deltagare som väljer att medverka 
i textsamtalet.  

I detta metodologikapitel har de teoretiska ingångarna operationaliserats 
och i nästa kapitel, metodkapitlet, ska avhandlingens design och genom-
förande presenteras.  
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Kapitel 7. Metod: Fallstudie och forskningsetik 
 
 
I detta kapitel klarläggs avhandlingens genomförande och forskningsetiska 
ställningstaganden. Den övergripande metoddesignen för avhandlingen är 
fallstudie i vilken metod och teori förstås som oupplösligt förenade och 
växelverkande. Inom fallstudien används en specifik form av innehålls-
analys, innehållsanalys på internet (WebCA), och en form av dator-
medierad diskursanalys (CMDA) tillämpas i syfte att ta mig an den dator-
medierade kommunikationen (CMC). Genomförandet baseras på en pilot-
studie som alltså bidragit till att designa huvudstudien. I de forsknings-
etiska överväganden ges forskningskravet företräde samtidigt som forskar-
rollen motsvarar en i nätet dold observerande spindel. 

7.1 Empirisk forskning på internet 
Att utföra forskning på internet kräver kreativitet och kontextanpassning: 
“Being a hybrid medium, the Internet requires hybrid methods”  
(Sveningsson Elm 2008, s. 87). Att studera internetkulturer är dessutom en 
interdisciplinär angelägenhet. Datormedierad kommunikation och dess 
produkt, datormedierade texter, utgör ett tämligen nytt område och data-
material studerat i skilda samhällsvetenskapliga ämnen. Internet anses 
dessutom vara en av historiens största innehållsförmedlare. Detta medför 
ett behov av en relativt omfattande laborering av skilda analysstrategier, 
val av metoder samt teoretiska angreppsvägar. Susan Herring, en av  
pionjärerna på området, argumenterar för behovet av viss kritisk massa 
och samtidigt en fortsatt öppenhet för att skapa och utforma metodologi 
lämplig för de forskningsfrågor som ställs och de data som behöver  
genereras: “relatively little methodological guidence can be found in 
mainstream discourse analysis literatures for researchers seeking to analyze 
CMC” (2004a, s. 65). Mycket forskning om onlinebeteenden är anekdo-
tisk och spekulativ snarare än empiriskt grundad (Herring 2004b, s. 338; 
jfr även Olsson & Dahlgren 2007). Internet som forskningsfält betraktat 
kan därför ses som en nykomling i akademiska sammanhang, ett nytt fält 
för samhällsvetenskapliga studier enligt Cecilia Löfberg (2008), speciellt 
för den pedagogiska forskningen enligt min mening. I den ’virtuella arenan’ 
intar exempelvis den fysiska kroppen en underordnad betydelse i  
kommunikationen jämfört med ett möte ‘offline’ och av denna anledning 
skriver Löfberg att just den virtuella arenan kan vara avgörande för en ny 
form av socialisation: “Den kan vara ett forum där individen får möjlighet 
att reflektera och agera kring olika fenomen som virtuell person, vilket 
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betyder ett annat förhållningssätt än om fenomenen skulle tas upp på en 
offentlig arena offline” (a.a., s. 61-62). Att undersöka den institutionella 
karaktären och den pågående kommunikationen i en nätgemenskap kan 
därför generera en typ av material som inte skulle kunna samlas in ‘off-
line’: “I den virtuella kontexten kan sociala samspel utvecklas på andra sätt 
i köns- och åldersblandade grupper” (a.a.). En utmaning för internet-
forskare är därför, kort sagt, att identifiera och beskriva onlinefenomen i 
kulturellt meningsfulla termer och samtidigt grunda de distinktioner som 
görs i empiriskt observerbara beteenden och data (Sveningsson 2001;  
Herring 2004a) samt parallellt med detta systematiskt klargöra hur själva 
arbetet gått till.  

7.2 Metoddesign: Fallstudie  
Fallstudie är avhandlingens grundläggande förhållnings- och tillvägagångs-
sätt utifrån vilket forskningen bedrivits – själva metoddesignen. Fallstudien 
lokaliseras till den digitala institutionen Svarthjärta där den institutionella 
karaktären och den pågående kommunikationen utgör det empiriska fallet. 
Fallstudiemetoden används i syfte att ta mig an ett avgränsat och nytt  
fenomen inom den begränsade tidsrymd som avhandlingsarbetet utgör.  
Styrkan med metoden ligger i dess möjlighet att på djupet undersöka fallet, 
en specifik företeelse, genom direkt observation och datainsamling i dess 
naturliga kontext (Yin 2006).  

Fallstudier lämpar sig när fenomen som är helt eller delvis okända ska 
studeras, fenomen som innehåller en mängd variabler och samband vilka 
kan göra forskningen komplex: “Fallstudier strävar efter att öka vår  
förståelse för generella mekanismer hos ett fenomen … Vi vill förstå vad 
som sker och hur och varför det sker, och vi vill förstå det på djupet”  
(Gummesson 2004, s. 126); “Case study research enables you to investi-
gate important topics not easily covered by other methods” (Yin 2006, s. 
112). Fallstudier tillåter komplexitet vad gäller det undersökta fallet men 
även rent forskningsmässigt då både induktiva och deduktiva förfaringssätt 
kan kombineras. I fallstudier tillåts en holistisk ansats där en helhet med så 
täckande information som möjligt studeras vilket även innebär stor frihet i 
valet av datainsamlings- och analystekniker. Fallstudiedesignen innebär 
tillgång till autenticitet där validitet sätts i centrum samtidigt som det  
lämnar stort utrymme för explorativa moment. Åtminstone två situationer 
gör sig gällande i valet av att genomföra fallstudien: ett, metoden är till-
lämplig om forskningsfrågorna är av deskriptiv eller förklarande karaktär;  
två, för att synliggöra en specifik situation och få en nära och djup förståe-
lse av densamma. Syftet med avhandlingens fallstudiebaserade forskning
är primärt explorativt deskriptivt med ökad förståelse som mål.  
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Enligt Robert Yin (2006) finns det tre grundläggande steg i designen av 
en fallstudie. Steg ett innebär en, i många fall tentativ, definition av fallet 
som ska studeras och som sedan kan omdefinieras. Ett andra steg handlar 
om att avgöra huruvida studien ska bestå av ett eller flera fall. Det tredje 
steget rör beslut om och överväganden kring valet och användningen av 
teori. Ska fallet vara teoridrivet och problematiserat eller ska det lämnas 
mer öppet och i senare skeden tillämpa aktualiserad och relevant teori? 
Alla tekniker och datainsamlingsaspekter som är tillämpliga för den  
aktuella fallstudien är relevanta, det vill säga fallstudier är i detta avseende 
öppna och pragmatiska (Merriam 1994; Gummesson 2004; Yin 2006). 
Fallstudien i denna avhandling är i huvudsak kvalitativ. Fyra grund-
läggande egenskaper utmärker fallstudien: den är partikularistisk,  
deskriptiv, heuristisk och induktiv. Det vill säga en specifik företeelse  
fokuseras; beskrivningen som ges av fallet är omfattande genom att vara 
longitudinell, empiriskt förankrad och exemplifierande; undersökningen av 
fallet kan leda till nya innebörder och upptäckter; begrepp konstrueras, 
fenomen identifieras och teori aktualiseras i och ur data. Kunskap som kan 
nås genom fallstudier skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap. Detta 
gör den i fyra avseenden (Merriam 1994, s. 28-29): 
 

 Kunskaperna är mer gripbara och i samklang med våra erfarenheter 1.
då de är levande och konkreta tillskillnad från abstrakta och  
teoretiska 

 Kunskaperna är mer kontextuella genom sin grund i specifika  2.
kontexter 

 Kunskaper blir mer utvecklade genom forskarens tolkning genom 3.
att generaliseringar görs i relation till äldre information 

 Kunskaper från fallstudien baseras i hög utsträckning på en viss 4.
population 

 
Sharan Merriam (1994) sammanfattar och definierar den kvalitativa fall-
studien som en “intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
enda enhet eller företeelse” (s. 29). Fallstudier är särskilt användbara då 
forskningsfrågan medför att forskaren måste utveckla en ny forsknings-
inriktning. Detta har i avhandlingen inneburit en i huvudsak induktiv  
forskningsprocess men inte entydigt så. Istället för att tala om att  
avhandlingen metodiskt har skett i olika steg, vilket påskiner en linjär 
forskningsprocess, föredrar jag att tala om moment (de tre analys-
momenten i Kapitel 6 visar hur en central del av genomförandet gått till). 
En sekventiell och linjär process har inte varit realistisk att tillämpa.  
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Snarare är det så att det metodologiska och metodiska arbetet ska förstås 
som en situation i vilken det skett en pendling mellan olika analytiska  
fokuseringspunkter.85 Datainsamling och dataanalys har i flertalet fall skett 
parallellt med utvecklingen och tillämpningen av analytiska begrepp. En 
utmaning har således varit balanseringen och hanteringen av att bedriva 
hela forskningsprocessen samtidigt som data samlas in (jfr Yin 2006). Det 
vill säga datainsamlingen utgör inte en egen isolerad händelse som sker 
under en unik tidsperiod, snarare löpande longitudinellt. Teori-
upparbetningen i Kapitel 5 och arbetet med att läsa in mig i forsknings-
fältet genomsyrar därför, på skilda sätt, hela den situation som fallstudien 
inneburit. Ett sätt att beskriva denna situation är med Merriams ord: 

Beväpnad med ett intresse för vissa företeelser och kanske också med några 
begrepp om vilka resultat som kan visa sig, kastar fallstudieforskaren sig 
med hull och hår in i ett fall. När miljön börjar bli bekant och när  
informationen börjar samlas in, letar forskaren efter bakomliggande  
mönster – begreppsliga kategorier som skapar mening i den företeelse som 
undersöks. Exakt hur man ”ser” relationer mellan data, dvs hur man ”upp-
täcker” teorin, går inte att förklara på något entydigt sätt. Teoribygget utgår 
från de insikter som en sensitiv observatör kan få … De insikter som utgör 
grunden för en ny teori kan härröra från ens fantasi, personliga erfarenhet 
eller en redan existerande teori. Konsten att använda förefintlig teori som  
inspirationskälla för en ny teori går ut på att jämföra det man anser vara  
teoretiskt möjligt eller sannolikt med de resultat man får från fältet …  
Processen går ut på ett flexibelt samspel mellan företeelse och teori. (1994, 
s. 73) 

Fallstudie som avhandlingens metoddesign – ett flexibelt samspel mellan 
företeelse och teori – och fallstudiens fokus på nya och unika företeelser 
genomsyrar hela avhandlingen som karakteriseras av en pendling mellan 
teoribeskrivning, teorisyntetisering, teoritillämpning och empirisk redogö-
relse.  

Avhandlingens genomförande är alltså en konsekvens av det empiriska 
nedslaget och inte en från början bestämd linjär process. Denna situation 
kan, när det kommer till valet av teori, beskrivas som aktualiserat och, när 
det kommer till framskrivningen av analysstrategi och preciserade urval av 
textsamtalen, växelverkande. Anledningen till den växelverkande processen 
är de rent deduktiva och de rent induktiva förfaringssättens svagheter. 
                                                      
85 Visserligen ger framställningen att forskningssituationen och genomförandet kan 
betraktas som en tämligen linjär process, men så är alltså inte fallet. Detta är inte 
unikt för denna avhandling då flertalet kvalitativt inriktade studier inte sker i  
linjära processer men som efter genomförandet ger intryck av detta genom det sätt 
på vilken studiens genomförande skrivs fram. 
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Genom ett ensidigt deduktivt förfaringssätt följs redan bestämda kriterier i 
analysen vilket riskerar finna och upprepa det som kriterierna gör gällande. 
Ett ensidigt induktivt förfaringssätt kan riskera att missa redan utarbetade 
och centrala analyskategorier som skulle kunna hjälpa fallet framåt. I  
enlighet med hur forskningssituationen kan ta sig uttryck i fallstudier – när 
det kommer till själva forskningsobjektet och forskningsfrågor – har dessa 
successivt mejslats ut och preciserats. Det har skett en växelverkan mellan 
observationer i Svarthjärta, läsning och framskrivning av teori, metodologi 
och metod, tidigare forskning och avhandlingens problem- och syftes-
formulering. Inom ramen för fallstudien har en webbaserad innehållsanalys 
och en typ av datormedierad diskursanalys använts. 

7.2.1 WebCA och CMDA 
CMDA ryms under ett metodologiskt pluralistiskt paradigm som Susan 
Herring (2010b) kallar WebCA – Web Content Analysis. WebCA kan ske 
och förstås på två sätt: som tillämpning av vanlig innehållsanalys på  
internet och som en analys av internetinnehåll genom användningen av en 
bred arsenal med tekniker och analysmetoder. CMDA, computer-mediated 
discourse analysis, faller inom det sista alternativet. Internetforskningen 
som tar sig an datormedierad kommunikation kan alltså placeras in under 
WebCA i vilket det sker innehållsanalyser av kommunikation på internet. 
Under paradigmet ryms skilda typer av metodologi – CMDA är en av dessa 
och som kan ses som ett försök att skapa en brygga mellan skilda  
discipliner (så som psykologi, språk, sociologi, antropologi, utbildning) 
som studerar datormedierad kommunikation med utgångspunkt i den 
datormedierade kontexten och det kulturellt, sociala och historiskt större 
sammanhanget internet. I CMDA tillämpas en rad olika kontextanpassade 
tekniker och analysmetoder hämtade från språkfokuserade discipliner  
(exempelvis lingvistik, kommunikation och retorik) i syfte att analysera 
den datormedierade kommunikationen. Dessa metoder kan kompletteras 
med kartläggningar/enkäter, intervjuer, etnografiska observationer eller 
andra typer av metoder av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. I dess  
bredaste bemärkelse är alla empiriskt textgrundade observationer och  
analyser av onlinebeteenden CMDA (Herring 2004b). Herring (2010b, s. 
238) skriver att den metodologiska basen för CMDA kan beskrivas som 
språkfokuserad innehållsanalys vilken kompletteras med en uppsättning 
diskursanalysmetoder vilka anpassats från studier av samtals- och text-
dokumentsanalyser. De tre teoretiska antaganden för CMDA, med  
utgångspunkt i språkorienterad diskursanalys, är att: språket uppvisar 
återkommande mönster; språket involverar talarens val; datormedierat 
språk kan vara, men är inte oundvikligen, formad av teknologiska  
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funktioner i CMC-system. Empiriskt innebär CMDA en metodologisk 
orientering mot och ett fokus på språkrelaterade handlingar och beteenden 
som är datormedierade. CMDA är alltså en form av diskursorienterad 
innehållsanalys där mönster och regelbundenheter från text identifieras och 
som i sig innehåller skilda inriktningar, metoder och val av analyser  
beroende på valt forskningsobjekt.86 Det är utifrån denna skissering som 
avhandlingen ska förstås: WebCA genomförs med inriktning mot en typ av 
CMDA87 inom ramen för metoddesignen fallstudie, inom vilken genom-
förandet av en pilotstudie varit av avgörande betydelse. 

7.2.2 Pilotstudien 
Svarthjärta har regelbundet observerats under 2010 och 2011 (2 år) varav 
den pilotorienterade delen ägde rum under våren och hösten 2010. Svart-
hjärta observerades kontinuerligt (någon gång i veckan) och datalagring 
samt daterade fältanteckningar gjordes. Baserat på observationerna  
skapades urvalskriterier för textsamtalen och analysinstrument och  
lämpliga teoretiska ingångar arbetades fram. Parallellt med detta utövades 
ett innehållsproducerande deltagande i en annan nätgemenskaps  
diskussionsforum i syfte att bättre förstå typen av rum och politisk  
kommunikation. Den pilotorienterade delen av avhandlingsarbetet genom-
fördes bland annat genom att söka, läsa och värdera olika textsamtal i 
relation till ett preliminärt syfte och framtagandet av urvalskriterier. Pilot-
studien syftade således till att utveckla en analysrepertoar och teoriingång, 
det vill säga det var med utgångspunkt i empirin (induktivt förfaringssätt) 
som analytiska och teoretiska ingångar fick växa fram och aktualiseras 
(deduktivt).  

Pilotstudien inrymde observation i flertalet nationella nätgemenskaper 
samt deltagande i en av dessa. Dessa observationer ledde till att Svarthjärta 
valdes ut. I de pilotorienterade analyserna i Svarthjärta observerades  
flertalet politiska textsamtal och i ett textsamtal (Höger eller Vänster?) 
analyserades de retoriska resurserna ironi och stake and interest. Vissa 
översiktliga observationer och läsningar i flertalet delar av Svarthjärta 
gjordes med det övergripande syftet att påbörja beskrivningen av Svart-
hjärta och förstå nätgemenskapen som institution. Den översiktliga  
observationen användes sedan för att ge analyserna i textsamtalet Höger 
eller Vänster? en kontext och förståelsebakgrund. Efter att ha valt ut 

                                                      
86 Kvalitativa och kvantitativa metoder och analyser med olika varianter av  
diskursanalys ryms inom CMDA exempelvis olika former av samtalsanalys, kritisk 
diskursanalys, diskursteori, länkanalys, analyser av intertextualitet. 
87 Vilken i avhandlingens fall har klargjorts i Kapitel 6. Metodologi. 
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Svarthjärta handlande alltså pilotstudien om att lära känna Svarthjärta, 
dess deltagares kommunikativa strategier, karaktär och förutsättningar 
genom vistelse i rummet och genom specifika analytiska nedslag initierade 
som en konsekvens av utmärkande drag i textsamtalen.  

Resultaten från pilotstudien användes för att utforma och precisera  
huvudstudien vilken beskrivs genom de tre analysmomenten i Kapitel 6. 
Urvalet av textsamtal är ett utfall av de kriterier som skrivits fram med 
hjälp av pilotstudien. I syfte att bättre förstå unga människors digitalt  
medierade rum innehöll, som redan antytts, pilotstudien även deltagande i 
en annan nätgemenskap. Detta kan jämföras med antropologens  
forskningsstrategi, att bli en del av miljön (se Löfberg 2008, s. 71). Att 
själv delta i liknande forumdiskussioner var en stimulerande och utma-
nande uppgift som gav en tydlig insikt i typen av politisk kommunikation, 
en kommunikation som subjektivt kan beskrivas som intensiv, direkt,  
agonistisk och meningsfull. Denna känsla var fascinerande och kan liknas 
vid ett beroende, vilket ligger nära ett missbruk – att vara en brukare 
(user). Sherry Turkle kallar detta för ‘computer holdning power’ (1995). 
Denna känsla av socialt samspel och påtaglig direkthet i kommunikationen 
har varit användbar i förståelsen av de textsamtal jag valt att studera  
djupare i Svarthjärta vars textsamtal har liknande karaktär som de jag 
deltog i. Det är lätt att fastna i ett intensivt textsamtal, att bli ‘beroende’ på 
grund av den direkthet, närhet och autenticitet som kommunikations-
mediet alstrar. Pilotstudien resulterade i tre publikationer:  
 

 Irony in the political: Young people’s use of irony in a political text 1.
conversation in a net community. (Andersson 2010a) 

 Stake in the political: Young people’s condition for political  2.
socialization in social media. (Andersson 2010b) 

 Text som kontext. Rum, Plats och Text som social situation. 3.
 (Andersson 2010c) 

 
Publikation ett bestod av en retorikorienterad ironianalys som var tänkt att 
fungera som startpunkt för en djuplodad analys av ironi som retorisk  
resurs men som av utrymmes och tidsskäl ej finns med i avhandlingen. 
Ironianalysen genererade fem resultatkategorier, fem typer av ironi som 
påvisar ironin som politisk retorisk resurs: Irony as sarcasm, Irony as 
rhetorical questioning, Irony as storytelling, Irony as lack of knowledge 
samt Irony as humour. Användningen av ironi som retorisk resurs i text-
samtalet synliggjorde de konflikterande perspektiven i samtalet.  
Deltagarnas användning av skilda ironityper skapade polaritet och  
fungerade som en politisk resurs genom att indirekt kritisera politiska  
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positioner och synliggöra meningsskiljaktigheter. Ironin visade sig vara ett 
bränsle för att hålla igång samtalet skapande både oklarheter och  
förvirring samt tydlighet och en gemensam förståelsegrund synliggörande 
skillnader. 

I publikation två utvecklades grunden för analysen av politiskt  
intressespel. I denna lades även grunden för utvecklingen av begreppet 
situationspolitisk socialisation, det jag då kom att kalla vardagspolitisk 
socialisation. Fyra typer av stake confession konstruerades genom  
analysen: Confession, Confession and provocation, Confession underscore 
samt Confession with content. När det kom till stake inoculation så var 
utfallet av analysen tämligen vagt eftersom denna typ av resurs var mindre 
använd. Två resultatkategorier blev slutligen utfallet av stake inoculation: 
questioning och stake confession light. Bland annat följande slutsats följde 
på analysutfallet och som står sig även efter avslutad huvudstudie: 

The strong discursive pressure potentially socializes the participants towards 
a specific type of political person with particular characteristics. The  
political acting of young people creates a discursive pressure guiding their 
‘civic identity’. As a participant, you are expected to contribute to the public 
conversation, to have opinions and values and to defend them. You are, in 
contrast to common political rhetoric using stake inoculation, supposed to 
put your interests on the table and be direct with them – you should confess 
your interests and political positions, so they can be criticized and discussed. 
In this respect, the interests are common property, concerning all members 
in the community, and should therefore be open to criticism and dealt with 
within an argumentative frame of reference. (Andersson 2010b, s. 392) 

Analysen genererade alltså en huvudsaklig slutsats – textsamtalet  
karakteriserades av att deltagarna i dessa erkände politiska intressen och 
försvarade dem samt att det fanns ett starkt diskursivt tryck på att  
kommunicera på ett specifikt sätt – att ta ställning, försvara och tydligt 
argumentera för intagen position genom ett seriöst förhållningssätt och 
användning av källor och fakta. Deltagaren förväntades placera in sig i den 
politiskt offentliga frågan, framlägga sin inställning och sina argument 
samt försvara denna position – en form av kommunikation som kan  
förstås som polemisk agonism. 

I publikation tre utvecklades begreppen textsamtal och texthandling 
samt det filosofiskt reflekterade betraktelsesättet platsens pedagogik (från 
vilket resonemangen om rum, plats och situation har använts). I artikeln 
fördes det ett med Svarthjärta jämförande resonemang kring skolans roll i 
en alltmer text- och medieintensifierad kommunikationssituation. Den 
summerande avslutningen på artikeln var: 
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Platsens pedagogik, textsamtal och texthandling är teoretiska bidrag som 
syftar till att ta sig an och förstå delar av en ny utbildningssituation. Vi  
behöver ta ställning till vad skolans uppgift blir i en värld där text alltmer 
blir kontext, där unga människors livsväv i rum och plats blir ett vävande 
med andra – en samväv. Mer övergripande – vad blir utbildning i denna nya 
sociala situation? (Andersson 2010c, s. 91) 

Pilotstudien har, för att summera, varit viktig i ett antal avseenden. Den 
har bidragit till: 
 

 Precisering av forskningsproblemet, själva det empiriska fallet,  1.
avhandlingens kunskapsintresse och avhandlingens syfte 

 En initial förståelse av nätgemenskaper och politiska samtal i  2.
sociala medier 

 Precisering och utveckling av urvalskriterier, begrepp, analys-3.
verktyg och tekniker 

 
Pilotstudien har varit central för att, som påpekats, göra ett kvalificerat 
urval bland nätgemenskaper. 

7.2.3 Val av nätgemenskap 
Grundläggande för att förstå den typ av nätgemenskap som valts ut hänger 
samman med avhandlingens forskningsingång och syfte som tillsammans 
med en översiktlig observation av skilda nationella nätgemenskaper ger att 
specifika urvalskriterier har blivit vägledande. Nätgemenskapen ska vara: 
 

 explicit riktad till ungdomar och drivas av ungdomar på en ideell 
basis. Den breda ingången för val av nätgemenskap var 13-26 år 
 eftersom detta motsvarar den officiella åldersgränsen för ungdoms-
organisationer i Sverige. Tanken är att den ideella basen i hög grad 
garanterar att den digitala institutionen drivs av och för unga;  

 av öppen karaktär, det vill säga ej ha politiskt eller metafysiskt  
explicit grundade utgångspunkter (bred förståelse av politik, en  
uttalat icke-politisk nätgemenskap (snarare populärkulturell); 

 av offentlig karaktär, att mycket av informationen i nät-
gemenskapen skulle vara tillgänglig för även icke medlemmar.  

 
I en nätgemenskap av Svarthjärtas offentliga karaktär krävs medlemskap 
för att kunna producera innehåll och som besökare erhålls istället så  
kallade gästrättigheter. Detta innebär en nätgemenskap som är offentlig 
och öppen för alla deltagare och som samtidigt möjliggör forskning utan 
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att ställas inför ytterligare forskningsetiska problem som har med privat 
och offentligt att göra. I Svarthjärta försiggår daglig intensiv politisk  
kommunikation, en del av den kan definieras som politiskt kontroversiell. 

7.2.4 Urval av politiskt kontroversiella textsamtal  
Politiskt kontroversiella samtal är konstituerade av en kamp mellan skilda 
behov, livssyner, intressen, argument, perspektiv och lösningar som tvingar 
deltagarna att göra val mellan oförenliga alternativ. I textsamtalet ska 
texthandlingarna tydligt visa skilda ståndpunkter som grupperar deltagare 
i medspelare och motspelare. Textsamtalet är politiskt kontroversiellt när 
det inte visar sig nå någon lösning oavsett exempelvis bevisföring,  
kunskapsanspråk, moraliska, etiska, affektiva, rationella eller irrationella 
uttryck. Textsamtalet ska alltså innehålla betydande grupperingar, skilje-
linjer och delningar, politiska intressen, stridande och oförenliga  
förklaringar och lösningar i politiska frågor. Urvalet av textsamtal genom-
fördes utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier. Det kvantitativa kravet 
handlar om att tillgodose följande kriterier: 
 

 ämnes- och innehållsspridning: olika tematiker representerade; 
 datamaterialsomfattning: ett omfattande material som möjliggör 

djupanalys av den politiska kommunikationens karakteristik (i  
hanteringen av politiska intressen) så att mångfalden former, 
 uttryckssätt och varianter av dessa ges möjlighet att framträda. 

 
Det kvalitativa kravet är att textsamtalen ska uttrycka: 
 

 att de genom sin rubrik och inledande problematisering/beskrivning 
påvisar politisk kontrovers; 

 skilda deltagares politiska intressen, kunskaper och erfarenheter;  
 ett möte mellan mångfalden politiska perspektiv.  

 
Graden av upplevd relevans och variation i tematik och innehåll har varit 
vägledande eftersom olika politiskt kontroversiella frågor kan komma att 
få olika kommunikativ karaktär (se även Löfberg 2008, s. 69). Urvalet av 
tio textsamtal (trådar) baserades på en genomsökning och partiell läsning 
av samtliga forums trådar. Urvalsprocessen genomfördes i tre steg. Steg ett 
resulterade i att åtta skilda forum88 aktualiserades innehållande 66 stycken 
potentiellt politiskt kontroversiella textsamtal bestående av totalt 9742 

                                                      
88 Nyheter, Mat, Öppet forum, Anime/Manga, Djur, Punk, Övrig musik, Politik. 
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websidor och 97 103 poster.89 Trådens titel var vägledande i urvalet varför 
flertalet trådar som skulle kunna vara politiskt kontroversiella sållades 
bort. Denna grova urvalsingång var nödvändig eftersom Svarthjärta vid 
tidpunkten för urvalet (augusti 2011) innehöll 38 skilda forum med totalt 
16 475 trådar.  

Steg två innebar en läsning av de 66 trådar som valts ut i steg ett. Väg-
ledande i den andra urvalsprocessen var kravet på ämnes-/områdesmässig 
bredd (innehållslig typ av politiskt kontroversiell fråga), frågor som befann 
sig på skilda nivåer av det politiska (lokalt till globalt), samt textsamtal 
innehållande överdrivet tydlig polaritet vad gäller politiska preferenser och 
förslag till lösningar i den aktuella frågan. Resultatet av det andra steget 
blev 5 forum90 och 23 trådar omfattande totalt 4802 websidor och 47 904 
poster. 

Steg tre resulterade i 3 forum, 10 trådar med totalt 3708 websidor och 
37 005 poster. Tillvägagångssättet i steg tre gick ut på att sortera bort  
trådar med likvärdiga fråge- och problemställningar. Resultatet blev 10 
trådar vilka kan placeras in i fem områden: 
 

 Sex och samlevnad 
 Skolan som offentligt rum 
 Globala överlevnadsfrågor 
 Etik, religion och etnicitet 
 Integritet och IKT-samhället 

 
Det totala antalet websidor som valdes ut för analys (augusti 2011) upp-
gick till 372 stycken innehållande 3708 poster motsvarande cirka 10 poster 
per websida. De tre forumen Nyheter, Mat och Politik samt ur dessa tio 
valda textsamtal blev resultatet och utgör således det empiriska analys-
materialet. 
 

                                                      
89 Exempel på trådar som valdes bort: Pappor farliga för spädbarn; Muslimska 
kvinnor som är lärare med heltäckande slöja; 14 år och gravid; Köra ut invandrare 
som begår brott?; Vad är det för djävla skitland vi lever i?; Manga och barn-
porr/Uppsalafallet; Vargjakten; Vit makt-musik; Stoppa valfriheten; Det skräddar-
sydda barnet; Dödsstraff; Svenskfientlighet; Klimathotet; Sverigedemokraterna; Ska 
kvinnor acceptera läget? Potentiellt skulle alla dessa trådar kunnat vara aktuella för 
analys men valdes alltså bort då de bedömdes ligga nära den tematik som de ut-
valda trådarna hade. Skälet för valet av de tio trådarna var att de sammantaget 
bidrog till en spridning i ämnesområden, hade startats vid olika tidpunkter och med 
olika längd samt med delvis skilda deltagare och admins. 
90 Nyheter, Mat, Öppet forum, Övrig musik, Politik. 
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TRÅD FORUM WEB-
SIDOR 
(totalt) 

POS-
TER 
(totalt) 

ANALYSLÄNGD 
(websidor/datum) 

Global warming 
is a hoax 

Nyheter 46 437 Sida 1-43, 2009-04-22 
till 2010-10-20 (ca 1,5 
år) 

Varför äta kött? Mat 2134 21335 Sida 1-40, 2009-05-26 
till 2009-05-31 (5 
dygn) 

Islam, muslimer 
och Mellan-
östern. 

Politik 274 2733 Sida 1-40, 2010-03-10 
till 2010-04-21 (ca 3,5 
månad) 

Ska Sverigede-
mokraterna få 
besöka svenska 
skolor? 

Politik 112 1112 Sida 1-40, 2010-03-25 
till 2010-03-30 (5 
dygn) 

Integritet = 
Borta. 

Politik 23 223 Sida 1-23, 2010-05-25 
till 2010-06-01 (1 
vecka) 

Pedofiler. Politik 172 1720 Sida 1-40, 2008-09-10 
till 2008-12-20 (ca 3,5 
månad) 

Homosexuella 
äktenskap. 

Politik 187 1865 Sida 1-40, 2008-10-09 
till 2009-05-21 (ca 7 
månader) 

Energi. Politik 29 288 Sida 1-29, 2009-11-24 
till 2010-09-29 (ca 10 
månader) 

Rätt att upp-
fostra barn med 
våld? 

Politik 231 2301 Sida 1-40, 2009-10-14 
till 2009-10-14 (kor-
tare än ett dygn) 

Abort – Rätt 
eller Fel? 

Politik 500 4991 Sida 1-40, 2008-12-04 
till 2009-04-03 (ca 4 
månader) 

 

Figur 8. Urvalet av politiskt kontroversiella textsamtal 

Principen är att de 40 första websidorna i textsamtalen analyseras i de 
textsamtal som överstiger 40 websidor. Anledningen till detta är att den 
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första sidan innehåller den post som ramsätter hela textsamtalet; att de 
som direkt känner sig intresserade av att diskutera frågan i ett tidigt skede 
börjar delta i samtalet för att, som det visar sig, fortsätta delta i samtalet 
även flera år efter att det påbörjades; det sker dessutom ingen större  
förändring av samtalets karaktär över tid – det förblir fortsatt  
kontroversiellt och likvärdiga positioner förfäktas om än med nya  
argument. Ett annat skäl till att begränsa datamängden på detta sätt  
handlade om mättnad och arbetstid. Bedömningen var att omfattningen 
var tillräcklig för att säga något om fallet men även att det var fullt till-
räckligt för den tid som fanns att bedriva forskningsprojektet. (Detta  
antagande visade sig rimligt då mättnad uppstod i analysen av text-
samtalen vilket jag återkommer till i avsnittet om forskningsetik). När väl 
urvalet var gjort vidtog det huvudsakliga analysarbetet, de tre analys-
momenten. Nedan följer ett avsnitt om forskningsetiska överväganden i 
vilka bland annat just genomförandet är en central fråga. 

7.3 Forskningsetiska överväganden 
Valet av metodologi, metod, tekniker och teori är inte fastställt a priori det 
empiriska underlaget. Utgångspunkten har istället varit nyfikenheten kring 
unga människors politiska socialisation i det offentliga rummet. Parallellt 
och växelverkande med denna nyfikenhet har valet av empiriskt nedslags-
rum följt. Svarthjärtas och de politiska samtalens karaktär har i hög grad 
aktualiserat valet av metodologi, metod, teknik och teori. Medvetet har en 
bred definition av politik tillämpats i syfte att visa på den komplexitet som 
det samhällsgemensamma livet reser oavsett rummet eller platsen för detta. 
Jag har avsiktligt försökt närma mig unga människors politiska  
socialisation utifrån deras förutsättningar, i deras bekanta och vardagliga 
rum. Ett centralt ställningstagande handlar därför om hur, med vad och 
varför jag har närmat mig den institutionella karaktären och den pågående 
kommunikationen i Svarthjärta. Forskningsetiken handlar därför om det 
empiriska materialet, deltagarna i nätgemenskapen, metod, metodologi, 
tekniker och valet av teori samt gjorda kontextualiseringar. Forsknings-
etiken behandlar kort och gott hela genomförandet av avhandlingen och 
motiven för de val som gjorts. 

Inplaceringen av fallet i forskningsfältet politisk socialisation kan ske på 
minst tre sätt. En första inplacering ger att avhandlingens forsknings-
område handlar om unga människors politiska socialisation i samhället i 
stort och i de digitala medierna specifikt. En andra inplacering innebär en 
starkt avgränsad definition: politisk socialisation i nätgemenskaper av och 
för ungdomar på internet. En tredje inplacering erbjuder själva det ämne 
inom vilket avhandlingen är skriven – pedagogik och som jag klargjort i 
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Kapitel 1. Mot bakgrund av dessa tre sätt att förstå och inplacera  
avhandlingen har ett funktionellt och tillämparorienterat förhållningssätt 
valts vilket innebär en tillämpning av den forskning som görs relevant i 
relation till de angelägenheter som tas upp i de aktuella textpassagerna. 
Detta val är träffat för att forskning med utgångspunkt i unga människors 
politiska socialisation i nätgemenskaper på internet är begränsad.91 En 
något bredare och mer funktionellt anpassad forskningsanknytning  
tillämpas därmed.92 Avhandlingsfallet är lokaliserat till internet vilket är ett 
specifikt fält som ställer krav på kontextanpassad forskningsetik. 

7.3.1 Forskningsetik på internet 
Internet är på många sätt ett “komplext och mångdimensionellt socialt fält 
för aktivitet och interaktion. Det är också vagt och rörigt, kort sagt ett 
osäkert fält för forskning” (Sveningsson et al. 2003, s. 220). Elgesem 
(2002, s. 199) ställer i sin artikel What is Special about the Ethical Issues 
in Online Research upp ett etiskt protokoll att förhålla sig till vid forskning 
på internet. Om svaret är distinkt ja på samtliga frågor kan det vara för-
svarbart att genomföra sin studie: 
 

 Är risken för skada minimal?  
 Är undersökningsobjektens integritet och autonomi säkrad?  
 Är den tänkta metoden relevant?  
 Är kunskapsbidraget tillräckligt adekvat?  

 

                                                      
91 Förutom att följa upp de referenser som görs aktuella i de texter som använts i 
avhandlingen och som framgår av referenslistan samt allmänna sökningar på  
internet har även kvalificerade breda och smala sökningar gjorts med hjälp av av en 
bibliotikariestuderande (tack Haidi Emanuelsson). Olika sökstrategier och 
söksträngar har använts, exempelvis: (TITLE-ABS-KEY("political sociali?ation" 
OR "political communication" OR "political participation" OR "political  
engagement" OR "civic sociali?ation") AND TITLE-ABS-KEY(web OR internet 
OR "net community" OR "virtual community" OR cyberspace OR "social  
media") AND TITLE-ABS-KEY(young OR youth OR teenagers OR adolescent)) 
AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO(DOCTYPE, "re")). Sökningar 
har främst skett i SCOPUS och Web of Science (WOS) samt Google Scholar.  
Utfallet av sökningarna har genererat ett fåtal relevanta källor. 
92 Den huvudsakliga forskningsinramningen har skett i avhandlingens första  
kapitel. Viss koncentration och tillämpning av tidigare forskning sker även i  
avsnittet om situationspolitisk socialisation i Kapitel 5, samt i diskussionen av 
avhandlingens resultat och då i relation till digitala medier, det politiska samtalet i 
undervisning samt politisk socialisation i utbildningssituationer. Utöver detta  
tillämpas tidigare forskning där det görs aktuellt och nödvändigt. 
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Dessa frågor tillsammans med frågor hämtade ur Ethical decision-making 
and Internet research (Ess & the AoIR ethics committee, 2002) utgör  
centrala referenser i ställningstaganden av forskningsetisk natur när det 
gäller individskyddskravet och forskningskravet. I avhandlingen väger 
forskningskravet tyngst för legitimeringen av den forskning som  
genomförts. Men denna ingång är inte helt oproblematisk. En aspekt är det  
faktum att kraven som finns uppställda på traditionell forskning kan vara 
svåra att uppfylla när det gäller forskning på internet – den befintliga 
forskningsetiska praxisen är helt enkelt inte tillämpbar på internet. Det 
finns behov av att utifrån internets karaktär utveckla mer anpassade  
forskningsetiska riktlinjer än de som idag finns tillgängliga. En central 
sådan problematik är kravet på individskydd vilket behöver förstås mot 
bakgrund av den diffusa gränsen mellan privat och offentligt som bland 
annat användningen av de digitala medierna frambringar.  

7.3.1.1 Individskyddskravet 
Vilka kan vara de känsligaste frågorna att ta hänsyn till i avhandlingen? En 
central och känslig fråga gäller deltagarnas integritet där informations-
kravet och samtyckeskravet är de mest problematiska. Ess & the AoIR 
rekommenderar att: “the greater the vulnerability of the author/subject – 
the greater the obligation of the researcher to protect the author/subject” 
(s. 5). Enligt Vetenskapsrådet (1990/1999) ska forskaren informera  
undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och vilka premisser 
som gäller för deras deltagande vilket inte är rimligt i flertalet internet-
sammanhang. Att begära in samtycke från över 80 000 människor är en 
omöjlighet: “The opportunities of informing and gaining the consent of all 
participants are therefore extremely small, if non-existing” (Sveningsson 
2001, s. 59). Däremot är det möjligt att från dem som äger nät-
gemenskapen inhämta ett samtycke (ej informerat samtycke) vilket också 
gjorts. Initialt kontaktades tre nätgemenskaper genom e-post där de fick 
frågan om vilken inställning de har till att forskning bedrivs i nät-
gemenskapen. Ansvariga för samtliga tre nätgemenskaper visade sig vara 
positivt inställda. I två fall, Svarthjärta är ett av dem, ansågs frågan  
underlig då inställningen var att all information i nätgemenskapen och 
andra liknande är offentlig – gör vad du vill! Men är detta samtycke  
tillräckligt? Vad blir etiskt försvarbart? Ess & the AoIR (2002) ställer ett 
antal frågor som kan vara vägledande i hanteringen av graden av  
offentlighet:  
 

 Vilka etiska och juridiska förväntningar finns etablerade i rummet? 
(policy för nätgemenskapen etc.) 
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 Tror eller utgår deltagarna i den empiriska miljön från att deras 
kommunikation är privat? 

 Vilka är de initiala etiska förväntningarna och antagandena på  
subjekten som studeras? 

 
Ess & the AoIR menar att ju mer känd den publika karaktären i rummet är 
desto mindre är kravet på att skydda den personliga integriteten och rätten 
till informerat samtycke. Avtal och regler samt Svarthjärtas beskrivning av 
sig själv ger att Svarthjärta är offentligt.93 Är då informationskravet och 
samtyckeskravet rimligt? Nej. 

Informationskravet hänger ihop med samtyckeskravet som handlar om 
att forskaren bör informera och be om samtycke från de människor som 
involveras i forskningen. Det är bland annat här som det blir problematiskt 
att uppfylla kraven när forskning bedrivs på internet.94 Frågan om  
samtycke och information hänger, vilket antytts, ihop med mediets grad av 
offentlighet och deltagarkaraktär men även deltagarnas ålder. I Sverige är 
det i princip tillåtet att samla in empirisk data i offentliga miljöer utan 
informerat samtycke. Resultatredovisningen av forskning med material 
insamlad i offentliga miljöer är tillåten med kravet på att ingen enskild 
individ är identifierbar i själva rapporten (Sveningsson et al. 2003). En 
försvårande aspekt är att forskningen bedrivs i en nätgemenskap av och för 
ungdomar. “Barn och unga människor under 18 år kan inte ge samtycke 
själva, utan forskaren måste gå genom målsman” (s. 181). Löfberg skriver 
att: 

Vad som är privat respektive offentligt i studier av barn och ungdomar på 
internet är kanske en än mer delikat fråga eftersom barn och ungdomar är 
omyndiga och förväntas beskyddas av resten av samhället. Dessutom har 

                                                      
93 Exempelvis sker hänvisningar om att privata samtal ska föras i stängda delar av 
Svarthjärta (i PM). Svarthjärta inte bara beskriver sig själv som offentligt, det visar 
sig dessutom vara det genom den kommunikation som sker. Textsamtalen kan alla 
gå in och ta del av. Samtalen är på förhand definierade som icke-privata vilket även 
nämns explicit i textsamtalen. 
94 Hur gör vi exempelvis för att komma i kontakt med personer som deltagit i ett 
textsamtal vi är intresserade av? Det vill säga, hur hanteras internets flyktiga och 
stabila karaktär? Hur hantera samtalsdeltagare som varit deltagare men inte är det 
längre (deras innehållsproduktion, det digitala fotspåret, finns ju kvar)? Hur ska vi 
hålla koll på vem/vilka som deltar i textsamtalet? Hur kan denna problematik 
hanteras i relation till det faktum att vissa textsamtal sträcker sig över ett antal år? 
Hur ska vi hantera det som hinner hända under denna tid (nya medlemmar  
tillkommer, andra faller bort osv)? Hur ska vi hantera att vissa samtalsdeltagare 
inte är myndiga? 
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barn en förmåga att vara mer naiva och direkt spontana i jämförelse med 
den generella vuxne individen. Det skulle kunna betyda att det som barn 
och unga uttrycker på nätet är mer personligt eller mindre reflekterat och 
därvid mer känsliga data. (2008, s. 74)  

Det är mot bakgrund av ovan förda resonemang orimligt att uppfylla  
samtyckeskravet. Till detta skall läggas att det på internet ytterligare  
kompliceras av att “det egentligen inte finns någon möjlighet för forskaren 
att få reda på en persons verkliga ålder eller livssituation” (Sveningsson et 
al. 2003, s. 181).95 Dessutom är det i princip omöjligt att i enbart text-
samtal fastställa juridisk identitet. Att det är flertalet omyndiga unga  
människor som deltar i sociala medier torde inte vara någon överraskning 
för ansvariga vuxna som tillåter unga att vara på internet. I avhandlingen 
har användarnamn, namnet på undersökt nätgemenskap och information 
som kan förknippas med individ lämnats ute för att tillgodose kravet på 
resultatredovisning av forskning i offentliga miljöer men även för att 
minska risken för identifikation av enskild individ i avhandlingstexten. 
Även om institutionen, genom den tjocka beskrivningen, är möjlig att  
identifiera så är det, i avhandlingen, utelämnat information som i  
avhandlingstexten kan bindas till specifik juridisk individ och institution. 
Svarthjärta är ett fiktivt namn på nätgemenskapen som uttryckligen vänder 
sig till ungdomar och som drivs av ungdomar i myndig ålder. Det fiktiva 
namnet är alltså valt av forskningsetiska skäl (se även Sveningsson 2001, s. 
46). Namnet är valt för att så nära som möjligt synliggöra dess  
karakteristik och aktualisera dess egentliga namn utan att för den sakens 
skull erbjuda möjligheten till faktisk identifikation i avhandlingstexten.  

AoIR har enligt Sveningsson med flera (2003) utarbetat två variabler 
som ska användas som måttstock i beaktandet och hanteringen av material 
från internetmiljöer. Dessa är graden av offentlighet i miljön eller upp-
levelsen av densamma samt hur känslig informationen som finns där är. 
Svarthjärta beskrivs som “öppen för alla” men att medlemskap krävs för 
att nå vissa delar (dessa delar är ej empiriskt underlag i avhandlingen). 
Detta innebär att alla som vill och har möjlighet kan delta i nät-
gemenskapen. Om den aktuella nätgemenskapen klassar sig själv som  
öppen för alla, som offentlig, är informationskravet då rimligt att ställa? 
Nej. Men avgörande för frågan är vilka förväntningar deltagarna har på 
textsamtalet angående dess grad av offentlighet, varaktighet och möjliga 

                                                      
95 Helt omöjligt är det inte under de rätta omständigheterna (av tillfällighet kanske 
du känner någon som deltar eller att informationen som delges gör det möjligt att 
spåra den juridiska personen osv) men detta kräver arbete och identifikation  
utanför internet. 
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användningsområden. I de analyserade textsamtalen sker texthandlingar 
som tydligt uttrycker en uppfattning om att rummet av deltagarna förstås 
som offentligt. Den otydliga gränslinjen mellan privat och offentligt kan 
påbjuda behovet av nya begrepp, exempelvis context sensitivity och a sense 
of privacy. Det blir alltså viktigt att reflektera över informanternas  
uppfattning och tilltro till nätgemenskapens privata och offentliga  
karaktär. Vissa forskare menar att diskussionen om privat och offentligt 
inte behövs eftersom internet bör betraktas som offentligt (se resonemanget 
i Löfberg 2008, s. 74). Det finns dock forskare som menar att man bör 
skilja på olika mötesplatser på internet och dessas respektive status i termer 
av privat och offentligt. Bara för att en nätgemenskap och den  
kommunikation som finns där ligger öppen behöver det inte innebära att 
deltagarna är intresserade av att sprida informationen på ett mer offentligt 
sätt. Dessutom avgör innehållet i kommunikationen dess privata och  
offentliga karaktär. Så vad avgör graden av det privata och offentliga i 
Svarthjärta? Två viktiga faktorer, vilka redan omtalats, är tillgängligheten 
på data och deltagarnas subjektiva uttryck av offentlighet. Vid inloggning 
och registrering görs deltagarna medvetna om offentlighetsgraden i nät-
gemenskapen. Svarthjärta definieras som offentligt, forumen och text-
samtalen är offentliga, det vill säga har ett offentligt innehåll som ligger 
öppet (men som kräver inloggning för att producera mer innehåll).  

For those who do not wish to show their messages to the public, there are 
several opportunities of hiding either themselves or their messages. In most 
chat rooms, users can “go private” with one or several other users by  
creating a sub-room within the chat room, accessible only to themselves and 
the people they invite. (Sveningsson 2001, s. 59)  

Liknande möjligheter finns i Svarthjärta (PM, private message). Men det är 
inte här det forskningsetiska problemet finns. Problemet finns i vald  
åldersgrupp i enlighet med den problembild som Löfberg (2008) målar 
upp. Jag har valt att inte informera eller be om informerat samtycke av  
deltagarna och vårdnadshavare i de aktuella textsamtalen. Argumenten, för 
att summera, är: 
 

 Nätgemenskapen beskrivs som offentlig 
 I textsamtalen uttrycker deltagarna explicit att dessa är offentliga 
 Det är textsamtalet, inte individer, som studeras 
 Det är ogörligt att kontakta alla deltagare och vårdnadshavare 
 Ansvariga för Svarthjärta har kontaktats och medgivande för  

forskning har givits 
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Punktlistan är i princip identisk med Löfbergs (2008) vilket, tillsammans 
med fler liknande studier, påvisar att en viss forskningsetisk praxis har 
börjat ta form gällande denna typ av studier. 

Även om informations- och samtyckeskravet är de mest problematiska 
så bör även konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktas och hanteras. 
Hur är det exempelvis med journalföring, registrering, hantering och  
redovisning av data? Enligt Sveningsson med flera (2003) går konfidentiali-
tetskravet ut på att:  

deltagarna ska ges högsta möjliga konfidentialitet, och att personlig  
information ska lagras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte ska 
kunna ta del av den. All information ska också registreras, lagras och  
rapporteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte ska kunna  
identifieras. (s. 181)  

Data som behövs för att kontextualisera och beskriva Svarthjärta samt ett 
stort antal textsamtal har lagrats elektroniskt i namngivna mappar och 
undermappar. Analysen har skett direkt i Svarthjärta genom uppkoppling 
på internet samt på pappersutskrifter. En daterad nedladdning av data görs 
automatiskt. Datahanteringen hänger ihop med frågan: På vilket sätt  
garanteras deltagarnas rätt till integritet? “Att samla data online (utan att 
som forskare vara involverad i kommunikationen) är däremot ett sätt att 
samla material utan att direkt medverka i eller påverka det studerade  
skeendet” (Löfberg 2008, s. 64). Forskaren kan få tillgång till en mer  
opåverkad och autentisk situation. Detta innebär också att forskaren själv 
står inför att hantera och på egen hand överväga frågor om deltagarnas 
integritet.96 Dessutom går det att i texterna spåra attribut hos deltagarna:  

Information about participants' educational level is given off largely  
unconsciously by their sophistication of language use, including adherence 
to prescriptive norms (e.g., Herring, 1998a); similarly, age is often revealed 
through the preoccupations and life experiences communicated in message 
content (Herring, 1998c). Most apparent of all is participant gender, which 
is indicated by participants' names in asynchronous discussion groups. 
(Herring 2001, s. 9) 

Bevarandet av autentisk data och återgivning av den är en delikat fråga. 
Hur bör återgivning av data ske? “Only people familiar with the users’ 
online names can identify their online identities. Identification of their  
                                                      
96 Det är genom de uppgifter som finns i deltagarnas användarprofiler svårt att med 
säkerhet fastställa den juridiska identiteten i termer av namn, kön och ålder – det 
vill säga identiteten är redan dold. Det finns dock ett uttalat krav på deltagarna att 
vid bildanvändning använda bild på sig själv och detta öppnar upp för identifiering 
om du är bekant med personen ifråga. 
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offline identities, on the other hand, would require that one knows who 
they are both online and offline” (Sveningsson 2001, s. 61). Oundvikligen, 
oavsett vilken forskare som genomför forskning, så är sannolikheten hög 
att behöva göra etiska kompromisser när frågan om vad som ska  
inkluderas i forskningsrapporten aktualiseras. Sveningsson med flera 
(2003) skriver att: 

Även om användarna är anonyma på chatt, i den mening att vi inte vet vilka 
fysiska personer som döljer sig bakom namnen, så kan användarnamnen 
faktiskt ofta identifieras av andra användare … Som forskare kan vi med 
andra ord inte hänvisa till att användarna är anonyma, eller kan ändra sina 
namn, eftersom vitsen här är att användarna vill bli igenkända på nätet av 
andra användare i den grupp de tillhör. Många forskare väljer därför att 
ändra namnen på de användare som finns i deras material, liksom namnet 
på Internetplatsen. (s. 182)  

Detta resonemang talar, enligt författarna, för att ersätta termen  
anonymitet med pseudonymitet. Det finns dock en risk med att ändra  
användarnamnen enligt nämnda författare eftersom skämt och  
anspelningar kan förlora i betydelse “liksom viktiga aspekter av den miljö 
och de gruppkulturer som råder på platsen” (a.a., s. 183). Denna insikt 
behöver tas med i den analys som genomförs men framförallt i  
presentationen av empiriskt material i form av excerpt då det händer att 
vissa beskrivningar anspelar på det användarnamn som utfört en text-
handling.97 För att kunna avgöra vilka texthandlingar som påverkar vad i 
textsamtalen, att empiriskt hålla isär vilken deltagare som säger vad i text-
samtalet och därmed kunna urskilja olika typer av texthandlingar, används 
olika versaler (vilka i regel baseras på första bokstaven i deltagarnas  
användarnamn) i återgivandet i avhandlingen. 

Användarnamn, kön och ålder, ofta tillsammans med en bild, skapar en  
presentation som andra virtuella personer förhåller sig till och utgår ifrån 
vid sociala samspel. Namnen är betydelsefulla för identiteten online. Att  
använda dessa namn som meningsbärande enheter vid insamling av data 
skulle berika datamaterialet men också innebära att de beforskade virtuella 
personernas identiteter röjs. (Löfberg 2008, s. 64)  

                                                      
97 Analytiskt sett kan det bli viktigt att ta hänsyn till användarnamnen men i åter-
givningen av data har ändringen av användarnamn mindre betydelse (såvida  
samtalssekvensen inte innehåller användarnamnet) varför jag i dataåtergivningen 
använder mig av bokstävsbeteckningar, postidentiteter, istället för användarnamn. 
Autenticiteten i materialet förblir därmed i stor utsträckning intakt. Eftersom  
endast kortare sekvenser återges behövs inget utökat system för hur användar-
namnen ska kodas, dessutom är det texten (posterna i textsamtalen) som utgör 
analysobjektet – inte individerna. 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 167
 

Det deltagarna uttrycker i textsamtalen ser jag som gestaltningar av unga 
människors levda verklighet så som den uttrycks i rummet vilket  
aktualiserar behovet av autenticitet men som samtidigt ställer krav på viss 
förändring i återgivningen av data. Deltagarna transformeras därför till 
postidentiteter vilka hålls isär genom ett versalsystem (A, B, C osv).  

En principiellt viktig fråga att ta hänsyn till handlar om hur jag som 
forskare ser på samtalens karaktär och uppbyggnad, det vill säga hur jag 
väljer att kontextualisera dem, men även hur jag väljer att genomföra min 
analys och hur jag ser på ‘texten’. Är deltagarna i rummet främst att  
betrakta som ‘subjekt’ eller som författare vars texter ämnar vara  
offentliga? De politiskt kontroversiella samtalen betraktas som sam-
producerade offentliga texter (textsamtal). Vem (den juridiska personen av 
kött och blod) som säger vad är i analysen mindre relevant, fokus ligger 
snarare på vad som sägs, hur det sägs och vad detta sägande gör.  
Relaterade frågor till textens karaktär är vilken etisk signifikant risk som 
forskningen bibringar subjekten. Om innehåll skulle komma till allmän 
kännedom skulle det då skada deltagarna? Eftersom textsamtalen studeras 
som samproducerade offentliga texter bör det inte föreligga någon etiskt 
signifikant risk.98 Vad forskaren kan göra är att försvåra identifieringen av 
människor i de roller de har utanför nätet: 

I de fall där användarna uppger information om de namn som de har  
utanför nätet, var de bor och hur de ser ut, bör den ändras. På det viset kan 
människor som tillhör samma grupp på nätet visserligen identifiera dem i 
deras nätidentitet, men för att någon ska kunna identifiera en identitet  
utanför nätet måste han/hon känna personen både på och utanför nätet. På 
det viset minskar antalet människor som skulle kunna identifiera en  
användare. (Sveningsson et al. 2003, s. 183-184) 

Även om en användare skulle kunna identifieras så är det flera steg till att 
kunna fastställa personens juridiska namn, ålder och geografiska hemvist. 
Men om detta ändå skulle vara möjligt, kan då den information som  
återges i avhandlingen skada personen på något sätt? “Att rikta sig mot en 
specifik åldersgrupp, samt att även beröra känsliga teman … skapar  
metodologiska och etiska snaror för internetforskaren” (Löfberg 2008, s. 

                                                      
98 Visst är samtalsämnena av känslig (kontroversiell!) natur men med data-
behandlingen i beaktande samt studiens övergripande syfte och upplägg så har jag 
svårt att se att enskilda individer skulle kunna identifieras i avhandlingstexten och 
eventuellt skadas. 



168 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

72).99 Genom att utelämna eventuella uppgifter i avhandlingstexten som 
kan, med mycket ansträngning och sökningar utanför avhandlingstexten, 
leda till identifikation (knytas till juridisk person) borde problemet vara 
avhjälpt (även om jag inte ser det som ett problem). 

Möjligheten att kunna identifiera en individs juridiska identitet utanför 
nätgemenskapen, i avhandlingstexten, tillsammans med svårigheter i  
informationskravet och samtyckeskravet visar på en komplexitet som i 
dagsläget inte har hanterats på ett koherent sätt inom forskningsfältet  
internetforskning. Bristen på enhetlig praxis och eftersläpande forsknings-
etiska riktlinjer ställer krav på forskaren att argumentera för sina val. I 
avsnittet har ett antal av de mest centrala frågorna hanterats när det  
kommer till individskyddskravet och en viss forskningsetisk praxis har med 
hjälp av tidigare forskning möjligen börjat ta form. Rimlighetsgraden av de 
val som är träffade bör ställas mot relevansen av forskningen vilket  
rätteligen gör att forskningskravet behöver uppfyllas. 

7.3.1.2 Forskningskravet 
Kommunikationen på internet är en betydelsefull källa till kunskap om 
unga människors politiska socialisation men hur hanteringen av data som 
hämtats på internet skall behandlas är minimalt behandlat i forsknings-
litteraturen och nästan obetydligt hanterat i forskningsetiska riktlinjer för 
den samhällsvetenskapliga forskningen. Sveningsson med flera (2003)  
konstaterar att: 

Av HSFR:s fyra huvudkrav är det, som vi har sett, egentligen bara  
nyttjandekravet som går att uppfylla utan problem, det vill säga att de  
uppgifter som samlas in bara får användas till forskningsändamål. Samtliga 
krav som har att göra med själva insamlandet innebär däremot att vi får 
göra avvägningar och undantag mellan kravet på att skydda individen och 
kravet på att göra viktig forskning. Kvalitativ forskning i naturliga  
situationer kan mycket väl sägas höra till sådan forskning. (s. 184) 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  
forskning (Vetenskapsrådet, 1990/1999) står följande att läsa vad gäller 
relationen forskningskrav och individskyddskrav: 

                                                      
99 Den information som av etikprövningslagen anses som känslig är uppgifter om 
brott och domar i brottsmål, uppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening liksom  
uppgifter om hälsa eller sexualliv som kan knytas till viss person. Visst, de samtal 
som förs och det innehåll som skrivs fram är politiskt, kontroversiellt och känsligt 
men detta är i sig inte ett argument för att inte genomföra forskningen – snarare, i 
detta fall, ett argument för att genomföra forskningen. 
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Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets 
utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat 
krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att 
den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär 
att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. 
(s. 5) 

Det råder brist på empiriskt kvalitativ och ungdomsinriktad pedagogisk 
forskning inom internetforskningen preciserad mot politisk socialisation. 
Generellt vet vi lite om de skeenden och situationer som tar plats i nya 
(digitala) offentliga rum och som potentiellt kan ha betydelse för vilken typ 
av politisk socialisation som dagens unga bär med sig i ett nutida och  
framtida samhälle. Att denna typ av forskning är nödvändig och viktig 
framgår ytterligare i avhandlingens inledande delar. Med ingången att de 
två kraven (individskydd och forskning) inte är absoluta har en över-
vägning skett vilket resulterat i att forskningskravet fått företräde. Det är 
av samhällelig relevans att studera unga människors politiska socialisation 
i icke vuxenstyrda offentliga rum och i Svarthjärta har detta skett genom 
att inta positionen som dold spindel. 

7.3.2 Forskarposition som dold spindel 
Forskarpositionen kan beskrivas som en i nätet dold spindel. Vanligtvis 
brukar jag, i likhet med flertalet andra spindlar (personer som deltar på 
internet), bidra till att skapa trådar (innehåll) och genom detta upprätthålla 
vissa kommunikativa strukturer och egenskaper i nätet (internet). Men i 
detta sammanhang har en dold position valts med avsikt att kunna  
betrakta ett naturligt, av forskaren opåverkat, skeende. Strategin syftar till 
att inte påverka karaktären eller innehållet i textsamtalen med avsikt att 
kunna analysera dessa med så hög grad av autenticitet som möjligt: 

it is argued that people who know that they are observed behave differently 
than they otherwise would. Consequently, hidden observations are claimed 
to catch the environment as it normally looks better than observations 
where participants are aware of being observed. (Sveningsson 2001, s. 57) 

Genom att inta positionen som dold spindel undviks medvetet den  
medskapande dimensionen av textsamtal. Det finns alltså ett värde i att 
bevara neutralitet och osynlighet, att inte påverka det vardagliga flödet i 
textsamtalen. Om positionen istället hade varit innehållsproduktion i text-
samtalen, med information om att det är forskning som bedrivs, finns  
risken att textsamtalen ändrar karaktär men även att de dör om deltagarna 
väljer att överge dem. Möjligheten att på internet vara dold som forskare 
är en unik möjlighet som innebär tillgång till autentiskt material vilket 
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positionen som dold och forskningsetiskt medveten spindel möjliggör.  
Utöver de forskningsetiska frågor som hittills, utifrån internets karaktär, 
fördjupats återstår nu frågor av teoretisk, metodologisk och annan meto-
disk art. Dessa tillsammans med det som hittills redogjorts är utgångspunkt 
för diskussionen om avhandlingens trovärdighet och tillförlitlighet. 

7.3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Detta avsnitt behandlar trovärdighet (det vetenskapliga hantverkets  
ärlighet och pålitlighet) och tillförlitlighet (det vetenskapliga hantverkets 
äkthet, precision och stringens) i relation till valet av teori, metodologi, 
metod, analys, genomförande och resultat. Avsnittet syftar alltså till att  
problematisera och klargöra relationer och gjorda val för att på så sätt ge 
ytterligare verktyg att bedöma avhandlingens vetenskapliga kvalitet, tro-
värdighet och tillförlitlighet.  

Avhandlingens teoretiska ingång är agonismen och vilar i (och utgår 
ifrån) delar av Mouffes och Arendts politiska teori. De grundidéer som 
Mouffe för fram i ‘det politiska’ och det Arendt för fram genom sitt hand-
lingsbegrepp har blivit en grundplåt i preciseringen av ett av avhandlingens 
mest centrala begrepp – situationspolitisk socialisation. Centralt i detta är 
ambitionen att komma bort från en snäv syn på politik och socialisation, 
att även öppna upp för det som sker utanför de formella politiska institu-
tionerna med syfte att undersöka vad som faktiskt sker i unga människors 
handlingar och interaktion i det gemensamma. Hela det teoretiska bygget, 
som upparbetas i Kapitel 5 innebär en specifik syn på språk – språk är 
handling, aktivt och skapande. Ett entydigt fokus på just språkets konsti-
tuerande och verklighetsskapande natur gör att aspekter som har med fy-
siska kroppar, icke-språklig kommunikation, materialitet med mera lätt 
faller bort. Fokus på textsamtal och texthandlingar i nätgemenskapen, och 
genomförandet av forskningen generellt, exkluderar också andra typer av 
politiska handlingar i andra rum samt deltagarnas attityder och åsikter 
utanför internet. Wojcieszak (2010) konstaterar kritiskt i sammanhanget 
att:  

It shows that focusing solely on online activities when analyzing the effects 
produced by computer-mediated communication may yield incomplete  
results, and that it is essential to concurrently analyze influences that offline 
environments have on individual attitudes and behaviors. (s. 651) 

Avhandlingen måste därför också läsas i relation till detta. Men framför 
allt bör avhandlingens teoretiska ingångar läsas i relation till det samhälle 
som många människor lever i – ett samhälle som förstås som en typ av 
digitalt nätverks- och mediesamhälle där symbolkonsumtion och kommu-
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nikativa förmågor genom användning av text har blivit alltmer domine-
rande. Svarthjärta konstitueras till stor del av just språkliga aktiviteter 
vilket således aktiverat och legitimerat valet av språkligt textfokus men 
också det faktum att det är deltagarnas handlingar som konstituerar rum-
met, den nätgemenskap som studeras. 

Metodologin är en konstruktion med utgångspunkt i empirins karaktär. 
Detta har gjort metodologin språk- och textorienterad. Att internet-
forskningen är ett tämligen nytt forskningsfält har fått konsekvenser för 
forskningen vilket heller inte underlättats av att forskningsfältet unga 
människors politiska socialisation saknar forskning i nätgemenskaper. I 
den typ av grundforskning som bedrivits, pedagogisk forskning med  
inriktning mot situationspolitisk socialisation i digitalt medierade offentliga 
rum, har det således funnits behov av att samtidigt beskriva och förklara 
typen av empiri och utveckla analytiska redskap och teori. Nackdelen med 
detta är att det reducerat omfånget på det empiriska fallet och möjligheten 
att exempelvis ta sig an fler och olika typer av nätgemenskaper samt  
deltagarnas politiska handlande utanför internet. Fördelen med en  
empirianpassad metodologi är möjligheten att på djupet analysera det  
enskilda fallet och förstå dess unika karakteristik och i avhandlingen har 
detta inneburit en metodologi som tillämpas inom ramen för metoddesig-
nen fallstudie. 

Fallstudie som metoddesign blev aktualiserad genom pilotstudien då 
denna, tillsammans med metodologisk utveckling, syftade till att öppet 
undersöka ett antal nätgemenskaper i jakt på det då formulerade fallet 
‘unga människors politiska samtal och politiska handlande’. Fallstudien 
möjliggör att på ett avgränsat sätt och på djupet ta sig an fallet, den  
institutionella karaktären och den pågående kommunikationen i en nät-
gemenskap. Men detta är också en svaghet om yrkanden på generaliser-
barhet ska göras gällande. Exempelvis konstrueras tämligen konkreta kun-
skaper (om fallet) vilka är starkt kontextbundna gällande en viss popula-
tion. Snäv generaliserbarhet, att göra uttalanden av generell natur enbart 
baserade på det specifika fallet, är inte ambitionen. Snarare är en vid gene-
raliserbarhet mer möjlig, bestående av exemplifiering och diskussion – att 
dels visa vad som sker (explorativt och deskriptivt syfte) men också att 
använda detta för att med hjälp av tidigare forskning och teoretiska in-
gångar diskutera det politiska rummet och göra teoretiska synteser – som 
kan bidra till att förstå politisk socialisation (och kommunikation) i samti-
dens offentliga rum. Styrkan hos fallstudien är som bekant möjligheten att 
undersöka och beskriva ett specifikt fenomen som annars inte hade låtit sig 
undersökas och samtidigt bidra till teori och metodologiutveckling vilket 
gjort att avhandlingen genomgående bär denna karaktär när den genom 
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sitt genomförande rör sig inom flertalet forskningsfält och akademiska 
ämnen.  

Genomförandet av själva analysen har skett i tre moment.100 Denna  
strategi beskriver en process som börjar i rummet (institutionen) som  
helhet för att succesivt borra djupare och urskilja utmärkande drag i  
platsen (textsamtalen och de specifika texthandlingarnas karakteristik) för 
att sedan åter ta ett bredare grepp genom att beskriva de resultat som  
genererats i termer av villkor för situationspolitisk socialisation. En  
möjlighet och svårighet med att ha tillämpat dessa tre moment är det  
omfångsrika utfallet som genererats vilket ställer krav på framställnings-
ordning och de slutsatser som dras. Detta har varit en tidskrävande process 
men samtidigt fruktbar då analysen genererat en rik beskrivning av Svart-
hjärta, den institutionella karaktären och den pågående kommunikationen 
i nätgemenskapen. Hade jag valt att enbart analysera de tio textsamtalen 
hade ett antal kommunikativa villkor inte blivit identifierade och det  
politiska handlandet hade blivit mindre subtilt och begripligt. De tre  
momenten har på detta sätt tjänat till att förstå både institutionen och 
handlingarna vilka tillsammans, i förhållande till varandra, konstituerar 
och ger villkoren för situationspolitisk socialisation. Framställnings-
problemet har dels hanterats genom att presentera resultat och beskriv-
ningar i Bilaga 1, 2, 3 och 4. Bilagorna är stöd i form av kontextuella  
förståelser för de kondenserade resultat som skrivs fram i Kapitel 8, 9 och 
10 samtidigt som de i egen kraft är resultat av analysmoment I och II. 
Detta påpekande aktualiserar också den möjlighet som funnits att inte 
använda bilagorna vilket kan diskuteras. Min bedömning är dock att  
avhandlingsresultatet och vad som fallit ut av analyserna blir tydligare 
genom att tillämpa bilagor i detta fall. I övrigt har den teoretiska upp-
arbetningen tillämpats i syfte att genomgripande beskriva den institutio-
nella karaktären och den pågående kommunikationen och på så sätt bidra 
till att precisera resultaten.  

En ytterligare aspekt som rör förhållandet mellan de tre analys-
momenten (och forskningsfrågorna) är om det genom dessa är möjligt att 
identifiera politisk socialisation. Den teoretiska ingången och den  
metodologiska upparbetningen är här av avgörande betydelse för att förstå 
det möjliga i att identifiera uttryck av politisk socialisation i text.  
Begreppen rum och plats, men även institution och handling, är i detta 

                                                      
100 Den första analysdesignen innehöll sex moment men arbetades om i samband 
med att syftet och forskningsfrågorna ytterligare preciserades efter genomförandet 
av de sex analysmomenten. Analysgången är därför långt ifrån så linjär som de tre 
momenten kan ge sken av. 
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bärande för argumentationen. De två tidigare analysmomenten, i vilket de 
kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt handlande samt det 
politiska handlandets karakteristik analyseras, utgör det underlag som 
används för att identifiera uttryck av villkoren för den situationspolitiska 
socialisationen i textsamtalen så som de framkommer i de texthandlingar 
som analyserats och som skapar ett politiskt rum i nätgemenskapen Svart-
hjärta. Det är på denna grund som analysmoment III ska förstås, det vill 
säga det är i själva texten och genom denna, i form av interaktion genom 
texthandlingar, som uttryck av villkor för den situationspolitiska  
socialisationen identifieras och inte hos individerna som deltar. Text-
samtalens analyslängd i form av den tid som textsamtalen pågått och som 
utgör datamaterial för analysen i respektive textsamtal varierar från att 
vara kortare än ett dygn ända upp till 18 månader. Således förser de skilda 
textsamtalen med möjligheten att i viss bemärkelse genomföra en  
longitudinell studie i själva textsamtalen samtidigt som en longitudinell 
studie bedrivits i hela rummet. Socialisationsskeenden äger rum över tid, i 
situationer som aldrig kommer åter och detta skeende har således blivit 
analyserat genom studiens longitudinella karaktär genom att utgå ifrån att 
socialisation är något som sker i interaktion och handling vilket alltså  
innebär att jag har kunnat identifiera situationspolitisk socialisation i text-
samtalen genom att analysera de texthandlingar som konstituerar  
interaktionen och kommunikationen. 

Relationen mellan de kommunikativa villkoren för utövandet av  
politiskt handlande och det politiska handlandets karakteristik är att de 
kommunikativa villkoren styr vilket politiskt handlande som är möjligt 
vilket innebär en viss typ av socialisation där vissa texthandlingar är mer 
önskvärda än andra. En stark relation mellan de kommunikativa villkoren 
för utövandet av politiskt handlande samt det faktiska politiska handlandet 
kan därmed tas som intäkt för att det potentiellt sker politisk socialisation. 
Det vill säga ett politiskt handlande som följer de kommunikativa  
villkoren, att i texthandlingarna följa villkoren, tas som indikatorer på att 
det sker situationspolitisk socialisation i nätgemenskapens politiskt  
kontroversiella textsamtal. Detta sagt för att visa att pilotstudien gett stöd 
för syftesformuleringen och valet av teoretiska ingångar. Genom att visa på 
uttryck av situationspolitisk socialisation, att identifiera och synliggöra 
vilket politiskt subjektsskapande som konstitueras – det vill säga vilken 
politisk deltagarkaraktär som eftersträvas för de deltagare som väljer att 
medverka i textsamtalen – är det alltså möjligt att påstå att det sker  
situationspolitisk socialisation. Samtidigt är deltagarnas kommunikativa 
handlingar en nödvändighet för upprätthållandet av det politiska rummet i 
Svarthjärta. Rummets utformning har således betydelse för den typ av  
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politiska och kommunikativa handlingar som kan ske samtidigt som  
rummet fylls med mening och innebörd genom att bli en plats skapad av 
deltagarnas kommunikation och relationsskapande. Det politiska rummet 
gör anspråk på deltagarna samtidigt som deltagarna kan förändra det-
samma, men också säkra det, genom att se till så att något ‘äger rum’ – de 
handlar – och genom detta ‘tar plats’. 

De största svårigheterna i analysarbetet återfinns i analysmoment II där 
själva den politiska kommunikationen skulle analyseras som ett pågående 
samtal. Förutom de nödvändiga avgränsningar jag varit tvungen att göra 
(definitionen av analysenheten post och explicita responser) så är  
skapandet av intressespelstyper (typer av politiskt intressespel) och dessas 
kategoritillhörighet (de politiska handlingsarterna) en utmaning som ställer 
krav på följsamhet, systematik och subjektivt kontextuell och funktionell 
avgränsning. Svårigheten ligger främst i att skilja ut och klassificera poster 
av indirekt intressespelstyp eftersom dessa kräver en större kontext- och 
situationsmedvetenhet – det kräver en läsning fram och tillbaka i text-
samtalen och ett övervägande av de ord som används. Det kräver dessutom 
att varje postidentitet särskiljs och följs. I identifieringen av skilda typer av 
responsposter samt kategoriseringen av dessa är analysförfarandet något 
subjektivt. Subjektiviteten består i att inte fullt ut ha kunnat tillämpa de 
intressespelstyper som tidigare analyserats fram då responserna inte enbart 
består av dessa utan även av det som kallas Andra responser.  
Etiketteringen har, som ett resultat i sig, i de flesta fall sin motsvarighet i de 
intressespelstyper som analyserats fram (ifrågasättande, påpekande,  
erkännande, medhållande). De som inte har detta (frågande, förlöjligande, 
komplementerande tillägg osv.) klargörs inom respektive intressespelstyps 
funktionsbeskrivning. Men hur dessa kommit till kan inte förklaras mer än 
i termer av upprepad läsning och situationsförståelse samt karaktären på 
den intressespelspost som responderas. Analysmoment II innehåller alltså 
vissa svårigheter av subjektiv karaktär och som forskningsetiskt har  
hanterats genom att påvisa vad dessa svårigheter består i. 

Valet av nätgemenskap, typ av textsamtal och kategorin ungdomar 
(vilka de faktiska deltagarna är) behöver problematiseras något ytterligare. 
Flera nätgemenskaper drivs ofta av vuxna och företag som har ett  
vinstintresse (exempelvis MovieStarPlanet, Facebook, Kamrat) vilket ger en 
viss typ av institutionell prägel på nätgemenskapen. MovieStarPlanet har 
exempelvis vissa utbildningsmål formulerade som informativt adresseras 
till föräldrar. Detta behöver inte vara fel men det utestänger möjligheten 
att undersöka den typ av politisk socialisation som kan ta form om unga 
själva och från början får utforma det rum inom vilket detta kan ske. 
Svarthjärta är en tämligen liten nätgemenskap jämfört med Kamrat och 
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MovieStarPlanet vilket gör att en bredare publiks kommunikation och 
socialisation inte analyserats. Vilka som bedriver politiska samtal och var 
har betydelse för vilken typ av offentligt rum som tar form, men även för 
vilka kommunikativa villkor som aktualiseras. Urvalet av nätgemenskap 
bör alltså beaktas i relation till de resultat som tagit form genom analysen. 
En annan aspekt i urvalet av nätgemenskap handlar om den typ av samtal 
som analyserats: 

While sampling websites of formal political organizations is already  
complex, it is particularly difficult to build a sampling frame for web  
content analysis that takes into account virtual political expression and  
interaction. It essentially requires defining a boundary between what can 
and cannot be classified as political. (Gerodimos & Ward 2007, s. 116)  

Exakt vad behöver deltagarna göra online för att aktiviteterna ska klassas 
som politiska? Ett sätt att hantera definitionsproblematiken är att dels 
tillämpa en bred definition av politik men även att tillämpa pilotstudier där 
ett öppet undersökande av flertalet nätgemenskaper och textsamtal kan 
ske. Pilotstudien har i aktuellt fall bidragit till att kvalificera urvalet och 
urvalsinstrumenten.  

En fråga som jag fått i olika sammanhang handlar om samtalsdeltagarna 
– Hur vet du att det är ungdomar som samtalar? Det korta svaret är att jag 
med hundra procents säkerhet inte vet. Däremot är det nästan hundra  
procent sannolikt att det är olika ungdomar som deltar i samtalen.101 
Undersökning efter undersökning visar att unga frekvent använder och 
vistas i sociala medier (se exempelvis Findahl 2012). Textsamtalens  
innehåll och skriftliga karaktär i Svarthjärta speglar unga människors livs-
erfarenheter och expressiva språkbruk. Samtalsstrukturen är komplex och 
mångdimensionell i sättet att kommunicera både innehållsligt och retoriskt. 
Men samtalet kanske inte är ett ’riktigt’ politiskt samtal? Deltagarna 
kanske bara överdriver och försöker lura varandra? Ja, en första tanke 
kanske reser denna typ av frågor men vid en analys visar sig något helt 
annat. Angående att bli lurad på internet och i nätgemenskaper så gäller ju 
detta även i andra medier: 

You can be fooled about people in cyberspace, behind the cloak of words. 
But that can be said about telephones or face-to-face communication as 

                                                      
101 Jag hade, om jag exempelvis tillämpat intervjuer, kunnat fastställa åtminstone 
ett antal faktiska deltagare (enligt dessas utsagor). Ett alternativt genomförande 
hade varit triangulering av data där intervju med ägaren till Svarthjärta, intervjuer 
med ADMINS och CREW men även medlemmar hade kunnat genomföras för att 
sättas i relation till redan genomförd analys och en kvantitativ analys av exempelvis  
ordanvändningen i textsamtalen. 
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well; computer-mediated communications provide new ways to fool people, 
and the most obvious identity swindles will die out only when enough  
people learn to use the medium critically. (Rheingold 1993/2000, s. 12) 

Med största sannolikhet är alltså deltagarna som för en seriös politisk 
kommunikation i Svarthjärta unga människor av kött och blod. 

Resultatet av den empiriska studien är omfångsrikt bestående av ett stort 
antal resultat vilket aktualiserar frågan om urvalet av data och analysen av 
denna. Hur mycket data behövs för att genomföra en CMDA-studie? Två 
generella tumregler kan formuleras enligt Herring (2004b): ett, ju mer  
sällsynt fenomenet som ska studeras är, desto större insamling bör göras; 
två, ju fler variabler som ska tas hänsyn till i analysen desto större bör 
datainsamlingen vara. Det måste finnas tillräckligt med data för att kunna 
analysera valt fenomen och att vid fall av jämförelser, då data bryts ned i 
delar, ska aktuell data klara statistiskt testande. Eftersom det på förhand är 
svårt att veta hur omfattande insamling som bör göras rekommenderar 
Herring en pilotstudie baserad på en mindre mängd data och sedan, om 
nödvändigt, expandera insamlingsvolymen i den större studien i enlighet 
med de tendenser som synliggjorts i pilotstudien. Ett annat skäl till att  
begränsa datamängden på detta sätt handlade om mättnad och arbetstid. 
Bedömningen var att omfattningen var tillräcklig för att säga något om 
fallet men även att det var fullt tillräckligt för den tid som fanns för  
forskningsprojektet. Detta antagande visade sig rimligt då det exempelvis 
uppstod en mättnad efter analys av fyra textsamtal avseende skilda typer 
av politiskt intressespel. 16 typer för direkt intressespel och 14 av indirekt 
intressespel kunde urskiljas. Dessa typer kunde vid en ytterligare genom-
läsning och analys reduceras till totalt 12 typer. Den andra frågan som 
infinner sig är om den retoriska analyskategorin politiskt intressespel är 
tillräckligt operationaliserad. Herring skriver i detta sammanhang att: 

The greatest challenge in CMDA, and the key to a compelling analysis, lies 
in operationalizing concepts of theoretical interest … in terms of measurable 
language behaviors, based on the premise that human behavior in CMC  
environments is carried out mostly through linguistic means. (2010b, s. 238)  

Pilotstudien får åter en central betydelse eftersom denna tillsammans med 
litteraturinläsning bidragit till att kvalificera och utveckla analyskategorin 
politiskt intressespel. Tolv skilda intressespelstyper analyserades fram, var 
och en med specifika funktioner och som genom preciserad kategorisering, 
skapandet av de fyra handlingsarterna, blev ett sätt att hantera resultat-
framställningen utifrån det empiriskt omfattande fallet och därmed  
tydliggöra det politiska handlandets karakteristik i den datormedierade  
kommunikationen. 
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En genomgående svårighet i analysen av datormedierad kommunikation 
på internet är den empiriska datans föränderliga natur: “there is no reliable 
and accurate archive of online material, in that web pages can be modified 
hourly, defaced, or even permanently deleted” (Gerodimos & Ward 2007, 
s. 119). De tio textsamtalens olika analyslängd illustrerar denna  
problematik då samtalens (kronologiska) längd varierade. I den  
kvantitativt inriktade analysen av ADMINS deltagande blev denna  
problematik ytterligare explicit. Det blev svårt att avgöra vilka som hade 
varit ADMINS vid de tidpunkter posterna i textsamtalen gjordes. Räknandet 
och analysen av ADMINS deltagande och funktion innehåller därmed vissa 
problem och felkällor då rummet och deltagarnas användarprofiler  
förändras tillsammans med att ADMINS byts ut och avgår. Deltagare som 
tidigare varit ADMINS och inte är det vid tillfället när data analyseras och 
samlas markeras ej längre med den stjärnsymbol som de nuvarande  
ADMINS har. Det omvända gäller också i viss mening. De som deltog i text-
samtalen när dessa påbörjades och inte var ADMINS då men som är det nu 
ger också en viss felmarginal i analysen. Sammantaget gör detta att antalet 
poster postade av ADMINS kan vara svårt att fastställa. De poster som 
räknats i analysen är de poster där det tydligt framgår (står i posten) att 
deltagaren i fråga innehade en adminposition när den aktuella posten 
postades i textsamtalet. Troligen har flera adminposter fallit bort på grund 
av detta förfaringssätt. Den datormedierade kommunikationens  
föränderliga natur har således hanterats genom att dels vara medveten om 
denna utmaning och samtidigt ha stringenta krav i analysen för att undvika 
spekulativa och tolkande analyser. 

Ett sätt att avhjälpa rummets föränderliga natur i analysen är att vara 
noga med när och var data sparas samt när analysen sker. Ett annat sätt, 
vilket det förstnämnda indikerar, är att bedriva en longitudinell  
undersökning: “the most systematic and rigorous way to examine web 
content over time would need to be longitudinal analysis based on  
contemporaneous data collection” (Gerodimos & Ward 2007, s. 120). 
Nätgemenskapen förändras, deltagarna förändras, vissa lämnar och nya 
tillkommer. Kommunikationskaraktären och strategierna kan förändras 
och nya normer för deltagande kan göras gällande. Med en longitudinell 
forskningsdesign, systematiserad och daterad datalagring samt analys-
datering kan dessa problem hanteras men inte lösas – de är en del av de 
digitala mediernas karaktär. 

Min forskningsetiska inställning är att betrakta som kritiskt utopisk: 
“Den kritiska utopismens politik bygger på en föreställning om att stärka 
människor; den kritiska pessimismen på att göra dem till offer. Den ena 
fokuserar på vad vi gör med medierna, den andra på vad medierna gör 
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med oss” (Jenkins 2006/2008, s. 246). Vad gör användarna med de digi-
tala medierna och vad kan detta innebära för det offentliga samtalet? Hur 
kan vi genom den politiska kommunikationen i sociala medier förstå den 
unga människans politiska handlande? Kan ‘nya’ medier bidra till att 
stärka de ungas politiska ställning i samhället? Dessa frågor tillhör den 
kritiskt utopiska inställningen till unga, medier och politik. Vi vet sedan 
tidigare att forskningen inom politisk socialisation behöver vitaliseras –  
preciseringen av situationspolitisk socialisation utgör i detta ett sätt att 
etikettera en möjlig ingång och utgångspunkt och som i avhandlingen ska 
betraktas som kritiskt utopisk. 

7.4 Sammanfattning 
Analysen i den empiriska lokaliteten Svarthjärta aktualiserar, i likhet med 
annan datormedierad kommunikation på internet, behovet av anpassad 
metodologi och metoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 
Avhandlingens övergripande metoddesign är fallstudie. Fallstudiedesignen 
utgör det grundläggande förhållnings- och tillvägagångssättet i forsknings-
processen där syftet primärt är explorativt deskriptivt och förståelse-
inriktat. Genom fallstudie kan behovet av direkt observation tillgodoses 
och datainsamling i naturliga miljöer görs möjligt. Fallstudien är i huvud-
sak kvalitativ. Den institutionella karaktären och den pågående  
kommunikationen fokuseras (partikulär); beskrivningen som ges av fallet 
är omfattande genom att vara longitudinell, empiriskt förankrad och  
exemplifierande (deskriptiv); analysen av fallet kan leda till nya innebörder 
och upptäckter (heuristisk); begrepp konstrueras, fenomen identifieras och 
teori aktualiseras i och ur data (induktiv). Det metodologiska och  
metodiska arbetet är en situation i vilken det sker en pendling mellan olika 
moment – ett flexibelt samspel mellan företeelse och teori vilket tillgodosett 
behovet av explorativa och innovativa angreppssätt och skilda tekniker. 
Forskningsgenomförandet är alltså en konsekvens av det empiriska  
nedslaget och inte en från början bestämd process. Denna situation kan, 
när det kommer till valet av teori, beskrivas som aktualiserat och, när det 
kommer till framskrivningen av analysverktygen och preciserade urval av 
textsamtalen, växelverkande. 

Själva analysen av fallet placeras in under det metodologiskt  
pluralistiska paradigmet WebCA – innehållsanalys på internet – med  
inriktning mot CMDA – datormedierad diskursanalys. Användningen av 
CMDA innebär en utgångspunkt i den datormedierade kontexten och det 
kulturellt, sociala och historiskt större sammanhanget internet. Den  
metodologiska basen för detta är språkfokuserad, diskursorienterad,  
innehållsanalys, där språk som handling är centralt. 
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Pilotstudie används i syfte att utveckla en analysrepertoar och teori-
ingång, att med utgångspunkt i empirin (induktivt förfaringssätt) låta  
analytiska och teoretiska ingångar växa fram och aktualiseras (deduktivt). 
Resultaten från pilotstudien används för att utforma och precisera huvud-
studien bestående av tre analysmoment vilka redogjorts i Kapitel 6. Urvalet 
av empiriskt material, nätgemenskapen Svarthjärta och textsamtalen, är ett 
utfall av de kriterier som skrivits fram med hjälp av pilotstudien. Pilot-
studien har bidragit till precisering av forskningsproblemet, en förståelse av 
nätgemenskaper och politiska samtal i sociala medier samt precisering och 
utveckling av urvalskriterier, begrepp, analysverktyg och tekniker. 

Valet av nätgemenskap baseras på en översiktlig observation av skilda 
nationella nätgemenskaper och ett utarbetande av specifika urvalskriterier. 
Nätgemenskapen som valdes skulle vara av och för ungdomar (13-26 år), 
av öppen (populärkulturell, icke-politisk) och offentlig karaktär. Urvalet av 
de politiskt kontroversiella textsamtalen – samtal vars fråga/problem inte 
visar sig nå någon lösning oavsett bland annat bevisföring, kunskapsan-
språk, moraliska, etiska, affektiva, spirituella, rationella, eller irrationella 
uttryck innehållande betydande grupperingar, skiljelinjer och delningar, 
politiska intressen, stridande och oförenliga förklaringar och lösningar – 
genomförs utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier. Urvalsprocessen 
genomfördes i tre steg och resulterade i tio stycken textsamtal (s.k. trådar). 
Det totala antalet websidor som valdes ut för analys (augusti 2011) upp-
gick till 372 stycken innehållande 3708 poster motsvarande cirka 10 poster 
per websida.  

Avsnittet om forskningsetik diskuterar hur, med vad och varför forsk-
ningen utformats som den har. Det empiriska materialet, deltagare, metod, 
metodologi och valet av teori samt gjorda kontextualiseringar – hela av-
handlingens genomförande, behandlas. Bristen på enhetlig praxis och efter-
släpande forskningsetiska riktlinjer inom internetforskningen ställer krav 
på forskaren att argumentera för sina val. Detta har bland annat resulterat 
i att informerat samtycke inte inhämtats. Argumenten är att: nätgemen-
skapen beskrivs av ägarna som offentlig; i textsamtalen hänvisas det expli-
cit av deltagarna till att dessa är offentliga; det är textsamtalet, inte indivi-
der, som studeras; det är ogörligt att kontakta alla deltagare och vårdnads-
havare; samt Svarthjärta har kontaktats och medgivande till forskning från 
institutionen har skett. Möjligheten att kunna identifiera den juridiska 
identiteten utanför nätgemenskapen, i avhandlingstexten, tillsammans med 
svårigheter vad gäller informationskravet och samtyckeskravet visar på en 
komplexitet som i dagsläget inte har hanterats på ett koherent sätt i det 
unga forskningsfältet internet. Rimligheten i de val som är träffade ska 
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därför ställas mot forskningsrelevansen vilken argumenteras för i Kapitel 1 
och 2.  

Positionen som dold spindel påvisar forskarrollen i samlandet och  
analysen av empiri. Det är en strategi som inte påverkar karaktären eller 
innehållet i textsamtalen med avsikt att kunna analysera dessa med så hög 
grad av autenticitet som möjligt. Denna möjlighet är unik på internet. I 
avsnittet om trovärdighet och tillförlitlighet behandlas valet av teori,  
metodologi, metod, analys, genomförande och resultat. Avsnittet syftar till 
att problematisera och klargöra relationer och gjorda val för att på så sätt 
ge ytterligare verktyg för att kunna bedöma avhandlingens vetenskapliga 
kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet. 

Mot bakgrund av tidigare forskning, teori, metodologi och metod ska de 
empiriska resultaten nu presenteras. Detta sker med start i nätgemenskap-
ens kommunikativa villkor för politiskt handlande. 
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Kapitel 8. Resultat I: Kommunikativa villkor för 
politiskt handlande 
 
 
I detta första empiriska resultatkapitel besvaras forskningsfråga ett: Vilka 
kommunikativa villkor för utövandet av politiskt handlande råder i nät-
gemenskapen? Utfallet från analysmoment I presenteras vilket innebär att 
resultatredovisningen tar vid där den slutade i Kapitel 1, det vill säga en 
fortsatt beskrivning av den institutionella karaktären hos nätgemenskapen 
med fokus på de kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt  
handlande.102 Fem kommunikativa villkor för utövandet av politiskt  
handlande beskrivs och exemplifieras för att slutligen sammanfattas i en 
gemensam schematisk översikt.  

Samtalexcerptet nedan från textsamtalet Abort – Rätt eller fel? påvisar 
en genomgående karakteristik för de tio politiskt kontroversiella text-
samtalen som analyserats. Exemplet har valts för att det tydligt påvisar den 
allmänna karakteristik som präglar textsamtalen. Samtalet är ett samtal i 
samtalet, det sker parallellt och mellan det huvudsakliga samtalet och 
andra deltagares texthandlingar. Detta påvisar, i termer av samtalsmönster 
och förväntad kommunikation, en genomgående karaktär hos de tio  
politiskt kontroversiella textsamtalen – att samtalen och responserna som 
bygger upp dessa inte är linjärt ordnade, snarare parallella, växelverkande 
och komplexa. Det kommunikativa villkoret som detta exemplifierar går 
under benämningen Digital infrastruktur. Deltagaren i textsamtalet  
förväntas kunna lägga fram sin politiska åsikt och stå upp för den men 
också kunna hantera att bli i grunden ifrågasatt, kritiskt granskad och 
kritiserad. Excerptet nedan visar vikten av att som deltagare kunna hålla 
sig till sak, kunna föra en tydlig argumentation, att vara seriös och att 
pröva olika perspektiv samt att kunna sätta sig in i hur andra deltagare 
resonerar. De kommunikativa villkor som detta exemplifierar går under 
benämningen Innehållsfokusering, Polemisk gemenskap och Kommunika-
tiv gemenskap. Således illustrerar excerptet flera av de dimensioner som 
återfinns i de kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt hand-
lande. 
 

                                                      
102 En utförligare kontextualisering och beskrivning av de resultat som redovisas i 
denna del av kapitlet återfinns i Bilaga 2 och 3. I bilagorna ges en utförlig  
beskrivning av de kommunikativa villkoren för och i textsamtalen. Dessutom  
beskrivs och illustreras utförligt karaktären hos de tio textsamtal som analyserats. 
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Figur 9. Abort – Rätt eller Fel? 

Användningen av smått provocerande ord (ordbajsa (A1) och lilla gubben 
(M3)) påvisar viss grad av antagonism i sättet att kommunicera som till-
sammans med att deltagarna i sak tycker olika bidrar till spänningar som i 
grunden bygger på att textsamtalens existens berättigas av att de innehåller 
kontroverser och motsättningar men som hanteras inom en accepterad 
spelplan (se exempelvis M5: tillhör diskussionen, inte off topic osv.).  
Kontrovers är centralt, men inom det tillåtna ramverket som institutionen 
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tillhandahåller och som kan förstås i enlighet med Moffes strategiska  
agonism samt Arendts polemiska agonism där det konfrontativa är  
utmärkande för de politiska handlingarna och där kontrovers blir en  
nödvändig konsekvens av skillnad – en pluralism som är politiskt  
nödvändig och ofrånkomlig. Deltagarna förväntas vara tävlingsinriktade 
och indirekt påverka andra deltagare utan att för den skull påtvinga andra 
de egna åsikterna (M4, M5). Excerptet visar att textsamtalen till viss del 
också handlar om att stå upp och argumentera för den egna personens 
trovärdighet (A1, M1) – deltagaren utsätter sig själv för en risk då den egna 
personen, samtidigt som åsikten och saken i sig, sätts på spel. I excerptet 
visar postidentitet M vikten av att erkänna andras åsikter men inte nöd-
vändigtvis acceptera och hålla med om dem (M5). Att tydligt positionera 
sig (och andra) och försvara positionen och samtidigt vara innehålls-
fokuserad och medveten om de regler och normer som finns är centralt 
(M5). Vidare visar excerptet mediets lagringskaraktär och kravet på för-
mågan att följa med i textsamtalet samt att noga tänka igenom det som 
skrivs då det ofta åberopas på nytt i den egna eller andra deltagares argu-
mentation (A1). 

Samtliga tio textsamtal visar att de politiskt kontroversiella frågorna 
som behandlas genomsyras av personliga preferenser så som övertygelser, 
åsikter, känslor och lojaliteter. Kravet på att vara innehållsfokuserad och 
strikt i argumentationen (eller snarare konsekvent i sitt åsiktshävdande, om 
deltagaren inte mot förmodan skulle byta åsikt) är tillsynes vanligt före-
kommande i samtliga textsamtal. Fem kommunikativa villkor för utövan-
det av politiskt handlande, vilka är karakteriserande för rummet och som 
gör anspråk på kommunikationen och deltagarna, har alltså kunnat urskil-
jas genom analysen. I excerptet ovan är det främst de i kommunikationen 
förekommande villkoren som yttrar sig, det vill säga villkoren innehålls-
fokusering, polemisk gemenskap och kommunikativ gemenskap. Dessa 
återkommer jag till men först behandlas två villkor som i större utsträck-
ning har med själva ramen och formen för konversationen att göra – digital 
infrastruktur och administratörspedagog. 

8.1 Digital infrastruktur  
Digital infrastruktur är ett villkor som styr samtalsstrukturen, de tekniska 
möjligheterna och begränsningarna i textsamtalet. Den bärande teknikens 
och det digitala mediets möjligheter och begränsningar kommer till uttryck 
i hur samtalsstrukturen, dess infrastruktur, konstitueras. ADMINS möjlig-
heter att radera poster, låsa trådar, stänga ute deltagare, flytta trådar och 
så vidare är tillsammans med deltagarnas anpassning och tillämpning av 
mediet synliggörare av detta villkor.  
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Tidigare poster används ofta i argumentationen påvisande samtalets  
diakrona karaktär vilket blir synligt genom texthandlingar så som: “Jag 
har läst HELA tråden”, “Show me, citera mig!”. Deltagare använder sig 
alltså av lagringsmöjligheterna genom att tidigare poster och text-
handlingar används i argumentationen för att göra poänger, påpeka, 
trycka ner andra deltagare och det som sagts men framförallt inte sagts 
eller påståtts. Det sker mycket citeringar vilket tydliggör vad nya text-
handlingar är respons på. Det förekommer samtal i samtalet, det vill säga 
växelvisa och parallella samtal mellan enskilda deltagare samtidigt som 
samtalet förs vidare parallellt mellan fler deltagare. Det sker alltså flertalet 
parallella samtal inom ett och samma textsamtal vilka hakar i varandra, 
glider över i nya infallsvinklar och tar tvärt slut när den specifika  
vinklingen är färdigdiskuterad för att påbörjas igen med nya infallsvinklar. 
Samtalsstrukturen är komplex, metanarrativ och av hypertextkaraktär, 
multiförfattad och svårdefinierad vad gäller början och slut (detta bl.a. 
eftersom samtal i andra trådar aktualiseras på nytt i nya/andra trådar).  

Tack vare viss förskjutning i tid, den tid det tar att skriva en post och 
sedan läsa, sker besvarandet av poster något fördröjt i relation till var  
samtalssituationen befinner sig (asynkron karaktär). Detta gör att samtalet 
och dess tillfälliga fokus kan hoppa fram och tillbaka vilket är en av  
förklaringarna till varför det förekommer flera samtal parallellt i text-
samtalet. Fördröjningen och missuppfattningar kan förklaras med att  
poster ibland postas simultant av olika deltagare (synkron karaktär) vilket 
gör att de kan missa för samtalssituationen centrala texthandlingar. Vidare 
är det vanligt att deltagare som sympatiserar med varandras åsikter  
använder varandras poster för att positionera sig gentemot andra, exempel: 
“Eftersom jag inte orkar leta upp och citera mig själv så citerar jag C. För 
han säger det jag tycker. Fast lite snällare”. Det händer återkommande att 
nya deltagare går in i textsamtalet genom att besvara/kommentera den 
första posten (TS post) i tråden. En förklaring till detta kan vara att när en 
deltagare väljer att gå in i tråden, genom att klicka på dess länk, så  
kommer deltagaren till trådens första sida. På första sidan finns det  
alternativ att ta sig fram en sida i taget eller att gå direkt till sista sidan, 
eller att klicka på den aktuella posten som ska besvaras. Detta ställer krav 
på att i samtalssituationen sätta in varje post i sitt rätta sammanhang.  
Eftersom det kommer in nya deltagare behöver de som varit inne i text-
samtalet en längre tid veta vad posten är en respons på (och var) i samtalet 
(om inte citering sker som klargör vad och var responsen gäller). Digital  
infrastruktur är alltså ett kommunikativt villkor som beaktar de tekniska 
möjligheterna och begränsningarna i textsamtalen och som styr samtals-
strukturen. 
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8.2 Administratörspedagog  
Administratörspedagog är ett villkor i vilket rollen för institutionell  
styrning och förmedling, baserat på institutionens regler och normer, görs 
gällande. ADMINS intar en mängd olika roller med skilda funktioner genom 
sina texthandlingar i de politiskt kontroversiella samtalen. Det totala  
antalet poster där ADMINS deltar på ett eller annat sätt är 117 stycken av 
totalt 3708 poster. I förhållande till denna relativt låga andel (3 %) är  
ADMINS röst betydande för upprätthållandet av det institutionella ram-
verket. ADMINS deltar som TS, administratörer, personliga deltagare och 
’möblerare’ av rummet. I egenskap av TS erhåller ADMINS dessutom en 
extra kraftfullt priviligierad position som innehållsfokuserare och  
innehållsavvikare. I egenskap av administratör blir ADMIN en teknisk  
operatör, innehållsfokuserare, samtalsorganisatör och stöttare, regel-
tillämpare, övervakare, utkastare, konfliktlösare, lyssnare och samtalsvän. 
ADMIN som personlig deltagare kan inta rollen som åsikts- och norm-
förmedlare, moralisk väktare och uppmanare, kritisk samtalsdeltagare och 
reflektionsförmedlare. ADMINS som deltar som deltagare och TS riskerar 
att själva bryta mot regler och normer. Detta sker vid ett antal tillfällen i de 
tio textsamtalen. ADMINS som påpekar ett visst korrekt beteende och sedan 
själva gör det motsatta skapar en normativitetsparadox. I vissa fall  
legitimerar detta exempelvis att det sker OT (Off Topic) i textsamtalen och 
i andra fall visar det sig inte få någon märkbar betydelse. Administratörs-
pedagog är alltså ett kommunikativt villkor som ställer krav på samtals-
deltagarna att anpassa sig efter institutionens administratörer vilka intar 
rollen för styrning och förmedling i textsamtalen baserat på institutionens 
regler och normer. 

8.3 Innehållsfokusering 
Innehållsfokusering är ett villkor som ställer krav på deltagarna att hålla 
sig till ämnet, kunna definiera, välja ut, tillämpa och tillföra innehåll i text-
samtalet. En första aspekt av detta villkor är OT-regeln, att inte vara eller 
gå utanför samtalsämnet, och den frekventa tillämpningen av denna regel i 
samtalen. Men användningen av OT är dubbelbottnad. OT-regeln används 
dels för innehållsfokusering men även för innehållsvidgning. När deltagare 
tar upp att de är OT, ursäktar sig med detta, bäddar de samtidigt för att 
kunna vara OT. Det blir alltså legitimt att vara OT om deltagaren  
poängterar och visar att den är medveten om detta: “I detta forum är det ju 
lite värsta-fiender-faktor :<”; “Ja, för att vegetarianer har "rätt". Det är 
inte ens en diskussion, det är skitkastning på att den ena är mer påläst än 
den andra. Den här tråden kommer sluta likadant som den andra. Förlåt 
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för offtopic.”. Här legitimeras texthandlingen om trådens öde genom att 
påvisa att detta är OT. OT-regeln tillämpas även av deltagarna för att styra 
varandra rätt, att vara innehållsfokuserade, i samtalet. Regeln används som 
en tillrättavisning (för att säga saker som är OT) men också som ett  
villkorsgivande ramverk – innehållsstyrning av samtalet: “-flyttade en fråga 
till en ny tråd. Då den säkert går OT.-”; “Topic please”; “Håll dig på topic 
eller dra”. OT-regeln används alltså som ramsättare för samtalet, som 
resurs för att korrigera och styra samtalet och deltagarna men samtidigt 
som ett sätt att gå OT.  

En andra aspekt av villkoret är att den som skapar tråden (TS) erhåller 
rätten att definiera och innehållsstyra textsamtalet. (En fråga som gjort sig 
alltmer aktualiserad under analysen är vilken position/roll och funktion TS 
får i textsamtalen samt TS sätt att rama in ämnet/frågan för tråden. Denna 
fråga har dock inte undersökts). TS äger rätten att definiera innehållet, det 
vill säga vad som ryms inom tråden och inte. Om TS genom en text-
handling kommenterar att samtalet är OT får det konsekvenser – samtalet 
förs in på rätt spår igen: “Det är inte direkt Sveriges JAS-plan som drar 
bombmattor över sandnegerhus direkt. Men sluta prata om krig här nu, 
och pratar om energikällor.”. TS får i egenskap av att vara TS en svag 
adminposition.  

En tredje aspekt av villkoret är kravet på deltagarna att i textsamtalet 
bidra till innehållsproduktion och ämnesprecisering. Deltagare förväntas 
bidra med nytt innehåll i samtalen, att inte upprepa det andra redan sagt. 
Detta uttrycks tydligt av ADMIN i tråden Varför äta kött?: “Det vore 
smartast att lämna tråden om du inte har något eget att tillföra”. Kravet på 
innehållsproduktion är starkt knuten till OT-regeln som talar om att  
samtalet ska vara innehållsfokuserat vilket avkräver ämnes- och innehålls-
medvetenhet. För att inte vara OT måste således deltagaren behärska och 
vara insatt – eller åtminstone ha åsikter och försöka försvara dem – inom 
det aktuella ämnet/frågan: “denna diskussion kräver analyser som sträcker 
sig över flera områden, annars blir det ju bara ja och nej svar”. Att kunna 
ämnet kan fungera både ämnespreciserande och ämnesöppnande i text-
samtalet. Det vill säga det kan leda till fördjupad innehållsprecisering men 
kan också bidra till att vidga innehållet genom argumentation för ett nytt 
innehålls indirekta relevans för samtalet. Deltagarna ska kunna belägga 
och precisera – ej generalisera: “Du kan inte bara generalisera sådär”; “Du 
generaliserar som fan det vet du va?”; “Bithc Be Generalizyn!”; “ima 
gonna let you finish but hitler had one of the best generalizations of ALL 
TIME”.  

En fjärde och sista aspekt av villkoret innehållsfokusering är de krav 
som ställs på deltagarna att kunna hantera och söka information och  
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använda relevanta källor. Deltagaren förväntas kunna hantera information 
genom att kunna söka, värdera, välja ut relevant information och  
informationsmängd, kunna referera, länka samt tillämpa informationen i 
ett nytt sammanhang (textsamtalet): “Har du någon forskningsrapport, 
artikel eller liknande som beskriver idén mer noggrant så är jag intresserad 
av att läsa den senare idag”; “Det jag har läst om vågenergi är att det  
gynnar stora delar utav djurlivet. Har inga länkar om det endast det jag 
har fått höra på våran marinbiologi på västkusten.”; “Jag var faktiskt inne 
på den hemsidan och hittade citaten, ska läsa igenom hans tankar senare”. 
Det är centralt att kunna belägga med källor samt att kunna avgöra dessa 
sanningsvärde och trovärdighet: “Jag kräver att ni motbevisar det jag 
kommer med, med fakta som styrker ert gnäll”; “Oj, media. FINT”. Det är 
inte alltid deltagarna behöver presentera fakta varför deltagare även  
behöver kunna avgöra när det behövs. Allmänt accepterade påståenden om 
vissa sakförhållanden behöver inte beläggas med fakta, de behöver ingen 
källa. Innehållsfokusering är alltså ett kommunikativt villkor som ställer 
krav på innehållsfokusering, tillämpning av OT-regeln, ämnesbundenhet, 
urval, tillämpning samt tillförande av innehåll i textsamtalet. 

8.4 Polemisk gemenskap  
Polemisk gemenskap är ett villkor som klargör att textsamtalens existens-
bas vilar på kontrovers och meningsstrid mellan deltagare inom ramen för 
en gemenskap och överenskommen spelplan. Samtalens existensberätti-
gande bygger på meningsskiljaktigheter mellan deltagare och grupper av 
deltagare inom vars grupper det kan finnas samstämmighet och konsensus. 
Textsamtalet måste konstitueras av kontrovers och motsättningar. Detta 
blir explicit uttryckt genom två deltagare där upplevelsen av frånvaro av 
meningsskiljaktighet aktualiseras: 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Polemisk gemenskap 

Figur 10 är ett paradoxalt exempel eftersom de båda postidentiteterna når 
konsensus (B1: “Då är vi två…”) om att det är centralt med menings-
skiljaktighet. Samtalets existensberättigande som är byggt på kontrovers 
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och kamp illustreras vidare av kravet på att offentligt framföra sin åsikt 
och inta positioner men även på den höga graden av tävling – att försöka 
argumentera mot de meningsmotståndare som intar andra positioner och 
samtidigt argumentera med sig själv. Deltagarna behöver i tävlingen, att 
argumentera för sin sak och mot andra, kunna identifiera motståndarens 
svaga punkter och sätta sig in i hur motståndaren tänker och utifrån detta 
sätta motståndaren ur spel. Detta visar sig bland annat ske genom att  
provocera och utmana motståndaren så att denna blir mer affektiv i sin 
argumentation. Ett annat sätt är att vara utförlig och använda stora  
mängder resonerande och argumenterande text i syfte att trötta ut  
motståndaren. I tävlingen handlar det dessutom om att försöka påverka 
motståndaren till andra åsikter, det vill säga medvetna försök till påverkan 
av andra deltagare i textsamtalet. Affektiva och personliga erfarenheter är 
andra uttryck som kommer till användning i försöket att övertyga och 
vinna debatten. Polemisk gemenskap är alltså ett kommunikativt villkor 
som ställer krav på att textsamtalen ska baseras på kontrovers och  
meningsstrid genom deltagarnas handlingar inom ramen för gemenskapen 
och de överenskomna spelreglerna. 

8.5 Kommunikativ gemenskap 
Kommunikativ gemenskap är ett villkor som ställer krav på deltagarna att 
främja det ömsesidiga meningsutbytet, att vara socialt receptiva, att kunna 
utbyta och göra innehåll begripligt samt att vara personligt engagerad och 
ha en förmåga att följa med i textsamtalet. Den första aspekten av detta 
villkor är vanligt förekommande och ämnar stödja samtalsprocessen – ett 
slags kommunikationskit. Handlingar som bidrar till att stödja det ömse-
sidiga meningsutbytet kan klassas som OT men är inofficiellt tillåtna och 
främjar kommunikationen i textsamtalen, exempelvis: “svår fråga”; “håller 
inte med”; “word”; “intressant tankesätt”; “gå inte in här då”. Handling-
arna som uttrycker villkoret kan alltså vara uppmaningar, bekräftelser, 
tillrättavisningar och förslag på lämpligt beteende, personliga erkännanden 
och så vidare.  

En andra aspekt av villkoret är de krav som ställs på deltagaren att i 
textsamtalen föra sig socialt. Deltagarna avkrävs att vara socialt receptiva, 
bidragande och vänliga: “Var snälla mot varandra och respektera  
varandras åsikter så kan alla ha trevligt”. Detta påpekas i reglerna och 
preciseras ytterligare i forumen och i textsamtalen genom att påtala att 
personliga påhopp, kränkningar med mera är otillåtet. Vid övertramp, 
exempelvis kränkningar och förtal, förväntas deltagarna lösa de problem 
som detta uppbringat genom att meddela en ADMIN eller att själva reda ut 
det.  
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Figur 11. Kommunikativ gemenskap (1) 

Detta visar att det i textsamtalen skapas relationer mellan deltagarna och 
som gör deltagandet i de politiskt kontroversiella textsamtalen personligt. 
Deltagarna förväntas många gånger förmedla sina känslor, men inte utan 
att veta om och påvisa medvetenhet om alternativa tyckanden och känslor 
samt de konsekvenser vissa preferenser medför. Deltagarna avkrävs dess-
utom genomgående en regel- och normmedvetenhet – deltagaren behöver 
veta reglerna och känna av vilka normer som gäller för att kunna tillämpa 
dem till sin fördel i kommunikationen. Den sociala receptiviteten, att 
kunna navigera och föra sig tillsammans med andra deltagare i de aktuella 
textsamtalen – att hantera, kunna och acceptera spelplanens normer och 
regler – är således betydande för kommunikationen i textsamtalen.  
En tredje aspekt av villkoret är de krav som ställs på deltagarna att  
ömsesidigt kunna utbyta meningsinnehåll. Deltagarna avkrävs ett visst 
ordförråd, skriv- och lässkicklighet. De avkrävs en kommunikativ förmåga 
genom att i språket tydligt uttrycka sig, förklara, resonera och utveckla 
ståndpunkter som kan begripas av andra. Centralt i detta är att välja rätt 
ord vid rätt tillfällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Kommunikativ gemenskap (2) 
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Att välja rätt ord blir tydligt i N1 (ordet parasit är opassande…) och J2 
(Men det ÄR ju en parasit…) och som i textsamtalet övergår till att explicit 
hantera problemet och relevansen av att benämna ett fenomen med dess 
rätta vokabulär (N2, J3). Kravet på denna typ av förmåga, att ömsesidigt 
utbyta meningsinnehåll och välja rätt vokabulär, baseras på en vilja att 
förstå, att verka för ömsesidighet och gemenskap samt innehållsfokusering.  

En fjärde och sista aspekt av detta kommunikativa villkor är de krav 
som ställs på personligt engagemang och förmåga att följa med i text-
samtalen. Personliga engagemang och preferenser avkrävs deltagarna då 
detta utgör drivkrafter i den politiska kommunikationen. Deltagarna  
deltar, generellt, i trådar som de har ett intresse i: “Om man är i en sådan 
här tråd så är det ganska lätt att tro att man är intresserad av ämnet, eller 
vill argumentera emot. Om man inte bryr sig skriver man ju inte i tråden? 
Utanför internet springer jag ju inte omkring och knackar dörr precis”. 
Deltagarna avkrävs vidare färdigheter i att kunna följa med i samtalet och 
avgöra vad texthandlingar är respons på. Deltagarna avkrävs att kunna 
följa med och hantera samtalsstrukturens komplexitet. Kommunikativ 
gemenskap är alltså ett kommunikativt villkor som ställer krav på  
ömsesidiga meningsutbyten, social receptivitet, utbyte och begripliggörande 
av innehåll samt personligt engagemang och förmåga till följsamhet i text-
samtalet. 

8.6 Sammanfattning 
1. Vilka kommunikativa villkor för utövandet av politiskt handlande råder 
i nätgemenskapen? Fem kommunikativa villkor för utövandet av politiskt 
handlande har analyserats fram: den digitala infrastrukturen, bestående av 
de tekniska möjligheterna och begränsningarna i textsamtalen vilka är 
styrande för samtalsstrukturen; administratörspedagogen, en institutionellt 
rollbesatt styrning och förmedling av institutionens regler och normer i 
textsamtalen; innehållsfokusering, kravet på deltagaren att hålla sig till 
ämnet och att innehållsfokusera textsamtalet; polemisk gemenskap, kravet 
på meningsstrid i textsamtalen inom ramen för accepterade regler och 
normer; samt kommunikativ gemenskap, kravet på ömsesidiga menings-
utbyten, social receptivitet, kommunikativ klarhet och följsamhet i text-
samtalen. En schematisk resultatframställning sammanfattar de kommuni-  
kativa villkoren för utövandet av politiskt handlande: 
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Kommunikativa villkor Beskrivning av villkor Utmärkande drag 

Digital infrastruktur De tekniska förutsättningarna styrande för 
samtalsstrukturen 

Digital teknik 
Samtalsstruktur 

Administratörspedagog Rollen för institutionell styrning och för-
medling baserat på institutionens regler och 
normer 

Roll 
Institutionsstyrning 
Administration 

Innehållsfokusering Krav på innehållsfokusering uttryckt genom 
tillämpning av OT-regeln, ämnesbundenhet, 
urval, tillämpning samt tillförande av inne-
håll. 

Innehållshantering 
OT-regeln 
Ämnesprecisering  

Polemisk gemenskap Krav på kontrovers och meningsstrid inom 
ramen för gemenskapen och överenskomna 
regler och normer. 

Kontrovers 
Tävling 
Spelplan  

Kommunikativ gemen-
skap 

Krav på ömsesidiga meningsutbyten, social 
receptivitet, utbyte och begripliggörande av 
innehåll samt personligt engagemang och 
förmåga till samtalsföljsamhet. 

Ömsesidighet 
Klarhet 
Följsamhet  
Engagemang  

 

Figur 13. Kommunikativa villkor för politiskt handlande i Svarthjärta 

De kommunikativa villkoren för politiskt handlande är avgörande för de 
politiska handlingar som sker i hanteringen av politiska intressen genom 
politiskt intressespel. I nästa kapitel, och mot denna bakgrund, presenteras 
därmed det politiska handlandets karakteristik. 



 
 

  



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 193
 

Kapitel 9. Resultat II: Det politiska handlandets 
karakteristik 
 
 
I detta andra empiriska resultatkapitel besvaras forskningsfråga två: Vilken 
är det politiska handlandets karakteristik i samtalen? Analysen av politiskt 
handlande, i betydelsen påbörja något nytt genom att träda in på världens 
scen och ta ansvar i livet av mänsklig gemenskap genom att tillsammans 
med andra hantera frågor och problem som är centrala för konstituerandet 
av den mänskliga gemenskapen har genererat tolv typer av politiskt  
handlande (tolv typer av politiskt intressespel, dessa redovisas i Bilaga 4). 
De tolv typerna av politiskt intressespel används för att skapa fyra  
politiska handlingsarter vilka beskriver det politiska handlandets  
karakteristik: Att utmana, Ge understöd, Sätta press och Ta djup. Det 
politiska handlandet karakteriseras i huvudsak av öppen, konfrontativ och 
erkännande retorik genom att politiska intressen, positioner och argument 
offentliggörs och polemiskt kommuniceras och erkänns. De fyra  
handlingsarterna är inspirerade av fyra fotbollstermer med samma namn 
vilka bidrar till att beskriva och förklarar den polemiska dimensionen och 
den tävling som sker inom den gemensamt accepterade spelplanen i Svart-
hjärta. I likhet med nätgemenskapen så har fotbollen gemensamma spelreg-
ler genom skrivna regler, förväntningar och normer utifrån vilka deltagar-
nas handlingar värderas men detta behöver inte innebära att möjligheten 
till att handla expressivt, och i vissa avseenden handla oväntat, inte skulle 
vara möjligt. Att tänka och agera utanför det förväntade är en del av fot-
bollsspelet vilket också är fallet i nätgemenskapen. De politiska handlings-
arterna beskrivs med start i den mest dominerande handlingsarten – Att 
utmana. 

9.1 Att utmana – sätta politiska intressen på spel 
Att utmana karakteriseras av att vara rak, ärlig, öppen, tillmötesgående 
och konfrontativ samt bekräftande och proklamerande. Handlingsarten 
innehåller fyra typer av politiskt handlande: direkt deklarerande, direkt 
medhållande, direkt bemötande och indirekt konstaterande. Att utmana 
består empiriskt av 409 poster vilket motsvarar 66 % av alla intressespels-
poster.  

Det politiska handlandet i denna handlingsart uttrycker tydligt hur saker 
förhåller sig och vilka politiska intressen och positioner som förs fram och 
som bör värderas. Det politiska handlandet slår helt enkelt fast hur  
innehållet i spelplanen (samtalet och det frågan gör gällande) ser ut och 
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vad som genom explicit argumentation bör värderas i det aktuella fallet. 
Denna politiska handlingsart innebär ett från början kontrollerat politiskt 
handlande i vilket det sker ett offentligt proklamerande och öppet  
prövande, en utmaning av andras och egna politiska intressen – en  
invitation till offentlig politisk strid där politiska intressen sätts på spel. 
Det politiska handlandet inom handlingsarten bidrar därför till politisk 
positionering (vad/vem/vilka deltagaren vill tillhöra och inte tillhöra) och 
skapar samtidigt ett öppet ärligt rum för samtal där tillvarons beskaffenhet 
argumenteras och ifrågasätts. Den politiska handlingsarten Att utmana 
karakteriseras därför av politiskt handlande vilket offensivt och konfronta-
tivt ger sig på det saken gäller och genom öppen retorik upprätthåller och 
kämpar för de politiska intressen som bör synliggöras och värnas. Exempel 
på politiskt handlande vilket ryms inom denna handlingsart är de sex  
excerpt som följer nedan: 

 
 

 
 
 

Figur 14. Att utmana (Typ: Direkt deklarerande) 

I Figur 14 sker en deklareringen av politiska intressen genom synliggörande 
av de motiv som den förespråkade handlingen bygger på. Det görs klart att 
alla människor, oavsett sexuell läggning, bör ha samma rättigheter och att 
vi alla står lika inför lagen. I Figur 15 framgår det, av texthandlingen som 
föranleder medhållandet, att personliga politiska intressen (skrämmer) och 
ekonomiskt politiska (ekonomisk idé) som driver postidentiteten att hålla 
med den föregående postidentiteten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Att utmana (Typ: Direkt medhållande (förstärkning)) 
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Figur 16. Att utmana (Typ: Direkt medhållande (utveckling)) 

Figur 16 illustrerar en annan karakteristik hos direkt medhållande,  
nämligen utveckling. Postidentiteten instämmer med föregående text-
handlingar och utvecklar, det vill säga tillägger ytterligare argument,  
genom att delge att vigsel av homosexuella mot prästers vilja innebär ett 
kränkande av religionsfriheten – det vill säga ett i detta fall politiskt  
intresse som handlar om att inte statligt styra och inskränka i religions-
utövandet. I Figur 17 nedan sker ett medhållande (“Klart alla ska”) som 
används för att argumentera för den egna ståndpunkten (“Men inte  
under…”). Här aktualiseras politiska intressen som har med samhälls-
styrande principer att göra. 

 
 

 
 

Figur 17. Att utmana (Typ: Direkt medhållande (vridning)) 

I Figur 18 nedan sker ett tillmötesgående (“jag inte bryr mig”, “kan nog 
leta fram”, “Men du kan inte” osv.) för att sedan argumentera för de egna 
preferenserna aktualiserande de politiska intressen som står på spel  
(religionsutövning, våld) och Figur 19 sker ett konstaterande (“Att tvinga 
någon att föda ett barn personen inte vill ha kommer resultera i”) utan att 
för den skull öppet argumentera för ett specifikt politiskt intresse (abort). 
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Figur 18. Att utmana (Typ: Direkt bemötande) 

 
 
 
 
 

Figur 19. Att utmana (Typ: Indirekt konstaterande) 

De ovan redovisade excerpten illustrerar olika typer av politiskt handlande 
vilka ryms inom den politiska handlingsarten Att utmana.  

Inom fotbollen är utmana när bollhållaren avsiktligt och under kontroll 
söker upp en motspelare för att ta sig förbi eller på annat sätt skapa  
problem för denne. Det är en anfallsterm som beskriver det bollhållande, 
och därmed anfallande, lagets fördel av att ha bollen under kontroll. I  
sammanhanget Svarthjärta motsvaras bollen av politiska intressen. Att på 
ett initialt kontrollerat sätt offentliggöra och argumentera för specifika 
politiska intressen skapar en situation i vilken dessa intressen, men även 
andra politiska intressen som står i kontrast till dessa, sätts på spel och 
prövas vilket utmanar de politiska motståndarna att vidta åtgärder. För att 
utmana krävs dels att vissa grundläggande vanor har etablerats och att 
deltagaren är förtrogen med sitt eget sätt att resonera, eller blir detta  
genom att utmana, samtidigt som det krävs kunskap, färdigheter,  
skicklighet, improvisation, fantasi och en viljebaserad motivation och vissa 
former av irrationalitet i syfte att skapa problem för motståndaren. Genom 
öppen retorik av konfrontativ karaktär blir det politiska handlandet i de 
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politiskt kontroversiella textsamtalen på denna grund i huvudsak av  
agonistisk art.103  

I likhet med att utmana i fotboll kan ett politiskt handlande aldrig fullt 
ut kalkyleras genom att dess konsekvenser skulle kunna förutses. Att sätta 
motståndaren i svårigheter behöver inte innebära att motståndaren spelas 
över, snarare kan det generera andra handlingsstrategier med avsikt att ta 
sig an problemet och som kan innebära att bollen vinns över och som 
kanske rent av gör att deltagaren överväger att byta lag (politisk position). 
Understöd kan vara en sådan handlingsstrategi. 

9.2 Ge understöd – dolt värnande av politiska intressen 
Ge understöd karakteriseras delvis av tillkännagivelser där egna  
erfarenheter används som resurs i argumentationen men framförallt  
karakteriseras handlandet av att värna politiska intressen genom att inte 
exponera dessa öppet och samtidigt försvara dem genom att, från ett visst 
betraktande avstånd, ifrågasätta riktigheten i andras argumentation och 
påvisa de specifika förhållanden och de politiska intressen som står på spel. 
Den politiska handlingsarten innehåller tre typer av politiskt handlande: 
direkt erkännande; indirekt ifrågasättande; samt indirekt påpekande. 
Handlingsarten består av 136 poster motsvarande 22 % av alla intresse-
spelsposter. Ge understöd karakteriseras alltså av en sofistikerad och i 
huvudsak dold retorik som är dröjande och som inte explicit uttrycker vad 
som är önskvärt genom att erkänna vilka politiska intressen som står på 
spel. Det politiska handlandet inom denna handlingsart skapar  
trovärdighet, möjliggör nya betraktelsesätt och aktualiserar politiska  
intressen vilka bidrar till grupperingar i textsamtalen. Exempel på politiskt  
handlande vilket ryms inom denna handlingsart framgår av excerpten  
nedan. I Figur 20 uttrycks personliga motiv och erkännanden (struntar i 
moralen, hushållsekonomin) samtidigt som rätten att äta kött eller att  
avstå förfäktas. 
 
 
 
 
                                                      
103 “Agonismens företrädare ser handlandets karaktär inte i första hand som  
rationellt utan som en disposition hos personen att parallellt med kunskaps-
grundade överväganden också handla utifrån vanor, traditioner och en viljebaserad 
motivation som inte kan reduceras till ett helt igenom rationellt förnuft. Agonismen 
framhåller på så sätt moraliska övertygelser, känslo- och viljebaserade passioner i 
form av sympatier såväl som antipatier som avgörande för handlandet” (Ljunggren 
2007b, s. 206). 



198 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Ge understöd (Typ: Direkt erkännande) 

I Figur 21 uttrycks det tvivel (det finns människor som) om tidigare för-
fäktade politiska positioner (inte släppa in Sverigedemokraterna i  
skolan) och andra politiska positioner (att släppa in dem) argumenteras för 
genom ifrågasättande av det politiska intresset (Ska vi stänga ute alla). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Ge understöd (Typ: Indirekt ifrågasättande) 

Figur 22 nedan illustrerar och utgör den sista texthandlingen ett påpekande 
(“Samtidigt är det ju så att…”) som ifrågasätter (religion inskränker) och 
implicit argumenterar för homosexuellas rätt till vigsel i kyrkan.  
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Figur 22. Ge understöd (Typ: Indirekt påpekande) 

De tre excerpten illustrerar olika typer av politiskt handlande vilka belyser 
den politiska handlingsarten Ge understöd.  

I fotbollen är understöd både en anfalls- och försvarsterm. Som anfalls-
term är understöd när en medspelare gör sig spelbar bakom bollhållaren 
för att möjliggöra tillbakaspel. Understöd som försvarsterm är när en med-
spelare hjälper till bakom den medspelare som ansätter motståndarnas 
bollhållare för att snabbt kunna ta över om denne blir överspelad. Att Ge 
understöd är således en ’dold’ och implicit handlingsart i vilken det  
politiska handlandet syftar till att stötta sina medspelare i anfall och för-
svar och som skapar beredskap för ett mer explicit och öppet handlande 
med intention att ta bollen (de politiska intressena) i anspråk. Ge under-
stöd som politiskt handlande är precis detta, att genom i huvudsak dold 
retorik stötta och dröja med ett explicit erkännande av politiska intressen 
och samtidigt verka för att specifika politiska intressen förespråkas framför 
andra. 

9.3 Sätta press – ifrågasättande och kritiserande av politiska 
intressen 
Sätta press karakteriseras av ett påvisande om att det finns flera perspektiv 
i en politisk fråga men som samtidigt värnar ett eget sådant. Den politiska 
handlingsarten innehåller tre typer av politiskt handlande: direkt  
perspektiverande; indirekt överförande; och indirekt förlöjligande. Sätta 
press består av 53 poster motsvarande 9 % av alla intressespelsposter. 
Bevakningen och värnandet av specifika politiska intressen sker i huvudsak 
med hjälp av andras röster och genom att nedvärdera och göra andras 
texthandlingar till åtlöje. Handlingsarten är i grunden defensiv och det 
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politiska handlandet uttrycks med hjälp av andra röster snarare än att 
framhäva den egna rösten och konstruktivt bidra till försvaret av de  
politiska intressen som ska värnas utan att erkänna att dessa står på spel. 
Sätta press skapar delvis en problematiserande samtalssituation men  
fungerar i huvudsak till att kritisera, ifrågasätta, håna och sänka  
trovärdigheten hos motståndaren och dennes politiska handlande. Sätta 
press är alltså en politisk handlingsart i vilken det politiska handlandet 
genom dold retorik ifrågasätter, nedvärderar och försöker sänka  
trovärdigheten i andra deltagares handlingar utan att sätta egna politiska 
intressen och positioner på spel. Exempel på politiskt handlande vilket 
ryms inom denna handlingsart är de tre excerpten nedan: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Sätta press (Typ: Direkt perspektiverande) 

I Figur 23 påvisar texthandlingarna att det finns flera perspektiv (“När blir 
en människa människa?”, Rätten att döda, Smärta, det fria valet osv) att 
beakta när det kommer till ett slutligt ställningstagande i abortfrågan.  
I Figur 24 nedan illustrerar visuellt konsekvensen av ett havererat kärn-
kraftverk, att det finns en risk med kärnkraft – det vill säga att detta inte är 
en ren och hundra procent säker energikälla vilket andra deltagare försökt  
argumentera för. Detta illustrerar postidentiteten med ytterligare tydlighet 
genom att smyga in texten “kärnkraft är bättre än vindkraft… ?”. 
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Figur 24. Sätta press (Typ: Indirekt överförande) 

 
I Figur 25 används den smädande formuleringen “och efteråt kände du en 
positiv och stärkande känsla” senare följt av “Kanske ska börja slå mina 
kompisar” vilket påvisar det absurda i att slå barn för att de ska lära sig 
och därmed uppfostras. Den politiska position som här indirekt förfäktas 
är att det är fel att slå barn – det vill säga det politiska intresse som här 
försvaras och dolt argumenteras för är gruppen barn och deras rätt att inte 
utsättas för våld.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 25. Sätta press (Typ: Indirekt förlöjligande) 
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De tre excerpten ovan är olika typer av politiskt handlande vilka illustrerar 
den politiska handlingsarten Sätta press.  

Press, en grundläggande försvarsterm inom fotbollen, är när en spelare i 
det försvarande laget ansätter bollhållaren i det anfallande laget med avsikt 
att antingen erövra bollen, hindra bollhållaren, fördröja motståndarens 
anfall (så att medspelarna hinner komma på försvarssida) eller styra spelet 
i en mer gynnsam riktning. Politiskt handlande inom handlingsarten Sätta 
press har i de politiskt kontroversiella textsamtalen funktionen att försöka 
förstöra för och ifrågasätta sina meningsmotståndare – att ansätta den som 
värnar specifika politiska intressen och styra samtalet i en mer gynnsam 
riktning. 

9.4 Ta djup – synliggörande av motiv till politiska intressen 
Ta djup karakteriseras av att tydligt synliggöra egna personliga  
erfarenheter och preferenser, att klargöra de egna övertygelserna och  
argumentera öppet för dessa men även delvis dolt genom att enbart  
uttrycka de egna erfarenheterna som ett sätt att klargöra vilka politiska 
intressen som värnas och på avstånd från offentligt hävdade ståndpunkter 
bör göras gällande för alla. Den politiska handlingsarten innehåller två 
typer av politiskt handlande: direkt credo; samt indirekt erfarande.  
Handlingsarten består av 21 poster motsvarande 3 % av alla intressespels-
poster. Ta djup synliggör bakgrundmotiv till de politiska intressen och 
positioner som förfäktas vilket kan skapa ett seriöst och tryggt samtals-
underlag som möjliggör en tillitsfull och stabil samtalssituation och  
trovärdighet. Ta djup är alltså en politisk handlingsart i vilken det i huvud-
sak används öppen retorik, en argumentation för politiska intressen genom 
att klargöra och tydligt markera personliga erfarenheter och genom detta 
skapa en tillitsfull samtalssituation. Exempel på politiskt handlande vilket 
ryms inom denna handlingsart är de två excerpten nedan.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Ta djup (Typ: Direkt credo) 
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I Figur 26 sker ett utförligt resonemang (lång texthandling) där motiv 
och politiska intressen (enighet, privatekonomi, trygghet och sociala  
förutsättningar) samt personliga övertygelser (barn skaffar man när man är 
mogen för det, ha en pappa som är närvarande, osv.) ligger till grund för 
den politiska position som postidentiteten väljer att inta och det specifika 
politiska intresset som denne argumenterar för (för abort). 
 
 
 
 
 
 

Figur 27. Ta djup (Typ: Indirekt erfarande) 

I Figur 27 delger postidentiteten sina egna erfarenheter (“jag har aldrig”, 
“lärde mig snabbt” osv.) påvisande alternativa handlingar i barn-
uppfostran (“Min far har aldrig slagit mig”) och implicit argumenterande 
mot barnaga (“Så ja hmm..”). De två excerpten ovan illusterar den  
politiska handlingsarten Ta djup.  

Ta djup är en försvarsterm som beskriver spelarens/spelarnas medvetna 
placering, att tydligt hålla avstånd och placera sig så att det är möjligt att 
ge täckning åt en medspelare för att kunna ingripa om denne blir passerad. 
Som politisk handlingsart, Ta djup, innebär detta ett politiskt handlande 
vilket tydligt visar på en personligt privat placering i den aktuella frågan – 
en medveten placering som ger en stabil grund för det fortsatta samtalet 
och som visar att deltagaren tar samtalet på allvar. Det politiska  
handlandet blir i huvudsak av öppen offensiv karaktär, även om termen 
från början antyder försvar, genom att tydligt påvisa den medvetna  
placeringen och att det finns välgrundade skäl för denna placering. 

9.5 Sammanfattning 
2. Vilken är det politiska handlandets karakteristik i samtalen? Det poli-
tiska handlandets karakteristik i de tio textsamtal som analyserats kan i 
huvudsak beskrivas som agonistisk expressiv, eller retoriskt uttryckt –  
polemiskt agonistiskt. Mer specifikt innebär detta att det politiska  
handlandets karakteristik är konfrontativ och stridbar i en samtals-
situation som utgår från kontrovers som en nödvändig konsekvens av 
skillnad. Politiskt handlande tar sig uttryck genom ett offentliggörande och 
prövande av personliga politiska positioner och tankar. Detta prövande 
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sker genom att argumentera för den eget intagna politiska positionen,  
värnandet av specifika politiska intressen och utmaningen av andra vilket 
ställer krav på att kunna överväga den egna såväl som andras omdömes-
förmåga – att sätta sig in i hur jag själv tänker och hur andra tänker. De 
fyra politiska handlingsarterna beskriver det politiska handlandets karakte- 
ristik. 

Att utmana – sätta politiska intressen på spel är den mest utmärkande 
handlingsarten i vilket det politiska handlandets karakteristik är av rak, 
ärlig, öppen, tillmötesgående och konfrontativ samt bekräftande och pro-
klamerande art. Det politiska handlandets karakteristik bidrar till att slå 
fast hur innehållet i spelplanen ser ut och vad som genom explicit  
argumentation bör värderas i det aktuella fallet. Det politiska handlandet 
är offentligt proklamerande och öppet prövande, en utmaning av andras 
och egna politiska intressen sker – en invitation till offentlig politisk strid 
där politiska intressen sätts på spel – vilket bidrar till politisk positionering 
samtidigt som ett öppet ärligt rum för samtal skapas i vilket tillvarons  
beskaffenhet argumenteras och ifrågasätts.  

Ge understöd – dolt värnande av politiska intressen är en politisk  
handlingsart inom vilket det politiska handlandet karakteriseras av  
tillkännagivelser och ett värnande av politiska intressen genom att inte 
exponera dessa öppet och samtidigt försvara dem genom att ifrågasätta 
riktigheten i andras argumentation och påvisa de specifika förhållanden 
och de politiska intressen som står på spel.  

Sätta press – ifrågasättande och kritiserande av politiska intressen är en 
politisk handlingsart inom vilket det politiska handlandet karakteriseras av 
ett påvisande om att det finns flera perspektiv i en politisk fråga och som 
samtidigt värnar ett eget sådant. Det politiska handlandet sker i huvudsak 
genom dold retorik som ifrågasätter, nedvärderar och försöker sänka  
trovärdigheten i andra deltagares handlingar utan att sätta egna  
förespråkade politiska intressen och positioner på spel. 

Ta djup – synliggörande av motiv till politiska intressen är den minst 
vanliga politiska handlingsarten i vilken det politiska handlandet  
karakteriseras av att tydligt synliggöra egna personliga erfarenheter och 
politiska preferenser, att synliggöra bakgrundsmotiv till de politiska  
intressen och positioner som förfäktas genom i huvudsak öppen retorik 
som tydligt markera personliga erfarenheter. Nedan följer en  
schematisk figur över de fyra handlingsarterna, vilka typer av politiskt 
intressespel de innehåller samt vad som är deras karakteristik.  
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Figur 28. Politiska handlingsarter 

Det politiska handlandets karakteristik påvisar inriktningen mot en  
situationspolitisk socialisation som konstituerar konfrontativa politiska 
subjekt, en fråga som avhandlas i nästa kapitel. 
  

Politisk handlingsart Politiskt intressespel Karakteristik 

Att utmana 
 
- sätta politiska intres-
sen på spel 

Direkt deklarerande 
Direkt medhållande 
Direkt bemötande  
Indirekt konstaterande 
 
= 66 % av alla intresse-
spelsposter 

Öppet 
Konfrontativt 
Prövande 
Utmanande  
Tävling/Strid 

Ge understöd 
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Direkt erkännande 
Indirekt ifrågasättande 
Indirekt påpekande 
 
 
= 22 % av alla intresse-
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Tillkännagivande 
Ifrågasättande 
Påvisande 

Sätta press 
 
- ifrågasättande och 
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Direkt perspektiverande 
Indirekt överförande 
Indirekt förlöjligande 
 
 
= 9 % av alla intressespels-
poster 

Dolt 
Påvisande 
Ifrågasättande 
Nedvärderande 
Kritiserande 
Sänkande  

Ta djup 
 
- synliggörande av 
motiv till politiska 
intressen 

Direkt credo 
Indirekt erfarande 
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poster 

Öppet 
Privat 
Erfarenhet 
Motiv  
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Kapitel 10. Resultat III: Villkor för 
situationspolitisk socialisation 
 
 
I detta tredje och sista empiriska resultatkapitel besvaras avhandlingens 
tredje forskningsfråga: Vilka villkor föreligger för situationspolitisk  
socialisation? Det vill säga rummets anspråk på deltagarna samt deltagar-
nas handlande vilket sammantaget föreligger det skeende i vilket deltagar-
na, inom striden mellan olika gruppers försök att ordna samhället, genom 
interaktion och handling tillägnar sig politiska preferenser och färdigheter. 
I korta drag visar det sig att Svarthjärta som institution styr deltagarnas 
kommunikation vilket synliggörs genom att deltagarna oftast anpassar sina 
texthandlingar och varandras texthandlingar till de kommunikativa villko-
ren för utövandet av politiskt handlande. Samtidigt finns det en viss  
öppenhet som möjliggör ett institutionellt motstånd och utmaning av de 
kommunikativa villkoren och som visar på den önskvärda situationspoli-
tiska socialisationens gränser. I de politiskt kontroversiella textsamtalen 
sker ett politiskt subjektsskapande, det vill säga ett konstituerande av en 
deltagarkaraktär som är politiskt argumentativ och öppet konfrontativ. De 
tre avsnitten Motstånd, Styrning och Uttryck av situationspolitisk sociali-
sation definierar villkoren för situationspolitisk socialisation. 

10.1 Motstånd 
Två tydliga strävanden utmärker det institutionella motståndet, att genom 
texthandling skapa utrymme för att utmana det institutionella ramverket: 
Institutionell förtrogenhet och Mediets utväg. Institutionell förtrogenhet är 
en hos deltagarna utarbetad möjlighet till utmaning av de kommunikativa 
villkoren. Mediets utväg är en möjlighet att genom tillämpningen av de 
förutsättningar som det digitala mediet bibringar skapa innehåll och ta 
initiativ som tänjer ut rummets institutionella väggar och sätter dessa på 
prov. De två villkoren för situationspolitisk socialisation visar således den 
önskvärda situationspolitiska socialisationens gräns genom att vara innan-
för, tangera och utanför gränsen – det vill säga den typ av agerande som 
institutionen eftersträvar hos deltagarna. 

10.1.1 Institutionell förtrogenhet 
Institutionell förtrogenhet är den möjlighet som deltagare kan utnyttja för 
att utmana och delvis bryta mot de kommunikativa villkoren. Tre aspekter 
utmärker detta motstånd. Den första, dock mindre initierade aspekten, är 
att direkt bryta mot regler och genom detta bli varnad, tillfälligt avstängd 
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eller helt utesluten och utslängd. Ett trivialt sätt att utmana och bjuda  
institutionen motstånd är helt enkelt att bryta mot reglerna. När detta sker 
stävjas texthandlingarna allt som oftast av ADMINS och deltagaren får ta 
konsekvenserna. Denna typ av texthandling befinner sig således utanför 
den önskvärda socialisationens gräns. 

En andra aspekt är dolt sänkande, att på ett medvetet sätt trycka ner och 
förödmjuka andra deltagare men på ett inlindat och nogsamt valt sätt. 
Texthandlingar som bidrar till ’dolda’ påhopp och förolämpningar  
korrigeras ej även om dessa handlingar är förbjudna enligt reglerna. Dolda 
sänkningar kan ske på olika sätt. Antingen genom så kallade retoriska 
frågor (“Är du dum i huvudet på riktigt?”), genom att tillämpa normen om 
att kunna skriva på ett begripligt sätt – det vill säga genom att använda 
motståndarens texthandlingar innehållande felaktigheter i syfte att håna 
och förödmjuka, eller att genom texthandlingar sänka andra och det egna 
(“moralbögar (mig inkluderat)”), eller genom att citera och/eller byta ut 
vissa ord och formuleringar som i excerpten nedan: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29. Institutionell förtrogenhet (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30. Institutionell förtrogenhet (2) 
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Texthandlingar av detta slag tangerar den önskvärda socialisationens  
gränser och visar tydligt den typ av övervägningar som exempelvis ADMINS 
behöver hantera.  

En tredje aspekt är att genom förtrogenhet med samtalsämnet och de 
kommunikativa villkoren utmana dessa. Texthandlingar som uttrycker 
ämneskunnande har större möjlighet att styra samtalet, innehållsfokusera 
det, och öppna upp samtalet för indirekt relaterat innehåll genom att  
argumentera för dess relevans. OT-regeln erbjuder exempelvis en möjlighet 
att vara OT genom att påtala medvetenhet om OT och genom detta skapa 
ett utrymme för att vara OT. Texthandlingar som bygger på regel- och 
normmedvetenhet erbjuder möjligheter att utmana och bjuda reglerna  
motstånd. Att kunna spelplanen väl bäddar för texthandlingar som kan 
balansera på gränsen till det tillåtna och genom detta tänja på gränsen. 
Denna typ av texthandlingar befinner sig således innanför den önskvärda 
socialisationens gräns och tänjer den utåt, inifrån. 

Institutionell förtrogenhet är alltså den möjlighet som initierade  
deltagare kan utnyttja för att utmana och delvis bryta mot de kommunika-
tiva villkoren vilket sker på tre sätt: 
 

A. att direkt bryta mot regler (ej dolt) och ta konsekvenserna,  

B. att på ett medvetet och ’dolt’ sätt trycka ner och förödmjuka andra 
deltagare;  

C. att genom förtrogenhet med samtalsämnet och de institutionella 
reglerna utmana de kommunikativa villkoren. 

10.1.2 Mediets utväg 
Mediets utväg är den möjlighet till institutionellt motstånd som det digitala 
mediets egenskaper och förutsättningar i nätgemenskapen bibringar. Fyra 
aspekter utmärker detta motstånd. Den första aspekten är möjligheten att 
bjuda institutionen motstånd genom skapandet av en tråd – ett nytt text-
samtal. Trådskapande erbjuder ett sofistikerat, indirekt eller implicit sätt 
att bjuda motstånd och försöka vidga det institutionella ramverket genom 
att utnyttja mediets tekniska egenskaper tillsammans med de institutionella 
reglerna – att skapa trådar som indirekt eller direkt kritiserar det rådande 
regelverket. (Trådarna SH politik, Svarthjärtas politiska samt Off topic är 
samtliga exempel på detta. Se Bilaga 2).  

En andra aspekt är att trådskapande medför ett tolkningsföreträde och 
definitionsrättighet för TS. TS har möjligheten att styra och samtidigt 
öppna upp innehållet i textsamtalet. Det finns dock vissa krav på att inte 
skapa trådar som redan behandlar ämnet samt att inte skapa trådar som 
inte är tillåtna (som i politikforumet: främlingsfientliga trådar och trådar 
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om droger). TS har möjlighet att vid själva inramningen av tråden göra en 
bred inramning som erbjuder ett innehållsligt brett samtal som blir svårt 
att definiera som OT. (Den första posten i tråden Ska Sverigedemokraterna 
få besöka svenska skolor? visar detta genom användningen av ett antal 
meningar tillsammans med ett filmklipp. Se Bilaga 3). TS kan alltså skapa 
utrymme för specifika texthandlingar och under samtalets gång definiera 
vad som ska inneslutas och uteslutas som innehåll i textsamtalet.  

En tredje aspekt är möjligheten att direkt påverka utformningen och  
innehållet i rummet. Texthandlingar som tar kommando och aktivt bidrar 
till att formulera normer är ett sätt att påverka och utforma ett av  
deltagaren önskvärt ramverk. Ett annat sätt att utöva inflytande och bidra 
till att vidga eller omforma ramarna är att vädja till ADMINS att genomföra 
vissa handlingar. (Den klistrade tråden om hur källor bör hanteras och hur 
det politiska samtalet bör föras i politikforumet exemplifierar konsekven-
ser av denna typ av texthandling. Se Bilaga 3). Texthandlingen som föran-
leder klistring är ett exempel på konkret initiativtagande: “Kan inte admin 
SNÄLLA spika denna tråd och hänvisa all hundra burka-, moské-, slöj- 
och fläskkött-på-dagis-trådar hit?”.  

En fjärde aspekt är möjligheten att vara tillfälligt OT genom tidsanpass-
ning om övriga deltagare inte motsätter sig detta. Ett sätt att tillfälligt und-
vika regelverket är att föra textsamtal på tidpunkter då ADMINS inte är 
närvarande. Textsamtalen kräver då att de som deltar tillsammans tillåter 
kommunikation som inte följer regelverket.104 

Mediets utväg är alltså den möjlighet till institutionellt motstånd som det 
digitala mediets egenskaper och förutsättningar i nätgemenskapen förser 
med och som utmärks av fyra aspekter: 
 

A. att bjuda institutionen motstånd genom skapandet av en tråd;  

B. att som TS erhålla tolkningsföreträde och definitionsrättigheter;  

C. att direkt påverka utformningen och innehållet i rummet 

D. att vara tillfälligt OT genom tidsanpassning och med övriga  
deltagares godkännande. 

10.2 Styrning 
Två tydliga strävanden utmärker den institutionella styrningen, de villkor 
för situationspolitisk socialisation som styr och påverkar texthandlingarna 
i önskvärd riktning: Institutionell styrning och Samtalsstyrning. Institu-

                                                      
104 Detta sker exempelvis i tråden Varför äta kött? klockan två på natten. Se Bilaga 
3. 
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tionell styrning är den typ av styrning som institutionen genom främst 
ADMINS men även deltagare (medlemmar) utövar genom hänvisning till det 
institutionella regelverket. Samtalsstyrning är den typ av styrning, i huvud-
sak deltagarstyrning, som sker i själva textsamtalen av deltagarna vilket 
grundas i textsamtalens normer. Styrning är således det villkor för situa-
tionspolitisk socialisation som uttrycker ett förväntat och önskvärt age-
rande hos deltagarna, det som ryms inom den önskvärda situations-
politiska socialisationens ramar. 

10.2.1 Institutionell styrning 
Institutionell styrning är en regelbaserad styrning mot de kommunikativa 
villkoren som görs av ADMINS, CREW och vissa deltagare. Två aspekter 
utmärker denna styrning. Den första aspekten är den typ av texthandlingar 
vilka reglerar och påminner samtalsdeltagarna om de institutionella  
normerna och reglerna. Texthandlingar som syftar till att antingen  
informera, påminna, förtydliga, upplysa, uppmana eller kontextualisera 
regelverket och de regler och normer som gäller i textsamtalen är uttryck 
för detta. Exempelvis: “Nope… Snacka skit om SH hur mycket ni vill … Så 
länge ni inte trycker ner på någon specifik admin så har ni lagen på er 
sida”; “Förhoppningsvis kan de flesta redan reglerna som gäller när man 
skriver i forumet, men för säkerhets skull så kör vi en liten reminder =)”; 
“Det vore smartast att lämna tråden om du inte har något eget att tillföra”; 
“Våga inte börja gräla över gammalt groll nu, då bannar jag loss. LESS”; 
“Du vet att man kan gå tillbaka ett par sidor, eller var det en privat  
konversation?”; “kan du inte diskutera eller hålla en sansad ton, dra från 
forumet”. Främst ADMINS och CREW men även deltagare i och inför text-
samtalen är de som aktivt verkar för texthandlingar som reglerar och  
påminner om textsamtalets normer och regler.  

En andra aspekt är texthandlingar vilka styr textsamtalets innehåll och 
former för innehållsproduktion vilket utförs av ADMINS. Detta är  
administrerande texthandlingar vilka ordnar innehållet genom att ta bort, 
flytta, låsa eller korrigera innehållet i textsamtalen i enlighet med det  
institutionella regelverket. Dessa texthandlingar tillämpar mediets tekniska 
egenskaper, exempelvis för att slänga ut deltagare från Svarthjärta. 

Institutionell styrning är alltså en i huvudsak regelbaserad styrning mot 
de kommunikativa villkor och som görs av ADMINS, CREW och vissa  
deltagare vilket kommer till uttryck genom två aspekter:  
 

A. texthandlingar vilka reglerar och påminner deltagarna om de  
institutionella normerna och reglerna;  



212 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

B. texthandlingar vilka styr textsamtalets innehåll och former för  
innehållsproduktion vilket utförs av ADMINS. 

10.2.2 Samtalsstyrning 
Samtalsstyrning är den normativitetsstyrning som sker i och för sättet att 
som deltagare bedriva politiskt kontroversiella textsamtal och som innebär 
en av deltagarna institutionell tillämpning av de kommunikativa villkoren. 
Fyra aspekter utmärker denna styrning. Den första aspekten är de politiskt 
kontroversiella textsamtalens seriösa karaktär. Texthandlingar där  
nödvändigheten och kravet på att föra ett seriöst menat samtal, vilket  
oftast deltagarna själva står för, exemplifierar denna aspekt: “Ja, detta är 
en viktig fråga idag. Bidra med vettiga argument till att äta kött.”. Om 
texthandlingar ger uttryck för att vara oseriösa bemöts de antingen inte alls 
eller så bemöts de med texthandlingar som kommenterar och dömer ut 
dem som oseriösa. Allvarligt menande texthandlingar karakteriserar  
merparten av de texthandlingar som återfinns i de politiskt kontroversiella 
textsamtalen.  

En andra aspekt är texthandlingar vilka upprätthåller och stödjer en 
socialt kommunikativ samtalssituation. I huvudsak motsvaras detta av 
deltagarorienterade texthandlingar som används för att tillsammans bygga 
upp en respekterande samtalssituation karakteriserad av hänsyn, lyhördhet 
och förlåtande: “´håller med dig^^”; “A skrev det jag inte orkade skriva. 
+5 internets to you, my fwend.”; “Haha <3”; “Tack för infon. Hade ingen 
aning om det där!”; “Haha, nä inte tog jag illa upp, men LOL ALL OVER 
ME SOM INTE FATTADE”. Det finns även texthandlingar som fungerar 
kommunikationsstrukturerande, det vill säga bidrar till att utforma normer 
för hur textsamtalet bör föras (texthandlingarnas längd, sätt att citera osv.) 
som ryms inom denna aspekt.  

En tredje aspekt är texthandlingar vilka styr samtalsdeltagarna att  
fokusera och producera rätt avgränsat och utvalt samtalsinnehåll. Text-
handlingar som styr samtalet och deltagarna till att fokusera innehållet och 
det saken gäller innebär ett upprätthållande av normen om att bidra med 
nytt innehåll i textsamtalen. Texthandlingar som påpekar att: “det här har 
nog redan sagts”; “läs det som redan sagts”; “Det vore smartast att lämna 
tråden om du inte har något eget att tillföra”; “Topic please” och så vidare 
är uttryck för texthandlingar som syftar till innehållsfokusering och  
innehållsproduktion. 

En fjärde aspekt är texthandlingar vilka fastställer att kommunikationen 
i textsamtalen i grunden ska vara kontroversfylld och tävlingsinriktad. 
Texthandlingar som karakteriseras av konfrontation, polaritet och  
argumentation där det sker uppdelningar i termer av ’vi’ och ’dom’ och där 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 213
 

det sker ett tillskrivande av positioner är uttryck för detta: “I detta forum 
är det ju lite värsta-fiender-faktor :<”. Den konfrontativa och tävlings-
orienterade dimensionen framkommer i excerpten nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31. Samtalsstyrning (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Samtalsstyrning (2) 

Dessa typer av texthandlingar (Figur 31: D1, D2, B2; Figur 32: N1, N2)  
bidrar till att upprätthålla den agonistiska karaktären och de politiskt  
kontroversiella textsamtalens existensberättigande i Svarthjärta. 
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Samtalsstyrning är alltså den påverkan som sker i och för sättet att som 
deltagare bedriva politiskt kontroversiella textsamtal och som innebär en 
av deltagarna institutionell tillämpning av de kommunikativa villkoren 
vilket tar sig uttryck genom fyra aspekter: 
 

A. de politiskt kontroversiella textsamtalens seriösa karaktär;  

B. texthandlingar vilka upprätthåller och stödjer en socialt  
kommunikativ samtalssituation;  

C. texthandlingar vilka styr deltagarna att fokusera och producera 
rätt avgränsat och utvalt samtalsinnehåll;  

D. texthandlingar vilka fastställer att kommunikationen i text-
samtalen i grunden ska vara kontroversfylld och tävlingsinriktad, 
det vill säga polemiskt agonistisk. 

10.3 Uttryck av situationspolitisk socialisation 
Generellt betraktat så anpassar sig deltagarna till de kommunikativa  
villkoren för utövandet av politiskt handlande. Deltagare styrs av andra 
deltagare, ADMINS och CREW och sig själva att i textsamtalen utöva en 
institutionsspecifik kommunikation i enlighet med de kommunikativa  
villkoren. Deltagarna i de politiskt kontroversiella textsamtalen socialiseras 
därför potentiellt till att i texthandlingarna vara politiskt argumentativa 
och öppet konfrontativa.  

Åtminstone två typer av deltagarkaraktärer aktualiseras i de politiskt 
kontroversiella textsamtalen: subjektet tekniskt kunnig regel- och norm-
brytare samt det politiska subjektet konfrontativ, seriös, innehålls-
fokuserad regel- och normföljare. Det förra subjektet har inte utgjort  
analysfokus för identifikationen av uttryck av villkoren för den situations-
politiska socialisationen (i enlighet med den andra fasen i analysmoment 
III). Presentationen av detta subjekt fyller dock en funktion, det visar att 
det finns vissa undantag och synliggör därmed att det sker texthandlingar 
som strider mot de önskvärda agerandena som institutionen (och  
deltagarna) förespråkar och samtidigt försöker styra mot. Det förekommer 
alltså att postidentiteter inte följer den styrning som sker vilket också  
skapar en specifik deltagarkaraktär men som i avhandlingens avgränsade 
analys inte betraktas som en politisk deltagarkaraktär. Det subjekt som 
undantagvis konstitueras och som görs möjligt av Institutionell  
förtrogenhet och Mediets möjlighet karakteriseras av att vara  
förödmjukande regelbrytare, kännare av de institutionella reglerna och 
normerna samt de tekniska möjligheterna. En deltagare som agerar i  
enlighet med denna deltagarkaraktär klarar sig i de flesta fall undan genom 
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att följa tillrättavisningarna alternativt ta konsekvenserna genom tillfälliga 
avstängningar vilket också visar att de två villkoren preciserar och  
synliggör den önskvärda situationspolitiska socialisationens gräns. I värsta 
fall, om anpassning inte till slut sker, slängs de ut från gemenskapen vilket 
gör att ett handlande i enlighet med den politiska deltagarkaraktär som 
eftersträvas inte längre blir möjligt. Excerptet nedan illustrerar en samtals-
situation i vilken den tekniskt kunnige regel- och normbrytaren (position 
intagen av postidentitet C) blir synlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33. Ej politisk deltagarkaraktär: Tekniskt kunnig regel- och normbrytare 

Postidentitet C bryter mot reglerna (C1: Nej, du har inget i skallen lilla 
vän.) vilket gör att M (mot vilken texthandlingen var riktad) upplyser om 
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möjligheten att anmäla övertrampet till ADMINS (M1). A har också reagerat 
och därför anmält C för M:s räkning (A1). M kommenterar detta (M2) 
vilket också synliggör att C, som brytit mot reglerna, själv har använt sig 
av den tekniska möjligheten att anmäla – en anmälan som dessutom gällt 
just A (som genom att nu anmäla C får ut sin ’hämnd’). Just uttalandet 
“*host* Frestande att trycka på ’anmäl’-knappen.” synliggör den  
önskvärda socialisationens gräns, och de texthandlingar som följer, att en 
viss typ av socialisation tycks vara verksam. Texthandlingarna som följer 
efter detta ger att C faktiskt anpassar sig och låter sig styras i enlighet med 
de kommunikativa villkoren varför excerptet ovan också är ett exempel på 
uttryck av situationspolitisk socialisation. Excerptet nedan exemplifierar 
ett tydligt uttryck av situationspolitisk socialisation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34. Uttryck av situationspolitisk socialisation: kontrovers och att vara påläst 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 217
 

M och N konverserar (M1, N1 och M1) på ett sätt som kan betraktas som 
deliberativt genom att vara resonerande och konsensusorienterat vilket 
ibland sker men som inte alls är lika vanligt som karaktären på den fort-
satta konversationen i vilken det blir synligt att M och L sedan tidigare har 
två konflikterande positioner i frågan. L:s uppmaning (L1) till M om att 
’läsa på’ visar på normen om att vara påläst och insatt i ämnet och att på 
ett kvalificerat sätt kunna hävda sin ståndpunkt. M förändrar, relativt L:s 
uppmaning, sitt agerande (M3) påvisande medvetenhet om normen att vara 
påläst genom att påstå att det är L som inte är påläst. L bemöter detta (L2) 
genom att visa vilken uppfattning L har fått i frågan genom att läsa på och 
som ges ytterligare innehåll (L3). M visar (M4) ytterligare en gång vikten av 
att vara påläst (en självklarhet för att diskutera) och ger samtidigt detta 
påpekande ett innehåll genom att visa L:s, enligt M, begränsade åsikt (att 
islam bara handlar om kvinnoförtryck). Ett annat exempel på uttryck är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35. Uttryck av situationspolitisk socialisation: argumentation, innehållsfoku-
sering samt regel- och normföljsamhet 
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I Figur 35 är R föremål för de två villkoren för situationspolitisk  
socialisation när J (J1, J2) och A (A1) uppmanar R att argumentera för sin 
åsikt (R1). R följer uppmaningen (R2) genom ett försök till argumentation 
som J ifrågasätter kvaliteten i (J3). R följer upp detta och visar på  
medvetenheten om att det kanske inte var det bästa argumentet men att R 
verkligen tycker så. R försöker legitimera en texthandling (R4) som ligger 
utanför ämnesområdet genom att påvisa medvetenheten om att det bryter 
mot regeln om OT (“Vet att det inte är forum om våldtäkt men…”). Detta 
följs upp av K (K1) som spinner vidare på den nya tematiken och som R 
kommenterar. J anser dock att det inte hör till tråden (J4) och styr tillbaka 
samtalet till att handla om pedofiler vilket R anpassar sig till (R6). D lägger 
sig i konversationen (D1) och påminns då av J (J5) samt A (A2), som dess-
utom är ADMIN, att det är viktigt att utförligt argumentera och motivera 
varför man tycker som man gör. D lämnar efter detta textsamtalet (inga 
fler poster görs). I Figur 36 är det åter R (men en annan postidentitet vars 
användarnamn börjar på R) som anpassar sig till det situationen kräver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36. Uttryck av situationspolitisk socialisation: kravet på motiverande argu-
mentation 
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Y och M uttrycker tydligt vad som förväntas (Y1, M1) – en motivering. R 
bemöter detta (R1) genom att slå fast att det enbart var en åsikt. M  
förstärker ytterligare kravet på motivering (M2) och R fortsätter att  
försöka kämpa emot genom att hävda att det är en självklar åsikt som inte 
behöver understödjas (ett försök till argumentation för frånvaron av  
argumentation). W går in i konversationen (W1) och förtydligar kravet på 
att motivera, att föra en argumentation. R ger med sig och anpassar sig till 
det som krävs genom att använda W:s exempel. W följer upp (W2) R:s 
argumentation i vilken W saknar en motivering, det vill säga varför R 
tycker det är äckligt/vidrigt/sjukt med pedofili. R kan inte ge en mer  
utförlig argumentation och försöker bädda för detta genom att skylla på 
privata förhållanden. W påtalar än en gång nödvändigheten i att anpassa 
sig till det situationen kräver (W3) och M understryker detta (M3) genom 
att citera W. W fortsätter konversationen och visar genom sin post (W4) på 
vad som enligt W kan anses vara ett lämpligt sätt att argumentera och 
motivera. 

Sammantaget illusterar exemplen ovan det som är genomgående  
karakteristiskt för den typ av politiskt subjekt som konstitueras i de  
politiskt kontroversiella textsamtalen. Deltagarkaraktären som huvudsak-
ligen konstitueras inom de två villkoren för situationspolitisk socialisation 
(Institutionell styrning och Samtalsstyrning) i de politiskt kontroversiella 
textsamtalen karakteriseras av att vara en innehållsorienterad, kommuni-
kativ, allvarligt menande, tävlingsinriktad, argumentativ och konfrontativ 
regel- och normföljare. Kort uttryckt, i textsamtalen konstitueras en delta-
garkaraktär som är konfrontativ, seriös, innehållsfokuserad regel- och 
normföljare. 

10.4 Sammanfattning 
3. Vilka villkor föreligger för situationspolitisk socialisation? Svarthjärta 
karakteriseras generellt av institutionell styrning vilket innebär att nät-
gemenskapen som institution oftast styr den typ av kommunikation och 
det politiska handlande som görs möjligt. Detta blir synligt i Institutionell 
styrning och Samtalsstyrning. Men även om styrningen är stark så utmanas 
den institutionella styrningen vilket kan ske genom Institutionell  
förtrogenhet och Mediets utväg.  

Utmaning av de kommunikativa villkoren kan ske genom Institutionell 
förtrogenhet, en hos initierade deltagare utarbetad möjlighet byggd på 
förtrogenhet med det institutionella regelverket. Utmaning av de  
kommunikativa villkoren kan även ske genom Mediets utväg, en möjlighet 
att genom tillämpningen av de förutsättningar som det digitala mediet 
bibringar skapa innehåll och ta initiativ som sätter institutionen på prov 
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och som bjuder den motstånd. Dessa två villkor, som faller under  
kategorin Motstånd, preciserar och synliggör den önskvärda situations-
politiska socialisationens gräns genom texthandlingar som både verkar 
innanför, tangerar och är utanför denna gräns. 

Den tydliga styrningen av kommunikationen och det politiska handlan-
det, därmed vilken typ av önskvärd situationspolitisk socialisation som 
aktualiseras i Svarthjärtas politiskt kontroversiella textsamtal, kan förstås 
genom den övergripande kategorin Styrning. Institutionell styrning kom-
mer till uttryck genom främst ADMINS, men även deltagare, genom hänvis-
ning till det institutionella ramverkets regler. Samtalsstyrning kommer till 
uttryck genom att deltagarna följer textsamtalens normer och uppmanar 
andra deltagare att göra detsamma.  

Dominansen av de två villkoren för situationspolitisk socialisationen,  
Institutionell styrning och Samtalsstyrning, bidrar till att konstituera ett 
politiskt subjekt, en konstituerad och eftersträvad deltagarkaraktär, vilken 
är konfrontativ, offensiv, innehållsfokuserad och argumentativt tävlings-
inriktad i proklamerandet och försvaret av politiska intressen. I text-
samtalen konstitueras alltså en deltagarkaraktär som är konfrontativ,  
seriös, innehållsfokuserad regel- och normföljare. I det avslutande kapitlet 
ska de empiriska resultaten som presenterats i Kapitel 8, 9, och 10  
diskuteras i termer av utbildning. Men först presenteras en schematisk 
överblick av resultatet på den tredje forskningsfrågan. 
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Villkor för situationspolitisk socialisation i Svarthjärta 
MOTSTÅND Beskrivning Aspekter
Institutionell förtro-
genhet 

Den möjlighet som initie-
rade deltagare kan ut-
nyttja för att utmana och 
delvis bryta mot de 
kommunikativa villko-
ren.  

i) brytande mot regler 
ii) medvetet och ’dolt’ 
nedtryckande och föröd-
mjukande 
iii) utmaning av regelver-
ket genom förtrogenhet 
med samtalsämnet och 
reglerna 

Mediets utväg Den möjlighet till insti-
tutionellt motstånd som 
det digitala mediets egen-
skaper och förutsättning-
ar bibringar nätgemen-
skapens deltagare. 

i) skapande av trådar 
ii) erhållande av tolk-
ningsföreträde och defi-
nitionsrättigheter genom 
skapandet av tråd 
iii) direkt påverka ut-
formningen av rummet 
iv) OT-agerande genom 
tidsanpassning och andra 
deltagares godkännande 

STYRNING Beskrivning Aspekter 
Institutionell styrning Den styrning mot kom-

munikativa villkor som 
görs av admins, crew och 
vissa deltagare. 

i) reglerande och påmin-
nande om normer och 
regler i textsamtalen 
ii) innehålls-, beteende- 
och formstyrning genom-
fört av admins 

Samtalsstyrning Den styrning som sker i 
och för sättet att som 
deltagare bedriva poli-
tiskt kontroversiella 
textsamtal och som inne-
bär en av deltagarna 
institutionell tillämpning 
av de kommunikativa 
villkoren. 

i) seriös karaktär i text-
samtalen 
ii) upprätthållande och 
stödjande av en socialt 
kommunikativ samtalssi-
tuation 
iii) styrning av samtals-
deltagarna att fokusera 
och producera avgränsat 
och utvalt samtalsinne-
håll 
iv) fastställande av text-
samtalens agonistiska 
och tävlingsinriktade 
karaktär påpekande 
vikten av kontrovers och 
argumentation 

Figur 37. Villkor för situationspolitisk socialisation i Svarthjärta 
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Kapitel 11. Diskussion: Det politiska rummet som 
alstrad utbildningssituation 
 
 

“Om du tror på något, om du bryr dig, om du vill göra  
skillnad istället för att gnälla så fortsätter du att sprida ordet” 
(Medlem i Svarthjärta).  

 
Människan lever bland människor. Detta faktum ådagalägger pluralism 
som en politisk dimension i människornas liv, en påtaglig förutsättning i  
vardagslivet där varje individ, om vi ska tro medlemmen i Svarthjärta, kan 
göra skillnad genom att sprida ordet. För att sprida ordet krävs ett  
framträdelserum – ett offentligt rum – och som i avhandlingen har  
benämnts det politiska rummet. Det vill säga rum i vilka unga människor 
ges möjlighet till handling, att vara politiska deltagare, vilket empiriskt har 
avgränsats till nätgemenskapen Svarthjärta och som teoretiskt i huvudsak 
har förståtts med hjälp av Arendt. Syftet med avhandlingen var att  
analysera den institutionella karaktären och den pågående kommunika-
tionen i en samtida typ av offentligt rum – nätgemenskapen. Mer precist 
var syftet att analysera: I) kommunikativa villkor (regler och normer) för 
politiskt handlande; II) det politiska handlandets karakteristik; III) villkor 
för situationspolitisk socialisation, det vill säga rummets anspråk på delta-
garna och deltagarnas handlingar samt den typ av situationspolitisk socia-
lisation dessa faktorer möjliggör. Även om digitala medier bibringat utö-
kade möjligheter för unga att agera politiskt så vet vi inom den pedago-
giska forskningen relativt lite om de potentiellt nya politiska plattformar 
och grogrunder som skapas i sociala medier och vilken betydelse de kan ha 
för politisk socialisation. I detta avslutande kapitel ska nätgemenskapen, 
som ett av flera möjliga politiska rum därför också diskuteras i termer av 
utbildning.105 Frågan som diskuteras är: Hur kan avhandlingens resultat 
förstås i termer av utbildning i det offentliga rummet inom ramen för det 
digitala mediesamhället?  

I detta avslutande kapitel diskuteras alltså i huvudsak politisk socialisa-
tion i nutidens offentliga rum, främst nätgemenskapen och skolan, i termer 
av utbildning. Det finns skilda definitioner av utbildning, alla med olika 

                                                      
105 Ett antagande i denna diskussion är att ungdomars frågor, farhågor och  
politiska intressen är centrala aspekter som bör vägleda förståelsen av den typ av 
utbildning som alstras genom politisk kommunikation och som har betydelse för 
politisk socialisation. 
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konsekvenser för den enskilde individen och livet i mänsklig gemenskap. 
Exempelvis kan utbilning förstås som ett förverkligande och frigörande av 
människans potential; som ett verktyg för att infoga nykomlingar i en  
rådande ordning; som produktion av rationella, autonoma individer; som 
en ekonomisk transaktion; som en fostran av demokratiska medborgare; 
som produktionen av kunder och arbetskraft och så vidare. Utan att göra 
anspråk på den rätta och fullständiga definitionen av utbildning (den finns 
inte) förstår jag utbildning som ett i huvudsak socialt system – en gemen-
sam angelägenhet som bygger på vissa antaganden om livet i gemenskap 
och som syftar till bevarande och förnyelse av världen.106 Utbildning hand-
lar om “hur varje individs nya början kan bli till” då varje människa är ett 
initium: “ny börjare och en nybörjare” (Biesta 2006, s. 20). Utbildning 
betraktas således som ett socialt system av antaganden om människorna, 
vad som anses värdefullt i den enskildes liv och livet av gemenskap nu och i 
framtiden, fyllt med sociala, interpersonella och intrapersonella skeenden 
och situationer som kan möjliggöra födelsen av något nytt – att skapa plats 
åt ny början och (ny)börjare – och samtidigt rädda världen från dess  
undergång. Vad jag kommer att hävda är att den politiska kommunika-
tionen i nätgemenskapen alstrar en utbildningssituation som kan bidra till 
att politiskt socialisera deltagarna. Vidare hävdar jag med stöd i tidigare 
forskning att användningen av digitala medier har betydelse för den unga 
människans möjlighet till handling i utbildningssituationer. De digitala 
medierna har alltså didaktisk relevans för politisk socialisation och  
kommunikation och kan genom en didaktisk teoretisk syntes frambringa 
ett tredje offentligt rum för utbildning i skolan med plats för didaktisk 
hybridisering av kommunikationen.  

Kapitlet organiseras enligt följande: ett, en diskussion baserad på  
resultatet av de tre forskningsfrågorna; två, en diskussion om nätgemen-
skapen som offentligt rum och alstrad utbildningssituation; tre, tecknandet 
av en didaktisk tankeskiss; fyra, ett antal kommentarer om utbildning och 
det politiska rummet tillsammans med ett antal framtida antydningar om 
fortsatt forskning. 

                                                      
106 Utbildning kommer bland annat till uttryck genom undervisning som kan syfta 
till ett specifikt lärande, inplaceringar av nykomlingar i rådande ordning, om  
information och kunskapsproduktion, om att växa och utmanas som person och 
medlem av en gemenskap. Utbildning handlar om människornas sätt att leva i 
gemenskap och vilka relationer som bör råda mellan de som lever i gemenskapen. 
Utbildning handlar om mognad, omdömesbildning, insiktsfullhet och förståelse, att 
forma och utforma, om moral och vetande, om omdöme och tekniska färdigheter, 
om sakkunskap och förståelse, om tillägnelse, utövande och arkiverat vetande. 
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11.1 Det politiska rummet Svarthjärta: kontrovers och villkor för 
situationspolitisk socialisation  
I Svarthjärta förväntas deltagarna vara konfrontativa, ärliga, uppriktiga, 
mogna och seriösa i sin kommunikation. Deltagarnas kommunikativa 
handlingar definierar och ger institutionen Svarthjärta dess karaktär, ett 
quasioffentligt rum för kritiska, kontroversfyllda och resonerande samtal. 
Deltagarna kan på detta sätt utgöra en publik genom att de ’fritt’ kommer 
samman för att i en kontroversbaserad situation samtala om frågor av 
generell relevans för samhället.  

Utfallet av de analyser som gjorts ger att den politiska kommunikation-
en i de politiskt kontroversiella textsamtalen i grunden kan förstås som 
varande av agonistisk art men också bestående av element som inte är  
entydigt agonistiska. I textsamtalen återfinns exempelvis deliberativa drag 
(jfr Englund 2007b) genom att: skilda synsätt ställs mot varandra och olika 
argument ges utrymme; samtalet präglas i hög utsträckning av en vilja att 
förstå den andre samt; auktoriteter och traditionella uppfattningar ifråga-
sätts. Men även agonistiska samtal innehåller dessa element enligt min 
mening. Den avgörande skillnaden är dock att de agonistiska samtalen inte 
är konsensusorienterade, det vill säga att de skulle syfta till en viss typ av 
rationellt förnuft genom kollektiva överläggningar och en strävan efter att 
komma överens om än temporärt. Snarare karakteriseras samtalen av att 
utgå från kontrovers som en nödvändig konsekvens av skillnad, det vill 
säga en acceptans för bestående och kvarvarande konflikt. Den rationella 
övertygelsen om att olikheter i huvudsak bottnar i bristande förståelse och 
insikt lämnas därhän till förmån för att betrakta olikhet som berikande och 
som avgörande för att påverka deltagarnas självbild och de relationer som 
genom detta kan åstadkommas med andra (Ljunggren 2007b). Med denna 
distinktion i beaktande så kan typen av agonism, som också avhandlingens 
ingång grundas i, förstås som en agonism som intresserar sig, med hjälp av  
Ljunggrens ord, för både 

individuella och institutionella villkor för att i utbildningen kunna åstad-
komma en politiskt grundad kommunikation som bygger på föreställningen 
om olikhet och skillnad mellan människor och grupper av människor som 
något utbildningen har att hantera som ett ständigt närvarande villkor. 
(2007b, s. 218) 

Pluralitet är inom agonismen en alltid närvarande förutsättning med  
acceptans för kvarvarande skillnad. En utbildningssituation betraktad  
genom agonismen synliggör de politiska grunder som kommunikationen 
vilar på och som de deltagande subjekten har att hantera som ett ständigt  
närvarande villkor oavsett om utbildningssituationen är planlagd eller 
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omedveten och alstrad. För att ytterligare förstå den kommunikation som 
har analyserats i Svarthjärta är det mot bakgrund av ovan fruktbart att 
vända sig till den strategiska och expressiva agonismen. 

Den nya, informella, utspridda och ’kreativa’ publiken av deltagare i 
Svarthjärta har kommit att tillämpa och anpassa sig till specifika kommu-
nikativa villkor för utövandet av politiskt handlande i en politisk kommu-
nikation inom vilken politiska intressen polemiskt argumenteras. De analy-
serade textsamtalen är tävlingsinriktade och öppet agonistiska – en form av 
expressiv och polemisk agonism. Samtidigt inrymmer och begränsas text-
samtalen av vad som kan förstås som en strategisk agonism. Den strate-
giska agonismen i Svarthjärta kommer till uttryck genom de kommunika-
tiva villkoren, inrättandet av en gemensam spelplan, vilket deltagarna  
behöver acceptera för att kunna delta.  

Den expressiva agonismen, vilken förespråkar personens handlande 
framför kollektivets planlagda ram för handling, uttrycks ytterst (men inte 
enbart) genom Institutionell förtrogenhet och Mediets utväg, vilket öppnar 
upp för en än bredare pluralism (även om den strategiska agonismen,  
teoretiskt betraktat, inom nätgemenskapen möjliggör unika handlingar). 
Institutionell förtrogenhet och Mediets utväg ska alltså ytterst (och i en 
begränsad mening) förstås som de två möjligheter vilka kan tillämpas av 
deltagarna för att utmana och bjuda institutionen motstånd. Men för att ta 
vara på denna möjlighet krävs en förtrogenhet med de kommunikativa 
villkoren, en typ av strategisk agonism. Utfallet kan förstås genom Arendts 
maktbegrepp i vilket makt är det som får det offentliga samtalet att  
existera – makt som möjlighet till handling. Makt blir det sammanhållande 
kittet för textsamtalet och kan endast existera kollektivt genom deltagarnas 
handlande. Men maktens gränser ligger samtidigt utanför den själv genom 
att andra maktkonstellationer existerar samtidigt vilket kommer till uttryck 
genom institutionens dominans över de kommunikativa skeendena  
(samtidigt som institutionen utgörs av deltagarna själva) och som tydligt 
påvisar rummets anspråk på deltagarna. Deltagarnas texthandlingar,  
specifikt de politiska handlingarna, möjliggörs alltså av makt vilket håller 
samman det offentliga rummet (samtalet) – ett framträdande och ett  
ansvarstagande för gemenskapen genom ord och gärning i en kommunika-
tion som karakteriseras av kontrovers. 

Institutionen styr det agerande och den typ av kommunikation som kan 
ske i textsamtalen. Genom de olika institutionella nivåerna (hela Svart-
hjärta, de tre samtalsforumen, de tio textsamtalen) sker det en ökad grad 
av precisering och konkretisering av reglerna vilket ger upphov till ett antal 
relaterade samtalsnormer. En förlängning, påminnelse och innehållslig 
precisering (relativt forumets tematik) av Svarthjärtas allmänna regler sker 
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i de av ADMIN egenförfattade direktiven som presenteras för varje  
diskussionsforum. Vidare så understryker de låsta trådarna i de tre  
forumen vikten av att inte skapa trådar som redan finns samt att samtalen 
ska vara seriösa och hålla sig till reglerna (se Bilaga 2). Regeln om att inte 
skapa trådar i onödan understryker vikten av att föra ett innehålls-
fokuserat samtal och normen att deltagaren förväntas bidra med nytt  
innehåll i trådarna när de deltar. Det finns dock vissa möjligheter till  
motstånd inom det institutionella ramverket vilket bland annat möjliggörs 
av att ADMINS agera/inte agerar i textsamtalen. Sänkningar och personliga 
påhopp hanteras på olika sätt och med olika grad av acceptans hos  
ADMINS vilket medför att det i vissa trådar stundtals sker ganska grova 
texthandlingar där deltagare förödmjukas. OT-regeln är en annan regel 
som påvisar viss möjlighet till motstånd. OT-regeln kan nämligen tillämpas 
för att vara OT, det vill säga genom att hänvisa till OT-regeln kan OT 
införas i textsamtalet. Givetvis sker det även att regler bryts, vilket  
samtidigt påvisar reglernas funktion, vilket oftast får konsekvenser genom 
tillrättavisningar och i vissa fall varningar, tillfälliga avstängningar,  
radering av poster och utslängningar. De kommunikativa villkoren för 
utövandet av politiskt handlande fungerar dock i huvudsak i enlighet med 
det som det utger sig för att göra även på så kallad operativ nivå  
(i textsamtalen). ADMINS och deltagare styr varandra mot att hålla sig till 
de normer som skapas samt de regler som finns uppsatta för textsamtalen. 
En tämligen polariserad variant av reflexivitet där institutionen styr  
deltagarna och där deltagarna styr varandra i enlighet med de  
kommunikativa villkoren utmärker således villkoren för den situations-
politiska socialisationen i Svarthjärta och teoretiskt kan detta alltså förstås 
som en form av strategisk agonism. 

Mouffes strategiska agonism är verkningsfull och explicit uttryckt  
genom Institutionell styrning och Samtalsstyrning vilka beskriver den typ 
av styrning som sker inför, i och genom de politiskt kontroversiella text-
samtalen. Institutionell styrning och Samtalsstyrning möjliggörs genom att 
i huvudsak ADMINS och CREW, men även deltagare, aktivt tillämpar de 
kommunikativa villkoren för att styra kommunikationen och deltagarnas 
texthandlingar i textsamtalen. De kommunikativa villkoren blir, om än 
tillfälliga, principer som kan bibringa gemenskapen och kommunikationen 
viss förutsägbarhet och ordning. Den strategiska agonismen skänker på så 
sätt ordning åt deltagarnas relationer och meningsutbyten konstituerande 
en kollektiv spelplan som gör klart vilken typ av agerande som är önskvärt. 
Men institutionen kräver, även om reflexiviteten är tyngdpunktsförskjuten 
åt institutionen, kontinuerligt att deltagarna utövar texthandlingar.  
Nödvändigheten i att kontinuerligt tillföra texthandlingar bygger på att 
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nätgemenskapen är en kommunikationsgemenskap vilket också påvisar att 
Svarthjärta aldrig kan vara ett mål i sig själv utan snarare bör betraktas 
som en ständig politisk pånyttfödelse (en ny början). Att tänka bortom den 
formella spelplanen, de kommunikativa villkoren, är alltså att gå tillbaka 
till rötterna och det som frambringade det quasioffentliga rummet nät-
gemenskap från början – att söka, bevara och föra fram nya rum av frihet. 
Politiskt handlande i de politiskt kontroversiella textsamtalen blir alltså 
beroende av flertalet deltagare, av andras ständiga närvaro, vilket indikerar 
att politiska handlingar är expressiva i relation till andra. Handlandets 
dubbelhet består på detta sätt i att det kräver ett påbörjande och en full-
bordan. En enskild deltagare kan påbörja något men fullbordan, eller  
snarare fullföljandet av det som påbörjats, kan endast ske med andra. 
Handlandet är beroende av ett framträdelserum, i det här fallet Svarthjärta 
vars institutionella ramverk avgör typen av handlingar som accepteras och 
som gör anspråk på den typ av situationspolitisk socialisation som kan ske. 

11.1.1 Villkor för situationspolitisk socialisation i Svarthjärta 
Det institutionella ramverket är tydligt verksamt i textsamtalen och de 
politiska handlingsarterna, Att utmana, Ge understöd, Sätta press och Ta 
djup kan betraktas som handlingsprodukter av villkor för situationspolitisk 
socialisation. Men vad kan det komma sig att det institutionella ramverket 
så tydligt får genomslag i textsamtalen? En möjlig förklaring är att det är 
unga som driver nätgemenskapen till att bli ett rum för vardagliga samtal 
och socialitet i vilken en gemenskap kan uppstå och hållas samman. Det 
blir ett rum i vilket det kan skapas en intim relation mellan informellt  
vardagligt samtalande och gruppens möjlighet att själva utforma samtalet 
och hantera de konflikter och kontroverser som kan uppstå.107 Den i  
rummet skapade platsen, textsamtalen, förser potentiellt med trygga  
möjligheter att samtala om politiskt kontroversiella frågor. Det politiskt 
kontroversiella textsamtalet kräver en tydlig och av deltagarna accepterad 
och utformad samtalssituation med vissa gemensamma principer och  
innehåll inom ramen för en kommunikationsgemenskap i vilken deltagarna 
ges trygga möjligheter att socialisera sig själva och varandra. 

Att det potentiellt pågår en politisk socialisation är inte bara synligt i 
 enskilda deltagares konversation, det är också synligt i textsamtalen som 
helhet betraktat genom skapandet av samtalsnormer. Skapandet av sam-

                                                      
107 Exempel på detta är flaming, vilket inryms i aspekten ’dolt’ sänkande, som  
utmärks av att vara ”the gratuitous and uninhibited expression of “remarks  
containing swearing, insults, name calling, and hostile comments”” (Reid 1999, s. 
114). 
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talsnormer i datormedierad kommunikation är vanligt vilket även  
tidigare forskning visar (Herring 2010a). Deltagare anpassar sig dels till de 
begränsningar och möjligheter som mediet erbjuder men även normer som 
växer fram i själva konversationen och interaktionen vilket gör att mer-
parten texthandlingar är i linje med det samtalssituationen kräver. Att det 
potentiellt sker en politisk socialisation synliggörs ytterligare genom  
analysmoment III där den institutionella styrningen är påtaglig – det sker 
helt enkelt en anpassning till de rådande kommunikativa villkoren för  
utövandet av politiskt handlande som bland annat gör att deltagarna 
tvingas stå för sina åsikter och argumentera för dem inom ett tillåtet sätt 
att kommunicera och med ett tydligt krav på innehållsfokusering,  
beläggande med fakta och hög seriositet i textsamtalen. Det vill säga de tio 
analyserade textsamtalen och på det sätt kommunikationen skett i dessa är 
i hög grad överensstämmande med de regler och normer som ställs upp för 
desamma. Förhållandet mellan institution och deltagare samt önskan om 
delaktighet och engagemang i gemenskapen gör, trots en tydlig  
institutionell styrning (av deltagarna själva), rummet till ett utrymme för 
dialog och konfrontation, ett utbyte av olika erfarenheter och kritiskt  
tänkande – ett rum där deltagarna kan tala och göra sin politiska röst hörd 
vilket också visar att den situationspolitiska socialisationen drivs av  
deltagarna. 

Sammantaget kan resultaten av analysmoment I till III betraktas som en 
indikator för den typ av samhällskaraktär och politisk kommunikation 
som deltagarna i Svarthjärtas politiskt kontroversiella textsamtal tycks 
föredra. Deltagarna har genom sin politiska kommunikation tydligt visat 
vad de tror på, varför de gör det men framförallt har de visat hur politiska 
intressen och positioner proklameras och ifrågasätts. Detta har de gjort i 
frågor som i andra sammanhang upplevs som problematiska och känsliga, 
frågor som tydligt pekar ut att det sociala är politiskt inrättat och som de 
kommunikativa villkoren i andra offentliga rum kan ha svårt att  
hantera.108 Johan Öhman och Marie Öhman (2012) visar exempelvis att 
gymnasiestuderandes gruppdiskussioner om global uppvärmning och  
klimatförändringar (jfr Svarthjärta: Global warming is a hoax!), en i  
grunden kontroversiell fråga, tenderar att vara i huvudsak konsensus-
orienterade, att ett specifikt sätt att tänka i frågan etableras av deltagarna 
och att de sedan orienterar sig mot detta. Potentiella ideologiska skillnader 

                                                      
108 Skolan är ett exempel på sådant rum. Se temanumret Citizenship education 
under liberal democracy (Utbildning & Demokrati 2012) och min artikel i  
densamma (Andersson 2012) men även Ljungren & Unemar Öst 2010a, 2010b. Se 
även det tidigare avsnittet Politiskt kontroversiella frågor. 
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och konflikter undviks i samtalet. Författarna hänvisar även till andra  
studier vilka resultatmässigt tycks upprepa detta mönster – en konsensus-
orientering i rummet skola i utbildningen som hanterar miljö och hållbar 
utveckling. Öhman och Öhman konstaterar en potentiell fara med detta 
mönster: 

Striving for sameness and conformity would not only exclude those who do 
not fit the standards of normality, but would also reduce the number of  
possible solutions to future problems. Difference is also the very condition 
for communication, and it is by experiencing difference that we can learn 
something new. The challenge for both democracy and education is  
accordingly not to create unity and consensus, but rather to make plurality 
and diversity possible in a shared, local and global community. (2012, s. 14) 

I Svarthjärta har hanteringen av de politiskt kontroversiella frågorna visat 
sig erbjuda en gemensam spelplan som tydligt pekar ut det socialt  
förgivettagna i den mänskliga samvaron vilket gör samtalen politiska.  
Svaret på avhandlingens tre forskningsfrågor är därför en del i att förstå 
vår tids politiska grogrunder och plattformar i vilka unga människor kan 
socialiseras politiskt till deltagare av samhället som både kan värna och 
motverka dess demokratiska inriktning. Nätgemenskapen Svarthjärta, som 
en av flertalet möjliga politiska grogrunder, uttrycker som institution en 
önskan om öppenhet, tydlighet, direktkommunikation, inflytande,  
delaktighet och engagemang i vilken medlemmarna behandlar varandra 
som deltagare i sin egen socialisation samtidigt som de accepterar de  
kommunikativa villkoren som, av texthandlingarna att döma, leder till en 
sluten institutionellt ordnad situationspolitisk socialisation. Utövandet av 
politiskt handlande, människans möjlighet till frihet, möjliggörs och  
begränsas av rummets utformning och de kommunikativa villkoren  
skapade av deltagare för deltagare vilket signalerar en demokrati-
uppfattning som ligger nära en agonistiskt grundad sådan: 

framhävdandet av personens expressivitet är avgörande för kraften i den 
gemensamma handlingen … Genom att personens möjligheter att definiera 
sig genom handling ses som en avgörande kommunikativ förutsättning följer 
också en inställning som säger att kommunikationen i sig inte kan lösa 
några andra problem än just detta grundläggande »frihetsgrundade behov» 
av var och ens konkreta närvaro och synlighet i det offentligt gemensamma. 
(Ljunggren 2007b, s. 223). 

I framgångsrika nätgemenskaper, de som består över en längre tid, sker en 
riklig kommunikation mellan deltagare vilket formar basen för  
gemenskapen (Reid 1999). Vilja till kommunikation och skapandet av 
tydliga deltagarstrukturer gör att nätgemenskapen kan fungera (Rheingold 
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1993/2000). Nätgemenskaper är alltså kommunikationsgemenskaper som 
gjort tillhörighet och gemenskap till en kommunikationsfråga:  

contemporary community may be understood as a communication  
community based on new kinds of belonging. By this is meant a sense of  
belonging that is peculiar to the circumstances of modern life and which is 
expressed in unstable, fluid, very open and highly individualized groups. 
(Delanty 2003, s. 187) 

Skapandet av institutionen, ett rum för ömsesidiga meningsutbyten,  
utmärker således nätgemenskapen som fenomen och Svarthjärta specifikt. 
Svarthjärta, i vilken endast en liten del av alla kommunikativa aktiviteter 
har analyserats, bekräftar således mycket av det som tidigare internet-
orienterad communityforskning har gjort gällande. Det som utmärker en 
fungerande nätgemenskap är viljan till kommunikation och tydliga  
deltagarstrukturer genom tillämpning av mediets egenskaper och  
skapandet av sociala kontrakt. Med andra ord krävs en väl genomarbetad 
social infrastruktur – ett institutionellt skapande vilket uttrycks genom de 
kommunikativa villkoren i Svarthjärta. 

Svarthjärta lockar kontinuerligt nya medlemmar samtidigt som det  
består av en kärna av regelbundna deltagare (admins, crew och åter-
kommande deltagare) i textsamtalen. De som varit medlemmar länge  
uppvisar en förtrogenhet och delad historia i ett kulturbygge i vilket  
specifika normer och värden givits prioritet. Solidaritet, stöttning och  
ömsesidighet är bland annat grundläggande för att kunna garantera ett 
tryggt och för deltagarna delat rum där konflikter kan uppstå och  
hanteras. Hierarkier och roller har växt fram och institutionen präglas av 
en viss typ av styrning. Svarthjärta kvalificerar alltså till att vara ett  
community i enlighet med den tidigare internetbaserade community-
forskningen. Men Svarthjärta, specifikt de politiskt kontroversiella text-
samtalen, kvalificerar även till att bli en form av rum för utbildning då den 
politiska kommunikationen alstrar en utbildningssituation vilken ställer 
specifika krav på deltagarna.  

11.2 Nätgemenskapen som utbildningssituation 
En av de första nätgemenskaperna (tidigt 1960-tal), och som har stått  
modell för de som följt, var PLATO – en virtuell lärplattform designad i 
utbildningssyften. Framväxten av nätgemenskaper har sedan PLATO 
kommit att präglas av flertalet dimensioner som också återfinns i formell 
utbildning. De byggs upp av sociala strukturer, förutsättningar för delta-
gande, krav på specifika former av kommunikation, varierade grader av 
offentlighet och synlighet utåt, rollfördelningar, hierarkier och så vidare. 
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Mot denna historiska bakgrund är det förklarligt att det alstras en utbild-
ningssituation i Svarthjärta eftersom rummet i sig är bärare av dessa förut-
sättningar. Samtidigt är utbildningssituationen som uppstår i de politiskt 
kontroversiella textsamtalen beroende av makten som tar form genom 
deltagarnas handlingar och nätgemenskapen som institution (vilken i sig är 
en handlingsprodukt). Det relationella förhållandet, den typ av reflexivitet 
som upprätthålls mellan deltagarnas handlingar och institutionen, är såle-
des centralt för att förstå den utbildningssituation som alstras och som är 
beroende av dess kommunikativa villkor. 

11.2.1 Utbildningssituationens kommunikativa villkor 
De fem kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt handlande 
skänker den alstrade utbildningssituationen dess ramverk i form av de 
regler och normer som styr dess inriktning. 

Den digitala infrastrukturen påvisar rummets specifika inplacering under 
de digitala förutsättningarna för kommunikation vilket ger specifika  
förutsättningar för hur textsamtalet kan föras och som får konsekvenser 
för vilka som kan delta och hur dessa deltar genom att göra sin röst hörd i 
det politiska samtalet. Administratörspedagogen, ADMINS, har i likhet med 
läraren i den offentliga utbildningen skola en läroplan att följa (regler, roll, 
uppgift, innehållsfokusering, befogenheter, ansvar osv.). I nätgemenskapen 
är administratörspedagogens uppgift att organisera textsamtalen, avgöra 
lämpligt innehåll i samtalen, balansera de personligt privata preferenserna 
och den offentliga rollen, hantera kommunikationen och vad som är socialt 
och moraliskt acceptabelt beteende. Administratörspedagogen agerar  
konfliktlösare, hanterar deltagarnas kommunikationsklimat, har specifika 
arbetsuppgifter så som att följa upp händelser, dokumentera och ’möblera’ 
rummet. En av de mest centrala didaktiska uppgifterna hos ADMINS är 
dessutom att se till så att textsamtalen i rummet innehållsfokuseras.  

Kravet på innehållsfokusering kan ses som ett uttryck för att text-
samtalen ska bli och vara meningsfulla. Det finns ett uttalat intresse för att 
samtala om ett specifikt innehåll och de politiskt kontroversiella text-
samtalen är helt beroende av deltagandet och produktionen av text-
handlingar som generar samtalets innehåll. Om du som deltagare inte  
bidrar innehållsligt, enligt de andra deltagarna i textsamtalet, blir din  
närvaro ifrågasatt. Samtidigt förekommer det, vilket blir synligt genom 
sporadiska poster, att det finns fler sätt att delta än att producera text. Det 
finns tecken på att vissa deltagare bara läser textsamtalen av intresse och 
nyfikenhet men att de inte, genom aktiva val, väljer att delta genom text-
produktion (jfr Wellman & Gulia 1999). Deltagandet kan vara synligt och 
icke-synligt, hur många som deltar och på vilket sätt är svårt att avgöra. 
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Ännu svårare är det att fastställa vad deltagarna personligen får ut av sitt 
deltagande så tillvida detta inte uttrycks i textsamtalen (vilket sker  
sporadiskt). För de som aktivt väljer att delta genom textproduktion ställs 
det krav på personligt engagemang och förmåga att följa med i text-
samtalen. Ungdomarna blir genom texthandlingar aktiva medskapare av 
egna och andras texter vilket avgör innehållet och färdriktningen för  
innehållet (budskapet) i den politiska kommunikationen. De som deltar i 
kommunikationen blir simultant sändare och mottagare, de blir  
prosumenter, i ett multidirigerat flöde av meddelanden (jfr Castells 2009) 
vilket bland annat visar sig genom en rik användning av externa källor 
genom länkning och hänvisningar till exempelvis nyhetsmedia, böcker, 
sökmotorer och sociala medier. Deltagarnas kommunikation frambringar 
en ‘kreativ publik’ (jfr Castells 2009) vilken interagerar genom att forma 
nätverk av kommunikation som producera ett delat meningsinnehåll (jfr 
intertextualitet). Deltagarna kan på detta sätt konstituera en aktiv,  
sammankopplad och för varandra högljudd publik. Men den kreativa och 
innehållsproducerande publiken ställer också vissa krav på den enskildes 
handlande, att med specifika kommunikativa och navigeringsmässiga  
kvalifikationer bidra till innehållsproduktionen i textsamtalen. Generellt 
kan texthandlingar i textsamtal på internet alltså frambringa gemenskaper 
av prosumenter vilka kan komma att utgöra en ny typ av innehålls-
producerande kreativ publik och som i Svarthjärtas politiskt kontrovers-
iella textsamtal specifikt utgör en polemisk gemenskap. 

Den polemiska gemenskapen påvisar att deltagarna kan hantera och 
förutsätter kontroversen som naturlig och nödvändigt förekommande i 
livet av mänsklig gemenskap. Det som kvantitativt utmärker flertalet av de 
texthandlingar (poster) vilka varit underlag för de tolv intressespelstyperna 
är att de är offensiva. Detta innebär att de i huvudsak öppet konfronterar, 
utmanar och deklarerar politiska intressen. Gemenskapen karakteriseras av 
tävling i vilken deltagarna tar kommando och genom olika strategier  
försöka utmana motståndarna (andra deltagare i gemenskapen) och sig 
själva. Divisen om att anfall är bästa försvar blir här gällande även om 
anfall inte är görligt i alla lägen vilket påvisas genom förekomsten av andra 
typer av texthandlingar. Det politiska handlandet framför och responderar 
alltså i huvudsak de politiska intressena på ett konfronterande och explicit 
sätt som erkänner att politiska intressen står på spel och som blir ett direkt 
uttryck för det kommunikativa villkoret – polemisk gemenskap. Även om 
gemenkapen är polemisk så innebär det inte för den skull att stämningen 
skulle vara fientlig, snarare präglas gemenskapen av ömsesidiga menings-
utbyten och viss humor. 
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Kommunikativ gemenskap är det kommunikativa villkor som ställer 
krav på ömsesidigt meningsutbyte, en social receptivitet samt vilja och 
förmåga att göra sina texthandlingar begripliga i det pågående text-
samtalet. Detta institutionella krav är avhängigt deltagarnas texthandlingar 
samtidigt som deltagarna är institutionellt beroende av detta krav för att 
kunna utöva en meningsfull kommunikation. För att kunna hantera  
meningsskiljaktigheter och se dem som en naturlig och nödvändigt före-
kommande aspekt i det politiska samtalet och därigenom hantera den 
mångfald av politiska intressen, preferenser och positioner som tar plats i 
institutionen behövs således en accepterad spelplan i vilken ömsesidiga 
meningsutbyten kan ske i form av politiskt handlande. 

11.2.2 Utbildningssituationens politiska handlande  
Handlandet ska, i enlighet med Arendts politiska teori, förstås som ett 
inträdande och framträdande i det offentliga rummet, ett framträdande 
utan förutsägbart slut eller fastlagt mål i en samvaro där individen genom 
sin unika stämma blottlägger vem den är och visar sin individualitet – en 
bekräftelse på individualitet som politisk person. I Svarthjärta är det i 
språket, genom texthandlingar, som deltagarna uppvisar sin politiska  
person. Ljunggren (2007a) skriver att: 

Handling, som en specifik term i relation till privat och offentligt, innebär 
för Arendt en bekräftelse på individualitet och offentlighet – en bekräftelse 
som kan uppnås endast i den mån institutionerna kan spela rollen av  
offentliga rum skilda från de sociala intressena i samhället samtidigt som de 
kan upprätthålla möjligheten att ge personen bakom handlandet en tydlig 
framträdelse. (s. 147) 

Genom texthandlingarna definierar deltagarna därmed, teoretiskt betrak-
tat, sig själva som personer engagerade i samhälleligt känsliga och betydel-
sefulla frågor. Generellt indikerar detta att deltagarna i Svarthjärta genom 
politiskt handlande i sociala medier kan forma och ta plats i ett offentligt 
samtal och som politiska personer göra sina politiska röster hörda i en 
samhällssituation i vilken de digitala medierna utgör en betydelsefull ut-
gångspunkt för att förstå detta handlande. 

Kontextualiseringen i Kapitel 3 och 4, en bakgrund mot vilken avhand-
lingens kunskapsintresse kan förstås och kritiskt diskuteras, innebär att se 
de digitala medierna som nödvändiga utgångspunkter för att förstå dagens 
samhälle. Enligt de referenser som använts karakteriseras samhället av 
kulturell spridning, individualisering och erosionen av traditionella sam-
hällsinstitutioner vilket sammantaget skapar en specifik samhällspolitisk 
situation. Vidare blir det, utifrån Dewey (1927) och Arendt (1958/1998), 
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tydligt att handlandet, ett kommunikativt sådant, är centralt för det demo-
kratiska samhällets fortlevnad och förändring, att det offentliga rummet 
uppstår genom att samhällsmedlemmarna kommer samman och definierar 
sig själva som publik. Det blir alltså deltagarnas utträde ur det privata i en 
närvaro med andra som skapar det offentliga rummet. Enligt Arendt är det 
just genom handlandet som människorna träder in på världens scen som en 
ständig förnyelse av det politiska skapande friheten att forma det goda 
livet. Ungas politiska handlande sker i nya offentliga rum vilket empiriskt 
visat sig genom Svarthjärta. Det offentliga rummet kan då betraktas som 
upprätthållet av en utspridd offentlighet som i en digitalt baserad samhälls-
situation består av prosumenter, en kreativ publik, vilka genom individua-
liserade och kollektiva politiska projekt kommer samman och för politiska 
samtal genom skapandet av textsamtal.  

I de politiskt kontroversiella textsamtalen sker ett prövande, skilda  
försök från deltagarna att ta plats i ett större sammanhang, samtidigt som 
de genom den tydliga tävlingsinriktningen i samtalen försöker bevara de 
egna politiska positionerna. Prövandet kan också ses som ett sätt att  
försöka överleva och skapa ordning (för sig själv) i en samhällssituation 
där politiska institutioner har blivit alltmer fjärran de unga – att skapa 
mening i egna politiska erfarenheter. Det politiska handlandet i Svarthjärta 
kan därmed förstås som en tillblivelsesituation, en födelse i ett direkt nu. 
De politiska handlingarna i textsamtalen kan då ses som ett uttryck för 
deltagarnas försök att göra sig själva politiskt relevanta och gemensamt 
identifiera varandra och sig själva som politiska personer vilket sker inom 
ramen för en retorisk politisk kommunikation. 

Retoriken, verkningsfull och adresserad kommunikation, söker ett svar, 
en respons hos dem som adresseras. Den politiska handlingsarten  
Att utmana består av texthandlingar vilka klargör hur deltagaren uppfattar 
och positionerar sig i det påträngande problemet/frågan (TS första post). 
Deltagarens uppgift blir sedan att övertyga de andra deltagarna och kanske 
främst sig själv, genom att i huvudsak vara offensiv och utmanande, att 
den förfäktade ståndpunkten är den rätta. Men för att den intagna  
positionen ska förstås av andra krävs det lyhördhet hos deltagarna vilka 
inte alltid är lyhörda genom att bifalla, snarare genom att offensivt  
förfäkta andra politiska intressen och positioner. Dominansen av  
utmanande politiska handlingar kan förstås som ett tydligt uttryck för 
behovet att hävda sin ståndpunkt oavsett andras ståndpunkter, som ett 
uttryck för rummets möjligheter att göra den politiska rösten hörd.  
Dominansen av handlingsarten Att utmana (och direkt intressespel) tyder 
helt enkelt på att de politiska handlingarna i textsamtalen i huvudsak fyller 
funktionen av expressivitet och därmed placerar in sig inom ramen för en 
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expressiv agonism. Det vill säga deltagandet i de politiskt kontroversiella 
textsamtalen används i huvudsak för att kunna uttrycka sin politiska  
position inför andra och sig själv som ett mål i sig självt. Om denna  
slutsats skulle vara giltig fullt ut, vilket den av samtliga texthandlingar att 
döma inte är, så skulle det innebär att deltagarna i Svarthjärtas politiskt 
kontroversiella textsamtal inte deltar för att tävla mot andra, eller för att 
övertyga andra – deltagandet sker snarare för att tävla mot sig själv och 
övertyga sig själv om de politiska intressen som man tror sig värna. Den 
personliga frågan som den offentligt utspelade kampen då kanske försöker 
ge svar på blir: Vem är och vill jag vara inför mig själv, här och nu? Eller 
annorlunda formulerat: Ok, var står jag just nu i denna politiska fråga? 
Deltagandet blir då ett deltagande som bidrar till att informera självet, att 
skapa sitt eget argument inför sig själv här och nu i en gemenskap av 
andra.109  

Det kommunikativa villkoret, kommunikativ gemenskap, och skilda  
typer av texthandlingar talar mot att det politiska handlandet enbart skulle 
fylla funktionen av personlig expressivitet samtidigt som expressivt  
handlande utmärker den politiska kommunikationen. Flertalet text-
handlingar pekar i riktning mot att det även är en tävling mellan menings-
motståndare. I de fall textsamtalen kommer att handla om att vinna  
debatten är Att utmana inte alltid den bästa strategin vilket också förklarar 
förekomsten av de tre andra handlingsarterna (Ge understöd, Sätta press, 
Ta djup) vilka innehåller andra retoriska strategier och möjligheter. De 
argumentativt orienterade textsamtalen i vilka deltagarna försöker  
övertyga varandra genom att exempelvis försöka rättfärdiga sin egen  
position, eller genom att kritisera någon annans, visar på textsamtalens 
retoriska och polemiska karaktär. Rosengrens konstaterande om att “vill 
man vinna gehör för sina sanningar eller sin syn på kunskap måste man 
argumentera för dem på ett sätt som gillas och accepteras av den publik 
man vänder sig till” (2008, s. 29-30) ger att de politiska handlingarna av 
utmanande karaktär kan ses som den typ av texthandlingar vilka gillas och 
accepteras av deltagarna i de politiskt kontroversiella textsamtalen  
(avseende politiska intressen), men som inte med automatik medför att alla 
deltagare instämmer i det som förfäktas. Den generella retoriska resursen 
politiskt intressespel blir på detta sätt en konvention som deltagarna  
förhåller sig till både när de själva handlar och när andras texthandlingar 

                                                      
109 Deltagandet kan också, utifrån Manuell Castells (2009) terminologi, förstås som 
en form av ‘mass-self communication’, det vill säga: en kommunikation som poten-
tiellt når flera andra men som är självgenererad; definitionen av den potentiella 
mottagaren självstyrd och; mottagandet av meddelanden ofta självvalt. 
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ska bemötas och förstås. Sammantaget har de kommunikativa villkoren för 
utövandet av politiskt handlande sannolikt gett upphov till den mest  
dominerande politiska handlingsarten, Att utmana, eftersom det politiska 
handlandet i huvudsak karakteriseras av öppen och offensiv retorik som 
deltagarna vid behov kompletterar med dold retorik.  

Deltagarnas sätt att hantera politiska intressen domineras alltså av den 
retoriska resursen direkt intressespel. Detta är motsatsen till offentlig  
politisk retorik i de traditionella politiska institutionerna (LeCouteur et al. 
2001; Augoustinos et al. 2002) där politiska intressen, specifikt inom  
politiskt kontroversiella frågor, i huvudsak inympas och döljs. Skillnaden 
mellan det politiska och politiken blir att det offentliga samtalet i Svart-
hjärta, i det politiska, möjliggör ett öppet synliggörande och hantering av 
politisk kontrovers men att det offentliga samtalet på denna grund, i  
politiken, försöker dölja politisk kontrovers (och kanske därmed i någon 
mening göra de samhälleliga angelägenheterna apolitiska). Den retoriska 
situationen och det som talaren avser att uppnå blir avgörande för att  
förstå denna skillnad. I textsamtalen är inte målsättningen att argumentera 
för vissa politiska önskvärdheter för att kunna besluta om en förändrad 
styrning av samhället (vilket det är i politiken). Snarare kan det politiska 
textsamtalet förstås som ett värde i sig självt, som en möjlighet till  
personlig expressivitet. Eller alternativt som en postidentitet uttrycker det: 
“Goda diskussioner är ett utav de bästa medlen för att öka insikt och fila 
på idéer”. Sättet att föra samtal och hantera politiska intressen inte bara 
kvalificerar deltagandet till att konstituera ett politiskt subjekt, en i text-
samtalet konstituerad och eftersträvad deltagarkaraktär, som är  
konfrontativ, seriös, innehållsfokuserad regel- och normföljare utan också 
till politiskt konfrontativ prosument. I textsamtalen konfronteras  
deltagaren om denne inte är uppriktig och tydlig med vilka politiska  
intressen som står på spel och erkänner att dessa står på spel. Genom att 
förekomma istället för att förekommas blir det alltså enklare för deltagarna
att klargöra vilka politiska intressen de vill argumentera för. Detta sätt att 
handla stärker troligtvis deltagarens trovärdighet, kanske rent av att  
deltagarens texthandlingar kan ses som objektiva och kunskapsrelevanta, 
samtidigt som deltagaren följer de normer som är rådande. De  
kommunikativa villkoren för utövandet av politiskt handlande i Svart-
hjärta möjliggör alltså en öppen hantering av de politiskt kontroversiella 
frågorna och det politiska textsamtalet tenderar att bli ett värde i sig självt 
– ett samtal som förs för samtalets skull.  
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11.2.3 Utbildningssituationen som politisk kommunikation 
Den politiska situationen i dagens samhälle domineras av oförutsägbarhet 
och mångfald. Situationen kan beskrivas som en situation i vilken indivi-
den och grupper av individer, ytterst samhället, lever tillsammans som olika
genom skilda traditioner, vanor, värderingar och viljor vilket ställer krav på  
kommunikation. 

Den situation som utbildningen står inför, och det problem den har att lösa, 
är den paradoxala situation som innebär att det deltagarna har gemensamt 
är att man är olika. (Ljunggren 2007b, s. 233-234) 

Ja, hur förmår människor med olika bakgrund och intressen leva  
tillsammans och vad har utbildningen med detta att göra? Frågor som  
berör en persons bakgrund och intressen är frågor som oundvikligen  
hanteras i utbildningen: “detta är frågor som engagerar personens hela 
handlingsrepertoar där politiska och estetiska drivkrafter inte kan  
särskiljas från tillägnandet av kunskap så länge vi är intresserade av värde-
frågor” (Ljunggren 2007b, s. 207). Utbildning som politisk kommunika-
tion är mot denna bakgrund en fråga om att hantera olikhet och politiskt  
grundade intressen, en fråga om att kunna leva tillsammans jämlika och 
olika vilket kräver kommunikation. 

Utbildning som en agonistiskt grundad politisk kommunikation syftar 
till att skapa möjligheter för deltagarna att “tillsammans upptäcka  
villkoren för en samhällelig ordning som bygger på en social samman-
hållning, en kulturell mångfald och, som en avgörande förutsättning,  
konstituerandet av personens subjekt.” (Ljunggren 2007b, s. 234). I upp-
täckandet av villkoren för den samhälleliga ordningen framträder  
människorna på en av världens scen på vilken de möts och konfronteras. 
Denna situation handlar om socialisation “i meningen av en  
kommunikation som skapar förutsättningar för socialt liv och överlevnad” 
(a.a., s. 221) och som samtidigt kan aktualisera “personens insikt om sig 
själv genom betraktandet i världen där också hon själv blir sedd och  
betraktad” (a.a., s. 218). Ambitionen i denna typ av kommunikation “är 
inte att övervinna »spänningar i omgivningen» utan att behärska dem på 
ett sätt som minskar friktionen och ökar friheten för enskilda och  
kollektiv” (a.a., s. 225). Olikhet, mångfald och skillnad blir på detta sätt 
en medveten startpunkt för kommunicerandet i utbildningen och ger sam-
tidigt utbildningen en politisk karaktär – utbildning som politisk kommu-
nikation. Nätgemenskapen som rum för utbildning, eller snarare den  
kommunikation som alstrar utbildningssituationer i rummet nät-
gemenskap, är i Svarthjärta uppbyggt utifrån bland annat detta  
kommunikativa villkor, kravet på ömsesidiga meningsutbyten och social 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 239
 

receptivitet inom ramen för ett ‘behärskande’ av ‘spänningar’, ett hos  
deltagarna viljebaserat handlande som bär upp utbildningssituationen i sig. 

11.2.3.1 Utbildningssituationen som viljebildningsprocess 
Utbildningssituationen som alstras i Svarthjärta uppstår i ett quasioffentligt 
rum i vilket det råder ett ständigt krav på balansering och ömsesidigt  
meningsutbyte mellan deltagaren och deltagarna samt deltagarna och  
institutionen. Balansen uppkommer genom Svarthjärtas socialt  
institutionella organisation som ytterst bärs upp av deltagarna själva, deras 
kommunikation och interaktion i texthandlingar, vilja och förmåga till 
kommunikation och samarbete. Ljunggren skriver att: “Då utbildning  
betonas som en kommunikativ handling där förhållanden och händelser i 
världen kommuniceras genom intersubjektiva relationer med olikhet som 
kännetecken, sker individens möte med världen flerfaldigt” (2007b, s. 
209). Genom detta agonistiska perspektiv blir utbildning den utbildnings-
situation som alstras av en viljebildningsprocess. Den alstrade utbildnings-
situationen blir en utbildning som därmed bärs upp av det som Ljunggren 
benämner som en “kommunikation med en dubbel, spänningsfylld grund 
både i ett personligt och i ett gemensamt viljande och handlande där  
gemensamma värden och uppfattningar måste förhandlas, motiveras och 
diskuteras” (2007b, s. 232). Svarthjärta som byggs upp på grundläggande 
demokratiska värden (åsiktsfrihet, jämlikhet, jämställdhet110, öppenhet, 
inflytande, konflikt, samtal, engagemang) samtidigt som institutionen  
konstitueras av vissa hierarkier, uppdelning av roller och skiftande besluts- 
och påverkansmöjligheter kan på denna grund ses som ett uttryck för en 
viljebildningsprocess. Det vill säga ett skeende som bärs upp av deltagarna, 
utifrån deltagarnas passioner, erfarenheter och preferenser som bygger på 
ett personligt och gemensamt viljande och handlande.111 Nätgemenskapen 
bärs upp av deltagarna vilka genom kommunikation bidrar till att karakte-
risera nätgemenskapen som en frivillig- och intressebaserad institution där 
engagemang och förmåga att bidra innehållsligt i textsamtalen är ett krav. 

                                                      
110 Detta visar sig dels i hur könsfördelningen ser ut mellan admins och crew men 
även i textsamtalen där kön, enligt min känsla efter analysen, kvantitativt och  
kvalitativt får en underordnad betydelse. Bakgrundsfaktorer, även om detta inte 
analyserats, så som etnicitet, ålder, sexuell läggning och religiös bakgrund uppvisar 
ingen avgörande betydelse för kommunikationen i de politiskt kontroversiella text-
samtalen. Centralt är däremot förmågan att bidra till ett kvalificerat samtal. Detta 
kan delvis förklaras av att dessa bakgrundfaktorer inte är direkt synliga hos  
deltagarna och i kommunikationen. 
111 Således är det inte en fråga om indoktrinering, manipulation, eller en naiv ro-
mantisk syn på kommunikation. 
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Nätgemenskapen blir alltså, utifrån detta resonemang, en viljebaserad samt 
deltagar- och engagemangskrävande institution med specifika kommunika-
tiva villkor byggda på grundläggande demokratiska värden. De kommuni-
kativa villkoren bär samtliga spår av en specifik utbildningslogik och  
definierar på så sätt den struktur som ställs upp för den utbildnings-
situation som alstras genom deltagarnas politiska kommunikation i Svart-
hjärta. När det kommer till utbildning i skolan så menar Ljunggren att: 

utbildning inte bara kan tillåtas utan närmast borde syfta till att förlägga 
målet med fostran och utbildning så nära deltagarnas personliga  
övertygelser som möjligt – det vill säga så som denna övertygelse kan  
utvecklas i stark beröring med andra. (2007b, s. 215) 

Om kommunikation syftar till ett ömsesidigt meningsutbyte mellan  
subjekt, men också inom subjektet självt, så är det rimligt att anta att  
utbildningen i skolan borde förlägga målet med socialisation och lärande 
så nära de studerandes personliga övertygelser som möjligt och på så sätt 
underlätta kommunikationen av det innehåll som utbildningen avser att 
behandla och genom detta utmana individerna i syfte att främja deras  
utveckling. Nätgemenskapen Svarthjärta är ett exempel på vår tids  
offentliga rum i vilket det politiska samtalet upprätthålls i en relationell 
dynamisk reflexivitet mellan institutionen och deltagarnas handlingar. Den 
typ av utbildningssituation som alstras i Svarthjärta kan fungera som  
underlag i diskussionen om politisk socialisation och kommunikation – 
utbildning som politisk kommunikation – i skolan där den unga  
människans närvaro är ett krav från staten, från offentligheten, i vilket 
skolan kan sägas “företräda världen utan att ännu riktigt vara den” 
(Arendt 1954/2004, s. 201). Samtidigt har också den utbildningsmässiga  
erfarenheten som (omedvetet) grundläggs genom deltagandet i de politiskt 
kontroversiella textsamtalen i Svarthjärta, och andra nätgemenskaper för 
den delen, vissa didaktiska implikationer vilka är fullt möjliga att ta  
lärdom av i den explicita och planlagda utbildningens hantering av  
politiskt kontroversiella frågor i skolan vilket kan förstås som en didaktiskt 
hybridiserad kommunikation. 

11.3 Hybridiserad politisk kommunikation och det tredje rummet 
Valet av innehåll, förmågan att hålla sig stringent till ett valt ämnes-
område/fråga och reducera dess omfång, sättet att kommunicera, vilka/vem 
som involveras i kommunikationen och på vilka grunder (varför) med vilka 
förutsättningar, när, var och för vad kommunikationen sker är samtliga 
didaktiska grundfrågor i utbildningssammanhang var än de är lokaliserade. 
Det finns, genom införandet av digitala medier i skolan, ett ökat behov av 



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 241
 

att didaktiskt hantera det alltmer vidgade rummet för utbildning. Mot 
bland annat denna bakgrund ska de digitala mediernas didaktiska  
betydelse i skolans politiska kommunikation reflekteras i detta avsnitt. 
Med didaktik avses i korthet, och utan att göra en genomgripande  
problematisering av dess skilda innebörder (se exempelvis Bengtsson 1997; 
Uljens 1997), en sammanhängande idé och ett skeende inom ett  
utbildningssammanhang i vilket kommunikativa situationer med ett  
specifikt och icke givet meningsbärande innehåll kan läras, socialiseras, 
uppstå, skapas, reflekteras, förklaras, planeras, värderas och diskuteras.  

The recontextualised (Bernstein, 2000) activities of schools have  
traditionally had difficulty in reaching outside the school walls. However, in 
many respects, digital media provide possibilities for widening the  
educational discourse, according to Burard (2007). This may be described as 
a widening of space or, in Hargreaves’ (1998) words, a compression of time 
and space through the available opportunities … A widening of space  
implies that the boundaries of schools’ recontextualisation field are being 
challenged and crossed. Digital technology can also contribute to a widening 
of time in the sense that new technology can automate activities, which 
makes time available for some other content and leisure time … However, it 
is not primarily this opening of the school to society that the new  
technology enables to a great extent than might have previously been the 
case, but the negotiation of the teaching content that arise as a consequence 
… When different perspectives appear, the boundaries between what we  
regard as knowledge, values and opinions become more fluid. (Erixon et al. 
2012, s. 269) 

Forskning om den digitala teknologin i skolan har det senaste årtiondet 
fokuserat på lärande (Erixon et al. 2012, s. 255) varför det också är hög 
tid att ta sig an själva undervisningen och genom detta utöka och dess-
utom, enligt min mening, tillföra ett didaktiskt kritiskt förhållningssätt till  
digitala medier i frågor om lärande, socialisation och undervisning:  

Questions of acquiring equipment have become questions of how to use the 
equipment. Teachers are often interested in using digital resources, but more 
will have to be done in order to use the equipment in the best possible way. 
It has not been possible to show whether the national ICT policy has  
influenced practice in the classroom. (Erixon et al. 2012, s. 256) 

När det specifikt kommer till skolans demokrati- och medborgarutbildning 
(citizenship education) har de digitala medierna (i de anglosaxiska  
länderna, men även i Norden enligt vad jag vet) inte nämnvärt förändrat 
det huvudsakliga innehållet eller undervisningens fokus enligt Neil Selwyn 
(2007). Selwyn argumenterar för en förändring av utbildningen som  
rimligen borde ta sin utgångspunkt i och införliva det innehåll (VAD-



242 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

frågan) som redan är och upplevs viktigt för majoriteten unga samhälls-
medlemmar. Men i förändringen av utbildningen (HUR-frågan) kan inte de 
digitala medierna tas som intäkt för att lösa alla samhälleliga problem eller 
som patentlösning för att höja meritvärdena. 

Much of what is assumed about ICT and education by its proponents stems 
from a viewpoint where virtually all of society’s problems, be they  
economic, political, social or ethical, are subjects to the ‘technical fix’ of 
ICT (Volti, 1992) – a deterministic belief which has more often than not 
failed to be realized. (a.a., s. 135-136) 

Om vi genom bland annat utbildningen i skolan vill att de unga ska  
engagera sig i politiken krävs det enligt Selwyn förändringar av både  
utbildningen och de formella politiska institutionerna. Oavsett mängden 
digitala medier som tillförs utbildningen så förändrar detta inte det faktum 
att demokrati- och medborgarutbildningen vilar på samma gamla  
valfokuserade och institutionella politik (politiken) enligt Selwyn  
(jfr kritiken inom fältet politisk socialisation exempelvis Amnå et al. 2010). 
Vad de digitala medierna anbelangar finns det alltså få stimulerande drag i 
pågående IKT-baserad demokrati- och medborgarutbildning som kan  
påstås öka unga människors engagemang och intresse enligt Selwyn. Det är 
enligt Gerodimos och Ward (2007) viktigt att försöka förstå hur ungdomar 
kommunicerar och deltar i samhället, inte minst på internet, om målet är 
att försöka utveckla deras engagemang och deltagande och ytterst göra 
dem till deltagare i samhället vilket blir en utmaning för utbildningen i 
skolan. 

Bortsett från att användningen av de digitala medierna bidrar till  
förändring av kommunikativa vanor och former som förändrat samhället 
och de mellanmänskliga relationerna så bidrar också användningen  
sannolikt till förändringar i klassrummet. De digitala medierna kan  
användas för att skapa ett så kallat ‘tredje rum’ i klassrummet (en  
didaktisk VAR-fråga), ett offentligt rum skapat med hjälp av digitala  
medier i vilket den lärarledda kommunikationen och innehållshanteringen i 
klassrummet möter de studerandes kommunikativa färdigheter och vanor 
grundlagda i flertalet andra rum. Därmed inte sagt att undervisning som 
helhet bör utgå ifrån vad som sker i andra rum än i skolans klassrum.  
Didaktisk reduktion, en reducering av innehållets komplexitet och omfång, 
är alltid nödvändig och ofrånkomlig vilket samtidigt medför att innehållet 
också måste iscensättas – rekonstrueras – på ett för undervisningsgruppen 
och för skolan passande sätt (Jank & Meyer 1997, s. 63-66). Det tredje 
rummet och de digitala mediernas möjligheter kan vidare förstås i termer 
av hybridkommunikation och hybridlärande (Bretag 2006, s. 983).  
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Vetskapen om dessa former (där digital kommunikation blandas med  
ansikte-mot-ansikte-kommunikation) av kommunikation och dess  
didaktiska betydelse för det politiska samtalet och möjligheten till handling 
är begränsad samtidigt som användningen av digitalt medierade rum för 
samtal i utbildning och skola ökar och rent av invaderar institutionen (se 
Erixon et al. 2012).  

Det finns, som Selwyn (2007) påpekat, lite som stödjer idéen om att  
användingen av de digitala medierna i skolan skulle öka de ungas  
deltagande och engagemang i samhället. De digitala mediernas möjligheter 
att förbättra den politiska kommunikationen i skolan är en empirisk men 
även didaktiskt kritisk fråga då de digitala medierna rimligen, av de  
professionella, bör sätts in i ett redan befintligt didaktiskt sammanhang. 
Den markanta ökningen av digitalt baserade samtal i utbildningen (Wang 
& Woo 2007) och fler lärare som experimenterar med digitalt baserade 
samtal (Rossi 2006) gör det nödvändigt att förstå och didaktiskt kritiskt 
undersöka dess utbildningsmässiga potential (Andresen 2009). Forskning 
genomförd så här långt visar att klassrummet, genom användandet av  
digitalt medierade rum för samtal, blir ett mer öppet rum och att de  
studerandes röster ges möjlighet att ta plats, att det ger de studerande en 
röst i sitt eget lärande med möjlighet att lyfta in undervisningsinnehåll som 
annars hade varit exkluderat (Rossi 2006; Kim et al. 2007; Andresen 
2009). En didaktisk kritisk analys och undersökning av de digitala medier-
na i skolans demokrati- och medborgarutbildning är alltså, mot denna 
bakgrund, önskvärd om tanken är att de digitala medierna på ett  
kvalificerat sätt ska kunna bidra i utvecklandet av skolans demokrati- och 
medborgarutbildning (VARFÖR-frågan).  

Forskning som studerat digitalt baserade samtal påvisar att det sker ett 
antal förändringar i klassrummet. En påtaglig förändring är turtagningen i 
klassrumssamtalet genom en mer dynamisk samtalsstruktur mellan de  
studerande och läraren (Xu 2008). Det digitala samtalet, jämfört med det 
traditionella klassrumssamtalet, möjliggör mer utvecklade tankar och  
välgenomtänkta val av ord vilka kan användas för att utveckla  
argumentationen och identifiera giltiga premisser och argument (Kim et al. 
2007). Vidare har en mer utvecklad kritisk analytisk förmåga (Guiller et al. 
2008), en mer avancerad kunskapskonstruktion och ökad autonomi i det 
egna lärandet identifierats (Wang & Woo 2007). En förklaring till detta 
ligger i mediets möjlighet till samarbete och distansering i tid och rum  
(didaktikens NÄR- och VAR-fråga). Deltagarna kan engagera sig i genom-
tänkta diskussioner genom att förklara sina idéer och dela sina  
erfarenheter, eller genom att bjuda in till en utökad diskussion genom att 
ge plats för fler idéer från andra (Schallert et al. 2009, s. 724). Vidare visar 
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det sig, i likhet med vad som visat sig i Svarthjärta, att deltagarna mer  
sannolikt fokuserar på innehållet, citerar mer litteratur och inlemmar egna 
åsikter och synpunkter med egna erfarenheter (Wang & Woo 2007, s. 
273). Det digitalt baserade samtalet förlorar dock de dimensioner som 
ansikte-mot-ansikte kan ge (kroppslig närvaro, minspel, ljud, doft osv.). 
Young Min Baek med flera konstaterar att: 

Face-to-face settings might generate empathy and increase perspective taking 
ability to greater extent than online settings, because interlocutors are  
physically present and interact on an interpersonal level. (2011, s. 367) 

Oavsett dessa påpekanden har det digitalt baserade samtalet fördelen att 
kunna bjuda samtliga deltagare samtalsutrymme, under förutsättning att 
de behärskar och accepterar mediet samt kan uttrycka sig begripligt i text. 
Här återfinns också en mer samhälleligt bred potential – att kunna handla i 
det offentliga rummet utan att nödvändigtvis muntligt och kroppsligen 
träda fram som person. De som är blyga, introverta, försiktiga och av  
någon anledning har svårt för att uttrycka sig muntligt inför andra, men 
också de som marginaliseras för att andra tar mer plats i samtalet, ges i det 
digitalt baserade samtalet möjlighet att ta plats och göra sin unika stämma 
hörd. Utifrån ovan nämnda forskning kan alltså användningen av digitalt 
medierade samtal potentiellt förändra samtalsstrukturen, innehålls-
hanteringen och innehållsurvalet, användningen av egna erfarenheter,  
behandlingen av innehållet samt djupet och kvaliteten i argumentationen, 
samarbetet och möjligheten att göra sin röst hörd i det offentliga rummet. 
Men det är inte enbart samtalets möjligheter som förändras. 

De digitala medierna har medfört didaktiska konsekvenser när de  
frekvent används i klassrummet. Per-Olof Erixon med flera (2012, s. 268) 
identifierar inom ramen för tre skolämnen (bild, musik och svenska) fyra 
tematiker som beskriver skolämnenas relation till digitala medier: ett,  
lärarna i de tre ämnena vill använda digitala medier i större utsträckning 
än vad som är fallet vilket gör att de ser ett behov av kompetensutveckling; 
två, den analoga tekniken betraktas oftast som mer autentisk vilket gör att 
denna bedöms som mer värdefull; tre, digitala medier anses fördelaktiga 
för mindre motiverade elever; slutligen fyra, digitala medier anses enligt 
lärarna främja kollektivt arbete framför individuellt arbete i undervis-
ningskontexten. Stavros Demetriadis med flera (2003) konstaterar att digi-
tala medier (IKT) assimileras in i den traditionella undervisningen utan att 
lärare gör någon nämnvärd effektiv användning av det nya mediets möjlig-
heter att skapa innovativa lärtillfällen:  

the assumption that the use of ICT is something simply transferable into 
schools after appropriate teachers’ training, is rather misleading. The way a 
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tool is used is not a matter of applying some abstract and decontextualized 
tool capabilities but a matter of mediating meaningful human activities  
satisfying human needs in specific contexts. (Demetriadis et al. 2003, s. 34) 

Detta fenomen tillsammans med lärares efterfrågan av kompetens-
utveckling är i sig inget nytt men lite märkligt enligt min mening. Vad  
händer med lärares grundläggande didaktiska kompetens i frågan om  
digitala medier som läromedel? Varför kan inte de digitala medierna, som 
artefakter och medieinnehåll, placeras in i den pågående undervisnings-
praktiken som alla andra läromedel? Uppenbarligen är det nödvändigt med 
en didaktisk kritisk analys av de digitala mediernas didaktiska potentialer, 
både inom befintliga undervisningspraktiker och inom forskningen. Vad 
lärare enligt nämnda författare behöver göra är att förändra synen på  
skolämnesinnehållet och skolkunskap genom att vidga och omfamna  
multipla kontexter för lärandeaktiviteter vilket innebär en mer balanserad 
och reflekterad, men även utökad, användning av digitala medier. För att 
realisera denna önskvärdhet, en mer didaktiskt kvalificerad användning av 
digitala medier i klassrummet, behöver tre återkommande problematiker i  
introduktionen av digitala medier i klassrummet, vilka återkommande 
bekräftas av forskningen om digitala medier i klassrummet, hanteras:  
kontroll (kunna hantera digitala medier och vara säker på sin sak) som en 
betryggande faktor; resurser (den numerära tillgången till digitala medier) 
som en möjliggörande faktor; inre missnöje (missnöje med den nuvarande 
situationen) som en motiverande och aktiverande faktor (Demetriadis et al. 
2003, s. 22). En didaktisk kvalificerad användning av digitala medier i 
klassrummet är alltså beroende av ett antal strukturella och professionella 
aspekter men det finns också studier som på mer klassrumsnära nivå  
indikerar behovet av att didaktiskt förstå och hantera användningen av 
digitala medier i klassrummet.  

I en studie gjord av Mark Warschauer (2008), som inom ramen för ett 
omfattande skolutvecklingsprojekt i vilket en dator per elev (en-till-en) 
införts i skolor, har tre utmärkande förändringar i klassrummet  
identifierats: en utökad stöttning genom att hjälpa de studerande att ta sig 
an mer utmanande undervisningsinnehåll (scaffolding); aktiv involvering i 
den egna kunskapsprocessen; samt ökad onlineläsning på skärmen.  
Liknande resultat framkommer i Susanne Kjällanders forskning (2011) i 
vilken studerandes (6 till 17 år) interaktion och meningsproduktion i  
användningen av digitala resurser i det samhällsvetenskapliga klassrummet 
undersökts. De digitala resurserna visade sig bli ett tredje element (a third 
element) i de studerandes interaktion vilket skapade ett sammarbetsbetonat 
klimat och som gjorde den elektroniska skärmen till en gemensam  
angelägenhet. De digitala medierna kan alltså vid pedagogiskt medveten 
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hantering få didaktiska konsekvenser i termer av ökat samarbete, ökad 
involvering i det egna kunskapandet och innehållsfördjupning när de  
frekvent används i klassrummet och skapar på så vis en utbildning i det 
tredje rummet, det vill säga ett nytt rum för utbildning där tidigare  
didaktiska strategier och mönster integreras och delvis förändras genom att 
ta vara på det digitalt medierade rummets egenskaper – en hybridisering av 
kommunikationen i klassrummet. 

11.3.1 Politisk kommunikation och digitala medier i skolan 
Skolan står tillsammans med andra etablerade institutioner inför den  
pedagogiska utmaningen att låta unga människor ta plats politiskt. Studier 
visar att det finns ett glapp mellan de formella politiska institutionerna och 
de ungas vardagliga politiska liv samtidigt som det finns ett behov och en 
önskan från de politiska institutionerna att unga ska engagera sig mer i 
politiken (genom att exempelvis rösta). Det som står på spel är således den 
unga människans frihet – möjligheter till politiskt handlande – och  
deltagande i samhället nu och i framtiden. Kunskap om ungas politiska liv 
är därmed ett pedagogiskt högst relevant område att ta sig an samtidigt 
som det finns ett generellt behov av kunskap om nya typer av offentliga 
rum och de digitala mediernas politiska betydelse i samhället. För att 
kunna diskutera ungas möjlighet till politiskt handlande i skolan räcker det 
således inte med att hålla sig inom skolans väggar. Vad som sker i ett  
offentligt rum har rimligen betydelse för vad som sker i ett annat, särskilt 
om samma typ av digitala medier används. Det är således inte en fråga om 
att det ena rummets kommunikativa aktiviteter skulle vara bättre eller 
sämre än det andra. Vad det handlar om är att skilda rum sammantaget 
rimligen tillför aspekter som är betydelsefulla för den unga människans 
politiska socialisation i vilket de två offentliga rummen nätgemenskap (och 
andra sociala medier) och skola utgör betydelsefulla bidrag i digitalt  
alstrade utbildningssituationer av idag.  

Ross Ferguson (2007) som redovisar resultaten av ett forskningsprojekt 
som följt kommunikationen i en offentligt driven webplattform riktad mot 
skolor, lärare, studerande och politiskt valda representanter är ett exempel 
på hur rummen nätgemenskap och skola samt formellt politiska  
institutioner kan samverka. Webplattformen kan betraktas som ett  
offentligt rum utanför skolan där deltagarna kan mötas utifrån andra  
förutsättningar än de som råder i skolan. Administratörens (moderatorns) 
roll, i detta fall personalen som drev webplattformen, visar nästan iden-
tiska likheter med administratörspedagogen i Svarthjärta. Deltagarna i 
webplattformen tycks även agera likartat som de deltagande ungdomarna i 
de politiskt kontroversiella samtalen i Svarthjärta:  
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Dealing with conflicts is one of the more testing and consequential roles of 
the moderator. In the vast majority of HeadsUp forums, participants  
avoided direct contention, chose their words carefully, used evidence to 
back up a point or were happy to accommodate different perspectives  
simultaneously. In this respect, participants were self-moderating and even 
on occasion self-policing, stepped in to remind them of the rules, requested 
supporting evidence, asked for clarification or insisted on restraint. (s. 162) 

Även om karaktären på den politiska kommunikationen i HeadsUp  
rimligen skiljer sig en del från den i Svarthjärta så händer det något med 
det politiska samtalet när det ’äger rum’ och ’tar plats’ i det digitalt  
medierade rummet. Moderatorns roll i likhet med delar av ADMINS roll i 
Svarthjärta blir bland annat att hantera konflikter mellan deltagare:  

If and when participants get into a disagreement, some time is given to  
allow self-resolution. If a settlement is not reached, moderators aim to  
resolve the matter in public in the forum space. It is the aim of this approach 
to show the participants how to deal with the conflict themselves. (Ferguson 
2007, s. 163) 

En förändring i lärarrollen, när digitalt medierade rum för samtal används, 
kan här urskiljas. Eftersom deltagaren (den studerande) genom bland annat 
mediets egenskaper och möjligheter blir en prosument förändras också 
lärarrollen i gemensamma digitalt medierade politiska samtal. Detta  
förändrar potentiellt också möjligheten till politiskt handlande i skolan. 
Administratörspedagogen i likhet med läraren är alltså en maktfaktor för 
vilken typ av politisk kommunikation som kan ske vilket gör dessa roller 
betydelsefulla för vilka möjlighetsgränser som dras upp för handlandet i en 
digitalt baserad politisk kommunikation. 

Mycket av samtalsforskningen i klassrum visar att läraren i  
helklassamtal dominerar talutrymmet (läraren upptar, vilket är debatterat, 
50 till 75 % av samtalsutrymmet) och att alla studerande sällan kommer 
till tals (Lindblad & Sahlström 1999; Liljestrand 2002; Nystrand et al. 
2003; Caspi et al. 2006; Rossi 2006; Michaels et al. 2008; Sahlström 2008) 
vilket påskiner att läraren skulle kunna utgöra en starkt bestämmande 
faktor för den typ av politisk socialisation som kan ske i klassrums-
samtalen. Dessutom tenderar lärarens politiska röst att bli förhållandevis 
starkt normativ genom att läraren förmedlar ’lämpliga’ och ’goda’  
medborgarskapsideal som syftar mot ett framtida medborgerligt deltagande 
och som ska göra eleverna förberedda, redo och duktiga (Andersson 2012, 
s. 112). Samtidigt finns det forskning som pekar på att interaktionen  
studerande/studerande påverkar socialisationsprocessen, det vill säga att de 
studerande påverkar varandra (Ekman & Pilo 2012, s. 128). Problemati-
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ken ovan, lärares ensidiga påverkan på de studerande, är förbunden med  
didaktikens normproblem om att all undervisning på något sätt utgår ifrån 
en idé om hur undervisningen bör gå till. Den grundläggande frågan som 
då ställs på sin spets är: “Till vad och varför skall människor bli fostrade?” 
(Jank & Meyer 1997, s. 57). Den konventionella synen på politisk  
socialisation som ligger till grund för ensidig normförmedling, en tämligen 
oproblematiserad och förmedlande undervisning där vissa normer antas 
som de rätta och goda, kan därmed komma att kolliderar med andra 
kommunikationserfarenheter som de unga tar med sig in i klassrummet 
(och som kan komma till uttryck i de studerandes interaktion). Samtals-
möjligheterna i klassrummet är givetvis inte så här entydigt dystra, likväl 
synliggör detta behovet av att hantera didaktikens normproblem i  
undervisningen. Om det är så att det demokratiska samhället är beroende 
av samhällsmedlemmarnas förmåga och vilja till deltagande i välgrundade 
och utredande politiska samtal så har skolan en central roll i att stötta och 
underlätta dessa processer.  

Sättet att hantera och förstå relationen unga, demokrati, med-
borgarskap, politik, medier och utbildning kan komma att avgöra det  
politiska samtalets, och därmed handlandets, möjlighetsgränser. I en  
jämförande studie av politiska samtal online och ansikte-mot-ansikte  
konstaterar exempelvis Baek med flera (2011, s. 377) att de som deltog i 
det politiska samtalet i båda kommunikationsformerna var mest villigt 
inställda till att föra politiska samtal i framtiden och att denna grupp på ett 
markant sätt urskiljer sig som den grupp vilken sannolikt helst ansluter till 
ansikte-mot-ansikte samtal än politiska samtal online. Vilka didaktiska 
innebörder, om så är fallet generellt, skulle detta kunna ha för skolans 
undervisning?  

I den nationella läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan  
(Skolverket 2011a, 2011b) är samtalets betydelse tydligt uttryckt. Detta är 
i sig inget nytt då samtalet länge har varit centralt i den svenska skolan 
(Liljestrand 2011) vilket ställer krav på lärarens kommunikativa förmåga 
och som blir extra påtagligt när politiskt kontroversiella frågor ska  
hanteras i klassrummet. Om lärare enbart tillämpar enkelspårig norm-
förmedling, att läraren med relativt hög kontroversacceptans tydligt  
förmedlar det korrekta sättet att förhålla sig till den aktuella frågan (jfr 
Ljunggren & Unemar Öst 2010a, 2010b), eller enbart intar fostrarens  
(läraren vägrar ta en öppen diskussion kring den kontroversiella frågan) 
och avvisarens (lärarens normativa nedtystning av eleven som yttrat fel 
åsikter) kommunikativa strategi så utestänger skolan potentiellt de  
studerandes möjlighet att genomföra djupa och för dem meningsfulla  



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 249
 

politiska samtal. Vad tidigare forskning och utvärderingar hittills visat, i 
det svenska sammanhanget, är enligt Ekman (2011) bland annat att: 
 

 Det finns betydande skillnader i hur lärare hanterar kontroversiella 
frågor, rättvisefrågor och frågor av jämställdhetskaraktär.  

 Lärares förhållningssätt befinner sig i gränslandet mellan norm-
förmedling och önskan om att upprätthålla ordningen i klass-
rummet för att kunna förmedla kunskaper. 

 Lärare jobbar oftare reaktivt än strategiskt för att hantera  
kontroversiella och känsliga frågor. 

 Lärare är generellt positivt inställda till elevinflytande och  
demokrati men denna hållning tycks minska i takt med elevernas 
stigande ålder. Elevinflytande anses helt enkelt ta tid från den  
’riktiga’ undervisningen. 

 
Att lärare oftare jobbar reaktivt än strategiskt i hanteringen av  
kontroversiella frågor indikerar nödvändigheten i att inte hantera  
kontroverser utan snarare att möta dem: “For what is at stake in teachers’ 
encounters with passionately held views is how to teach students to  
channel these politically in ways that promote on-going democratic 
struggle” (Todd & Säfström 2008). Vad lärare, enligt Diana Hess (2009), 
kan göra istället för att förmedla normer är att aktivera de studerandes 
ideologiska skillnader och använda dessa som en resurs i klassrums-
samtalet, ett sätt att möta kontroverser. Detta gör att de studerande börjar 
se politisk kontrovers (även i skolans politiska samtal) som en normal och 
nödvändig del av demokratin vilket i sig är relaterat till ett ökat politiskt 
engagemang enligt Hess. Denna normaliseringsprocess är bland annat  
tydlig i de politiskt kontroversiella samtalen i Svarthjärta. Sättet att hantera 
politiska frågor, rummets utformning och graden av tillåtande och  
förgivettagande av kontrovers är bestämmande för vilken typ av politiskt 
samtal, och därmed handlingar, som kan ta form i det offentliga rummet 
(vilket gäller för såväl skolan som nätgemenskapen) och i förlängningen 
vilken politisk socialisation som kan ske. Det politiska samtalets  
möjligheter är alltså avhängigt rummets utformning, dess deltagare och de 
förväntningar och krav som finns på kommunikationen. Detta  
aktualiserar, och som jag redan tagit som utgångspunkt i min empiriska 
forskning, att rum och plats i större utsträckning än tidigare inom  
didaktisk forskning behöver utgöra analytiska ingångsvärden. Ett öppet 
och tillåtande klassrumsklimat har exempelvis visat sig medföra ökade 
politiska kunskaper och förståelse för demokratiska värden (Almgren 
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2006). Vidare finns det tendenser som tyder på att arrangerade samtals-
situationer i klassrummet i vilka de studerande själva kommer till tals och 
får lyssna på andra ökar de studerandes intresse för politik (Ekman & Pilo 
2012, s. 97). Kommunikationen i de politiskt kontroversiella frågorna i 
Svarthjärta påvisar kraftfullt de institutionella betingelsernas, rummets, 
betydelse för vilka texthandlingar som görs gällande och som accepteras. 
Detta är även tydligt i skolor där institutionens agenda, med dess  
konventionella sätt att betrakta det politiska samtalet och politisk  
socialisation, tenderar att ignorera och bortse från nya former av politik 
(se: Bennett 2007; Livingstone 2007; Loader 2007). En skola och  
utbildning som inte uppmärksammar de ungas politiska preferenser,  
mediala, kommunikativa och demokratiska erfarenheter riskerar därför att 
vidga klyftan mellan de unga och den formella politiken – mellan det  
politiska och politiken. Den unga människans handlande i det offentliga 
rummet kan då komma att begränsas vilket kan slå tillbaka på exempelvis 
viljan att delta i den representativa delen av det demokratiska livet. Lance 
Bennett påpekar att: 

Civic identifications and practices, if they are to be adopted, must have 
some anchors and inducements in the lived experiences of individuals both 
inside and outside of the education and socialization settings in which they 
are introduced. (2007, s. 62-63) 

När kan klassrummet bli ett tryggt och gemytligt rum för samtal där  
olikhet, kontrovers och känsliga politiska frågor kan avhandlas? Kvaliteten 
och konsekvenserna av utbildningen, oavsett om utbildningen alstras  
implicit och omedvetet (nätgemenskapen) eller existerar explicit och  
planlagt (skolan), står och faller med de grundantaganden som  
utbildningen vilar på. Tillspetsat kan frågan ställas på följande sätt. Ska 
den unga människan bli instruerad politiskt eller politiskt utbildad? 

11.3.2 Instruerad politiskt eller politiskt utbildad? 
Utbildning kan i grund och botten ses som ett socialt system som i den 
offentliga skolan tagit form genom politiska överläggningar och  
kompromisser. Skolan och den undervisning som bedrivs, det innehåll som 
ska läras och behandlas, är därmed politiskt konstituerat. Detta faktum 
ställer ytterligare krav, specifikt i relation till institutionens demokrati-
uppdrag, att på ett kvalificerat sätt hantera politiska frågor och kunskaps-
innehållet som oundvikligen politiskt färgat – en utmaning som handlar 
om att ta sig an didaktikens normproblem. Medvetet tillspetsat och  
polariserat kan detta politiska demokratiuppdrag förstås på två sätt:  
utbildningen kan vara instruerande (being taught) eller utbildningen kan 
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vara utbildande (being educated). Ett annat sätt att föra diskussionen är att 
tala om materiell och formell bildningsteori. Det vill säga att antingen utgå 
från ett givet innehåll som ska läras för att det anses värdefullt eller att 
utgå från den studerande och dennes behov av socialisation, vad som är 
viktigt för den studerande nu och i framtiden (se vidare Jank & Meyer 
1997, s. 61). Att inte erkänna och utgå från den politiska dimensionen  
riskerar ytterst att förminska och trivialisera utbildningen till en politikens 
instruerande. Det vill säga en situation i vilken läraren (eller motsvarande 
roll) överför på förhand bestämda korrekta normer och värden, kunskaps-
innehåll och attityder till okritiskt konsumerande och inlärande elever. 
Utbildningen blir då ett individuellt kognitivt projekt där varje individ 
sköter sitt och lärarens förmanande om att kunna agera på ett specifikt sätt 
och att kunna återge ett visst innehåll vid en viss tidpunkt på ett visst  
papper. Men personliga ställningstaganden i politiskt kontroversiella  
frågor är inte enbart en kunskapsfråga, något som ska läras in (being 
taught), det är även något som genomlevs i ett socialt och kulturellt  
sammanhang – det är även en fråga om att bli politiskt utbildad (being 
educated), att enligt Ljunggren (2010) göra personliga ställningstaganden i 
en komplex och riskfylld värld.  

I realiserandet av skolans demokratiska uppdrag är relationen mellan 
det politiska samtalet, engagemanget och deltagandet i den demokratiska 
samhällsprocessen central. Det politiska samtalet, oavsett om det sker i 
nätgemenskapen, skolan eller i riksdagen är grundläggande för livet i  
samhället enligt Hess (2009). Skolans förmedling av normer, värden och 
kunskaper från en generation till en annan är en central uppgift, en politisk 
socialisation i syfte att upprätthålla och bevara ett visst samhälle. Sättet att 
ta sig an denna uppgift och de antaganden på vilket detta sätt bygger kan 
variera. Ett dominerande förfarings- och betraktelsesätt exemplifieras av 
resultaten i Skolverkets rapport (2010) med titeln Morgondagens  
medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar och 
deltagande i internationell belysning. De unga värderas för sitt framtida 
medborgerliga deltagande och skolan skall till dess göra dem kapabla och 
redo genom diverse förberedelser och ett slutligt färdigställande vilket 
bland annat kontrolleras genom en ökad mängd nationella prov, utökad 
betygsskala och betygssättning i årskurserna samt ökad administrativ  
belastning och kontroll av lärare. Att enbart fokusera denna typ av politisk 
socialisation, en förberedelsernas och bevarandets utbildning – en  
politikens instruerande, med den perfekta demokratiska medborgaren som 
målbild – exkluderar de unga från livet av mänsklig gemenskap här och nu. 
Denna utbildningssyn bortser från att det politiska livet är en situation. På 
ett tydligt sätt görs de unga medvetna om att deras samhällsdeltagande 
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endast är värt något i egenskap av att vara vuxen, att deras politiska  
värderingar inte räknas här och nu, att det inte finns plats för förnyelse. De 
ungas möjlighet att i skolan (och samhället) känna sig politiskt relevanta, 
att involveras och kunna utveckla en position som samhällsmedlemmar, 
skilda politiska preferenser, attityder och kunskaper reduceras därmed.112  

En väntans, politikens instruerande, utbildning blir problematisk. “If 
young people are to be positioned merely as citizens-in-waiting, it seems 
that there are other things they prefer to do with their time” (Livingstone 
2007, s. 120). Den naiva tron på att utbildningen ska producera perfekta 
demokratiska medborgare biter sig själv i svansen – dess ideal blir dess fall 
– med den troliga konsekvensen att unga än mer alieneras från de politiskt 
nödvändiga institutionerna. Politiskt demokratiska aspekter och innehåll 
kan inte entydigt och enbart instrueras. En entydig dominans av väntans- 
och förberedelsernas utbildning blir enligt Gert Biesta (2010, s. 556)  
problematisk eftersom den förlitar sig på att det demokratiska samhället 
följer av en ’ordentligt’ (normativt fastställd) utbildad medborgare.113 Vad 
händer när den politiska demokratins livsblod, kontrovers, göms undan i 
utbildningen? Som ett alternativ till detta synsätt kan utbildare, enligt 
Ljunggren, i högre grad acceptera det oförutsägbara och öppna, det nya 
och föränderliga så som det definieras av de specifika situationer som upp-
står i utbildningen snarare än att försöka säkerställa att individerna efter 
fullgången utbildning: “will become one kind of person rather than  
another from any universal standpoint” (Ljunggren 2010, s. 29). Det är 
omöjligt att inom ramen för en demokrati producera en bestämd form av 
samhällsmedlemmar. En politikens instruerande utbildning är därför  
problematisk. Typen av utbildning tenderar dessutom att bli ’odemokra-
tisk’ genom att kväva konflikten och kontroverser som det syrebärande 
elementet i ett livskraftigt demokratiskt samhälle. 

En annan aspekt som ryms inom den instruerande synen på utbildning 
och politisk socialisation har med skolans normativa uppdrag att göra och 
specifikt det problematiska i en specifik uttolkning av läroplanen som ger 
att enbart en normförmedlande kommunikativ princip tillämpas i politiskt 
kontroversiella frågor och som påskiner ett enbent sätt att ta sig an  
didaktikens normproblem. Denna problematik illustrerar Emma Arneback 
(2012) genom de resultat som fallit ut av en policyanalys av likabehand-

                                                      
112 För denna typ av resonemang se: Haste & Hogan 2006; Harris & Wyn 2009; 
Pfaff 2009; Biesta 2010.  
113 Denna typ av kritik framförs även i ett temanummer av Utbildning &  
Demokrati (2012): Citizenship Education under Liberal Democracy. To be or not 
to be a properly educated citizen: comments on the ICCS 2009, vol. 21, nr. 1. 
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lingsplaner i den svenska gymnasieskolan där planerat bemötande av främ-
lingsfientliga uttryck analyserats. Texterna i likabehandlingsplanerna do-
mineras av fastlagda moralprinciper vilka ska styra hanteringen av främ-
lingsfientlighet. För det politiska samtalet kan detta vara förödande då, i 
likhet med den kritik som Mouffe riktar mot rådande samhällssituation, 
politiska frågor kommer att spelas ut i moralens register i termer av rätt 
och fel, ont och gott, skapande vänner och fiendegrupperingar. Dessa 
kommunikativa strategier kan komma att motverka sitt syfte genom att 
leda till ökade motsättningar i skola och samhälle. Den normförmedlande 
inriktningen riskerar alltså att bli kontraproduktiv.  

I Arnebacks undersökta fall blir skolan den goda kraften och eleven den 
potentiellt onda. En vägledande princip i hanteringen av främlings-
fientlighet i likabehandlingsplanerna är kränkningsbegreppet och om ett 
politiskt samtal kan leda till kränkningar, att kränkningen är bestämmande 
för det politiska samtalets inriktning i den inre kontexten undervisning, “är 
det få känsliga politiska frågor som kan diskuteras i klassrummet vilket 
kan innebära att kommunikationen i skolan riskerar att bli apolitisk”  
(Arneback 2012, s. 167). Detta innebär ett moraliserande samtal i vilket 
människor och grupper utmålas som onda och goda. Betoningen av fasta 
moralprinciper, och dess möjliga konsekvenser, kan också ses som ett utfall 
av skolans yttre kontext – de utbildningspolitiska förändringarna som ägt 
rum de senaste årtiondena. När det gäller fallet bemötande av främlings-
fientlighet har skolan “gått från att vara ett decentraliserat etiskt ansvar till 
att vägledas av juridiskt fastställda moralprinciper med sanktions-
möjligheter” (a.a., s. 163). Dessutom har en förskjutning från förtroende 
till kontroll ägt rum. “Genom stramare tyglar och dokumentation ska sko-
lans agerande kunna kontrolleras, bedömas och säkras” (a.a.). En sådan  
förändring, med den bärande moralprincipen som grund, fokuserar enligt 
Arneback på vilka handlingar som är rätt, “snarare än på hur vi kan  
reflektera över våra handlingar i den unika situationen” (a.a.). Sharon 
Todd och Carl Anders Säfström (2008) argumenterar för att denna typ av 
problematik, moraliska fördömanden i termer av ont och gott, istället  
behöver hanteras som en politisk oenighet så att de studerandes tankesätt 
hanteras inom ramen för en vi/de-distinktion. En entydigt politiskt  
instruerande utbildning, för att sammanfatta, riskerar i hög utsträckning 
vara kontraproduktiv då den potentiellt leder till ökade motsättningar, 
fiendegrupperingar, vilka i skolan understödjs och som i samhället kan 
komma att få antagonistiska uttryck.  

If disagreement, dissent, and conflict are necessary to democracy, then the 
challenge for educators is to offer those hospitable conditions – no matter 
how conditional – whereby students can learn that holding a view  
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passionately does not disqualify them from participating meaningfully in 
democratic forms of life. (Todd & Säfström 2008) 

Att hantera politiskt kontroversiella frågor genom moraliska fördömanden 
i ont/gott blir paradoxalt då exempelvis Lgr 11 (Skolverket 2011a, s. 8-9) 
uttrycker att: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 
möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer ... Den ska  
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar … främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 återfinns en identisk skrivning 
(första citatet) med tillägget “När värderingar redovisas, ska det alltid klart 
framgå vem det är som står för dem” (Skolverket 2011b, s. 6). Skolan ska 
vara icke-konfessionell och kontroversiella frågor, exempelvis frågor om 
intolerans och främlingsfientlighet, ska bemötas med kunskap och öppen 
diskussion. Återkommande i dessa stycken är det personliga vilket påvisar, 
teoretiskt betraktat genom Arendt, att möjligheten och kravet på politiskt 
handlande är centralt i skolan som offentligt rum. Läraren ska dessutom 
“klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund 
och dess konsekvenser för det personliga handlandet … öppet redovisa och 
diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (Skolverket 
2011a, s. 12-13). Med fastlagda moralprinciper som pedagogisk grund 
uttryckt genom ensidig normförmedling och moraliserande och  
förmanande samtal torde det bli tämligen svårt att uppfylla läroplanens 
intentioner. Särskilt torde detta bli svårt om vi beaktar den komplexa  
lärarrollen i skolan som Kennert Orlenius (2008) framhåller: “In teachers’ 
everyday pedagogical life, situations occur that require different conside-
rations and for which there is no obvious or easy solution” (s. 477). En 
ensidig moraliserande normförmedling avspeglar potentiellt en syn på unga  
människor som ett problem, att de utgör en risk och att samhället behöver 
skyddas från de unga, istället för att se dem som en möjlighet till skapandet 
av något nytt men med en medvetenhet om att de samtidigt riskerar att 
förespråka andra demokratiska/odemokratiska ideal än de som styr-
dokumenten vill göra gällande. Orlenius beskriver denna pedagogiska  
problematik som en fråga om att tolerera vilket innebär att du som lärare 
behöver kunna hantera och stå ut med sådant som du själv ogillar (2008, s. 
481). Men i skolan finns det en överhängande risk att straffa istället för att 
lyssna. I ett demokratiskt samhälle, och i en demokratisk medborgar-
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utbildning specifikt, är det enligt Orlenius därför viktigt att även lyssna och 
tillåta de idéer som merparten människor finner felaktiga och kontrovers-
iella. Todd och Säfström (2008) argumenterar för att den pedagogiska 
uppgiften i klassrummet är att verka för en demokratisk utbildning som 
handlar om att vända antagonistiska uttalanden till agonistiska former som 
kan skötas på ett politiskt meningsfullt sätt: “For if youth do not learn to 
experiment with creating arenas where conflicts can find legitimation  
without violence, then the future of democracy itself is surely at risk” 
(a.a.). Vad som behövs i det svenska klassrummet är således utbildnings-
situationer i vilka antagonistiska uttryck kan transformeras till agonistiska 
former i vilka läraren möter, istället för att hantera och reagera på, politisk 
kontrovers – det vill säga som i någon mening utgår ifrån deltagarna och 
deras handlingar som betydelsefulla. 

Att betrakta de ungas politiska status som ett objekt för inlärning, något 
som ska uppnås och kognitivt läras in, reducerar möjligheten att betrakta 
och ta vara på hur, var, när och genom vad de unga genomlever det  
politiska. Det bortser från den täta relationen mellan närhet, menings-
fullhet och handling. Det som ligger nära påverkar individen starkare, det 
som upplevs meningsfullt ökar också möjligheten till faktisk handling. Om 
skolan tar tillvara denna relation så innebär det ett skifte från ett fokus på 
uppnående till görande och genomlevande vilket i sin tur kan öppna upp 
för det som prosumenterna har erfarenheter av – möjligheten att göra sin 
(politiska) röst hörd, chansen att få känna sig (politiskt) relevanta som 
genuina deltagare i det offentliga rummet. Skolan är den enda institutionen 
där unga människor, i Sverige och många andra länder, tvingas att vara 
och möta människor med skilda bakgrunder under en längre tid. Detta gör 
skolan till ett lämpligt politiskt rum för samtal, det har dels läroplans-
mässiga möjligheter för samtal om skilda politiska frågor, läraren kan  
genom sin kommunikativa förmåga undervisa de studerande i skilda sätt 
att delta i det offentliga rummet och den politiskt ideologiska diversiteten 
(genom de studerandes skilda bakgrunder) kan användas som samtals-
resurs (jfr Hess 2009). Den unga människans möjlighet att handla  
omgärdas alltså, generellt, av skilda förutsättningar beroende på var, när 
och hur det politiska samtalet arrangeras och styrs, hur relationen mellan 
det politiska och politiken förstås och hanteras. Enligt Stephen Coleman 
(2007) finns det ett uppenbart behov av att engagera sig med unga  
människor – en vilja att träda in i deras rum på deras premisser, 

to communicate in mutually accessible language, without condescension; 
and to produce a shared political agenda, without trying to impose  
conventional norms. In short, it involves engaging with calls for new  
conceptions of active citizenship and democratic participation. (s. 36) 
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Analytiskt betraktat innebär detta att det politiska (det som sker i de unga 
människornas vardagliga kommunikation) och politiken (de politiska  
institutionernas agenda uttryckt i institutionen skola) kan vitalisera 
varandra genom att träda in i varandras rum (symboliskt betraktat) och 
dela de erfarenheter och politiskt kommunikativa vanor som där ’äger 
rum’ och ’tar plats’. Shakuntala Banaji med flera (2009) uttrycker en  
explicit önskan om förändring i skolans medborgarutbildning: 

Citizenship education in secondary/high schools needs to move beyond 
teaching about the structures of democratic society, governance and  
processes of voting. Active participation in local decision making and debate 
should be central to the curriculum from a young age and encourage  
genuinely open debate, critique and divergence of views. (s. 5) 

Men frågan är om det kommer att finnas något utrymme kvar för det  
politiska samtalet och ungas handlande i och genom skolan. Vad händer 
om lärarens röst fortsätter att dominera i uttalat samtalsorienterade  
aktiviteter, om läraren uteslutande förmedlar normer, om skolans och 
utbildningens roll reduceras till kunskaps- och värdeinstruktion, kontroll, 
mätningar och utvärderingar?  

When epistemology is expected to do the work by delivering true stories and 
true facts in school there would be no reason to pay attention to the  
opinions of others or to question what is heard and seen. (Ljunggren 2010, 
s. 20) 

Oavsett framtida inriktning på utbildningen i skolan så behöver den  
aktuella institutionen ta sig an de digitala medierna i undervisningen. Den 
politiska kommunikationen i de digitala medierna möjliggör nya former av 
handling och innehållsurval som oundvikligen behöver hanteras i skolans 
utbildning. Men forskningen, likväl som handlingsberedskapen, att hantera 
de digitala medierna på ett didaktiskt meningsfullt sätt i dessa frågor tycks 
bara vara i sin linda. Det finns enligt min uppfattning (vilket även Davis et 
al. 2012 pekar på) ett behov av didaktisk genomlysning av de digitala  
mediernas implikationer för det politiska samtalet och politisk  
socialisation. 

11.3.3 Det tredje rummet – en didaktisk syntes 
Den så kallade hybridiseringen av kommunikationen där skilda  
kommunikativa vanor, färdigheter och medier möts kan betraktas som ett i 
skolan potentiellt nytt offentligt rum där de studerande och lärare, men 
även andra (som i exemplet från Ferguson 2007), kan hantera politiska 
frågor. Två politiska rum kan genom intersektion, i ett gemensamt gräns-
snitt, bli ett tredje rum där kommunikativa vanor och erfarenheter i det 
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traditionella klassrummet tillsammans med de ungas kommunikativa vanor 
och erfarenheter utanför klassrummet, genom bland annat de digitala  
medierna, skapar ett offentligt rum för utbildning i vilket undervisningens 
innehåll inte är fastställt a priori lärobokstexten. Det tredje rummet kan bli 
ett rum som församlar studerande och lärare vilka tillsammans tar sig an 
specifika samhällsangelägenheter vilket kan ske genom en didaktisk  
hybridisering av kommunikationen där skilda kommunikativa vanor och 
didaktiska strategier möts. Det tredje rummet kan bli ett rum som bärs upp 
av deltagarnas handlingar, början på något nytt, där meningsfull  
interaktion sker genom utbyte, formering, ifrågasättande, stöttning och  
avvisande av undervisningens innehåll när det kommer till politiska  
intressen och preferenser. Det tredje rummet kan då komma att  
konstitueras av kommunikation och bli en plats. Davis med flera (2012) 
konstaterar att: 

The extent to which students ‘believe that a communicative relationship  
exists between oneself and the institutions that govern society’ (Coleman et 
al. 2008: 772) is important and allows for necessary awareness of the forces 
seeking hegemony within social and political relations. Students’ cognitive 
skills (ability to criticize, synthesize, evaluate, judge) and their practical  
action skills (communicate, organize, persuade) are relevant to the use of  
social media for civic engagement. (s. 299) 

Det tredje rummet är en tankekonstruktion men kan också bli en realitet 
genom en digitalt och fysiskt baserad infrastruktur där kommunikationen 
sker via skärmen och ansikte-mot-ansikte i rum och plats som samtidigt 
gör det möjligt att göra utbildningen mer offentlig – att även ta plats i  
offentliga rum utanför institutionen skola och dess väggar (jfr Davis et al. 
2012). Men att föra samman fysiska och digitalt medierade rum kräver en 
didaktisk vaksamhet och analys. Davis med flera (2012) uttrycker det på 
följande sätt: 

What remains is the challenge of determining in the new context brought  
into being by social media, how to educate while the boundaries are blurred 
between private and public, formal and informal and engagement for  
democratic learning in the less than democratic environment that imbues 
most schools. (s. 300) 

I det tredje rummet kan det öppnas upp för livssituationer oavsett platsen 
för dessa. I det tredje rummet är det möjligt att ta vara på hybridiseringen 
av kommunikationen i dagens klassrum. Det tredje rummet kan alltså bli 
ett potentiellt didaktiskt gränssnitt, ett mellanrum, i vilket skilda  
erfarenheter, kommunikativa vanor och politiska preferenser möts. Det blir 
ett gränssnitt där undervisningens innehåll kan fördjupas och  
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problematiseras genom innehåll som sträcker sig utanför lärobokstexten. I 
det tredje rummet kan undervisningsinnehållets politiska dimension synlig-
göras och de studerande kan inta rollen som prosumenter vilket medför en 
förändring i synen på kunskapande från att ha varit en individuell över-
föringsprocess till att bli en kollektiv konstruktions- och kommunikations-
situation. I det tredje rummet kan lärarens samtalsdominans förändras till 
att bli en av flertalet andra politiska röster men med ett bibehållet över-
gripande ansvar för kommunikationen och det innehåll som ska läras i 
enlighet med skolans styrdokument. I det tredje rummet kan de digitala 
mediernas och det traditionella klassrummets didaktiska styrkor  
komplettera varandra i vilket bevarandet och förnyandet av samhället ges 
möjlighet att ta plats. Det tredje rummet är alltså, teoretiskt betraktat, en 
didaktisk möjlighet att skapa ytterligare utrymme för den unga människans 
frihet och handlande som bär upp det politiska rummet.  

11.4 Det politiska rummet – avslutande kommentarer och  
utblickar 
Vad kan individen lära sig av att ha varit någon som handlat? Individens 
handlande begränsas och möjliggörs av var handlingen sker, när den sker, 
vem/vilka den involverar, varför den sker, genom vad och avhandlande vad 
men även hur handlingen sker. Detta är i sig inget nytt men tämligen  
oproblematiserat i en utbildningssituation som har kommit att bli alltmer 
digitalt baserad. De didaktiska grundfrågorna behöver ställas på nytt för 
att ta sig an vad subjektet kan lära sig av att handla men framförallt hur 
möjligheten till handlande ser ut i en digitalt baserad utbildningssituation. 
Allt fler lärare och studerande står undrande över vad de ska ha de digitala 
medierna i skolan till vilket gör att lärare behöver kunna anpassa och för-
hålla sin undervisning till de digitala mediernas intåg i skolan (Erixon et al. 
2012, s. 256): “The introduction of digital media in an educational context 
may be seen as a negotiation between different cultures, where the  
‘invaded’ school culture must redefine its boundaries” (a.a., s. 268). Vad 
den ‘invaderade’ kulturen (skolan) och dess medlemmar då måste göra är 
att bestämma vilka förändringar som är önskvärda och till vilken grad 
(Demetriadis et al. 2003, s. 33). Detta framkallar en undervisningssituation 
i vilken de digitala medierna är i behov av didaktisk kritisk genomlysning 
och hantering samtidigt som skolan och dess lärare kan ha det svårt att 
hantera ett specifikt undervisningsinnehåll – politiskt kontroversiella frågor 
– genom att använda flertalet situationsanpassade kommunikativa  
strategier. Om lärare i sin undervisning ska kunna utveckla ett  
förhållningssätt till innehållet som står i samklang med dagens alltmer 
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digitalt baserade samhälle, skilda former av socialitet i de digitala medierna 
och kravet på att som lärare skapa förutsättningar för det offentliga  
samtalet behöver den politiska kommunikationen och på det sätt de unga 
politiskt socialiseras i skolan anta en mer kontingent inställning och  
strategisk framförhållning där normförmedling inte är det dominerande 
inslaget i hanteringen av ett politiskt kontroversiellt undervisningsinnehåll. 
Dessutom behöver de digitala mediernas betydelse för utvecklingen av 
civilt och medborgerligt engagemang, användning av sociala medier  
specifikt, utforskas mer grundligt för att kunna avgöra de sociala  
mediernas utbildningsmässiga värde (Davis et al. 2012, s. 295). 

I preciseringen mot skolans politiska socialisationsuppdrag kan  
situationspolitisk socialisation, genom att erbjuda en riktning för det  
pedagogiska förhållningssättet, bidra till att rikta undervisningen mot de 
ungas politiska angelägenheter i vilka de unga ses som viktiga deltagare i 
sin egen politiska socialisation och som medskapare av samhället. I  
tillägnandet av samhälleliga och medborgerliga positioner, skilda politiska 
preferenser och samhälleliga attityder och kompetenser, skeenden i vilka 
individerna erkänns som deltagare ges den kreativa om än splittrade publi-
ken, prosumenterna, utrymme. De studerande kan då bli aktiva med-
skapare i den individuella och gemensamma kunskaps- och kommunika-
tionssituationen vilket skapar utrymme för handling, att träda fram och 
göra sin unika stämma hörd vilket det också ställs starka krav på i läropla-
nens skrivningar – att bli en deltagare. I den konkreta undervisnings-
situationen kan detta innebära ett för individerna situationsbundet och 
platspåverkat utforskande och prövande genom att forma politiska intres-
sen och positioner i samhälleliga riktningar vilka av de studerande anses, 
av olika anledningar, önskvärda. Undervisningssituationen kan på detta 
sätt bli en plats – det vill säga betydelsefull och meningsfull, fylld med  
relationer, värden och ömsesidiga meningsutbyten – som möjliggör födel-
sen av något nytt, en plats för ny början (handling) och (ny)börjare (de 
som handlar). Den konkreta undervisningssituationen, som plats, kan  
kontrasteras mot den plats och undervisningssituation i vilken de  
studerande är passiva normmottagare i väntan på politiskt erkännande och 
färdigstöpning till demokratiskt exemplariska medborgare. Utifrån dessa 
två åtskilda utgångspunkter och med en reflexiv betraktelse av de två i en 
alltmer digitalt baserad utbildningssituation aktualiseras frågor av didak-
tisk karaktär: Vad blir skolan för typ av offentligt rum och hur ser rymden 
i rummet ut? Vilken bestående inverkan har skolan som politisk demokra-
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tisk plats?114 Vilka kommunikativa villkor och strategier bidrar till att poli-
tiskt socialisera vilken typ av politiska personer? Empiriskt är detta ange-
lägna frågor eftersom de kan bidra till att synliggör de ungas handlings-
rymd och möjlighet till frihet, men även vilka didaktiska möjligheter och 
fallgropar som de digitala medierna bibringar en alltmer digitalt baserad 
utbildningssituation. Hittills har jag enbart berört dessa frågor genom  
diskussion och hänvisning till ett fåtal studier vilka samtliga påvisat och 
påtalat behovet av fortsatt forskning inom denna didaktiska angelägenhet. 
Neil Selwyn konstaterar exempelvis att: 

If allowed the time and space to talk in school, then students are seen to be 
capable of expressing sophisticated and complex notions of their cultural 
identities and status as citizens. (2007, s. 135)  

I de sociala medierna skapas rum i vilka unga kan ta ansvar och få känna 
tillhörighet vilket kan bidra till att utveckla värden som har med  
gemensamt ansvarstagande, solidaritet och gemenskap att göra, och som 
samtidigt bygger på den enskilda individens val att delta. Dessa aspekter 
kan potentiellt utgöra centrala element i skapandet av nya offentliga rum. 
Ett rum eller en plats är därför inte tomma behållare i vilka det sociala livet 
råkar ske. Svarthjärta, en kommunikationsgemenskap, är ett konkret  
exempel på detta genom att som offentligt rum fyllas med ömsesidiga  
meningsutbyten i hanteringen av politiska kontroverser skapande specifika 
platser. Det pedagogiskt orienterat behovet av att ta sig an och förstå de 
digitala mediernas didaktiska implikationer i skolan (jfr Davis et al. 2012) 
är tydligt när det kommer till skolans politiska socialisation och  
medborgarutbildning. Genom en kritisk didaktisk analys av de digitala 
mediernas politiskt demokratiska implikationer för undervisningen kan de 
digitala mediernas alltmer påträngande förekomst i skolan placeras in i ett 
redan pågående undervisningssammanhang.  

Unga människors politiska kommunikation utanför skolan har i Svart-
hjärta visat sig alstra utbildningssituationer som på många sätt påminner 
om skolans. Utbildningssituationen grundas i genuina politiska intressen 
och vilja till kommunikation, en kommunikation som av de deltagande 
ungdomarna beskrivs som meningsfull och seriös – en form av vilje-
bildningsprocess. Vilka didaktiska implikationer, om några, kan denna 
nyvunna förståelse bibringa skolan i en alltmer digitalt baserad  
utbildningssituation? Vad gör lärare och de studerande med de digitala 

                                                      
114 Anders Broman (2009) har exempelvis i sin avhandling visat att undervisning i 
samhällskunskap på gymnasiet har marginella, i princip inga, effekter på  
ungdomarnas politiska socialisation. 
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medierna i skolan och vilka politiska konsekvenser som samhälls-
medlemmar kan detta få? Vad gör de digitala medierna med undervisnings-
situationen och undervisningsinnehållet? Vilka pedagogiska och didaktiska 
implikationer har de digitala medierna för skolans demokratiuppdrag och 
det politiska samtalet i klassrummet? Att de kommunikativa villkoren för 
utövandet av politiskt handlande skiljer sig åt i olika politiska rum är i sig 
inte uppseendeväckande, inte heller att vissa rum kräver fysisk obligatorisk 
kroppslig närvaro och att deltagandet i andra rum är frivilligt och digitalt 
medierat. Det är dock uppseendeväckande och pedagogiskt relevant att 
notera att unga människor – när de ges möjlighet – har kapacitet att själva 
ta plats som politiska deltagare i sin egen och andras politiska socialisation 
och genom politisk kommunikation alstra utbildningssituationer. 
 

Things come wrapped up in time. 
Like the past in a present. 

 (Marillion 2008) 

 
Det politiska rummet, inlindat i tiden med det förflutna i det nutida, ett 
rum av ny början för (ny)börjare. 
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Summary 
 
The Political Space. Conditions for Situational Political  
Socialisation in a Net Community by and for Young People. 
 
Introduction and aim 
The increased use of digital media and the phenomenon of net  
communities, an example of the social media which is based on content 
production and mutual content consumption, have made it possible for 
individuals and groups of individuals to create new forms of public spaces. 
The net community is recognised on the basis of how it is represented and 
that its communicative nature is a digitally mediated communication  
community (Rheingold 1993/2000; Delanty 2003). A distinct aspect of our 
time is that socialisation – a process and situation in which skills, norms 
and values are communicated and learned in interaction with others,  
shaping the individual into a personality – is developed and carried out in 
mediated forms (Delanty 2003). The Internet, in which the net community 
takes place, has been shown to provide an alternative political and social 
platform for young people who have turned their backs on more  
traditional forms of participation in society (Gerodimos & Ward 2007; 
Dahlgren 2009 etc.). Knowledge about young people's political  
socialisation – the development of relatively stable societal connections, 
attitudes and skills – outside of school may require schools to take young 
people seriously, letting youth issues, their concerns and interests, guide the 
duty of contemporary society to ensure the preservation and renewal of 
society.  

Contemporary Western society is characterised by cultural diffusion,  
individualisation and the erosion of traditional social institutions (Castells 
2009; Dahlgren 2009 etc.), creating a specific socio-political situation 
pointing towards an uncertain political future in which different forms of 
digital communication can have a significant impact on the development of 
society. Societal changes, increasing opportunities to act through digital 
media, dominant ways of looking at and researching political socialisation, 
viewing it essentially as a standard process of the transfer of norms which 
aims to preserve the existing society, call for an expanded understanding of 
political socialisation and for new research approaches. Within the  
research field of political socialisation, an open empirical inquiry in  
separate spaces is desirable, in order to expand the knowledge of young 
people's political socialisation in everyday life (Amnå et al. 2009). Popular 
cultural phenomena on the internet then constitute a potential entry point 
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for studying new forms of political life. Thus, when qualitatively taking on 
political socialisation in digitally mediated popular cultures, it is possible to 
understand new forms of political breeding grounds in which young people 
can be politically socialised in directions that both support and antagonise 
contemporary democratic society. 

The aim of the thesis is to analyse the institutional character of, and the 
on-going communication in, a net community organised by and for young 
people. This is achieved in terms of conditions for situational political  
socialisation – a situation in a specific context in which the participants, 
within the battle between different groups attempting to organise society 
through interaction and action, adopt political preferences and skills. More 
precisely, the aim of the thesis is to analyse: 
 

 Communicative conditions for the exercise of political actions: 1.
What communicative conditions exist for the exercise of political 
action in the net community?  

 Characteristics of political action in politically controversial  2.
conversations: What are the characteristics of political action in the 
conversations?  

 Conditions for situational political socialisation: What conditions 3.
exist for situational political socialisation? 

 
Black Heart 
Black Heart is a fictitious name for a Swedish net community by and for 
young people aged between 14 and 28 years. The name should not be  
interpreted as signifying a net community that is malicious or dark in  
satanic meaning, but does instead correspond to the ‘black’ look of the 
institution and the music and fashion style of its original members. The 
word ‘heart’ shows that the net community is based on genuine interests 
and voluntarily devoted time and that it is explicitly welcoming and  
friendly. In Black Heart, members can meet new friends, maintain contact 
with old ones, chat, blog, and discuss, create specific interest groups, and 
so on. The community describes itself as democratic, equal, lawful, and 
participatory driven. Some basic principles underline the institution of 
Black Heart: openness, clarity, direct communication, influence, discussion, 
seriousness, maturity, development and engagement. In addition, the  
institution is guided by a specific framework comprising regulations and 
agreements. This framework is maintained by ADMINS which manages 
and is responsible for specifically assigned discussion forums and other 
parts of the institution working as supervisors. CREW is the name of Black 
Heart’s steering committee, which has the ultimate responsibility and takes 
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all the crucial decisions. Black Heart has clear hierarchical structures 
through this division of responsibility and its democratic qualities can 
sometimes be questioned when ADMINS and CREW carry out decisions 
that other members can do little about. In the spring of 2010, Black Heart 
consisted of approximately 62, 000 members and in the autumn of 2011 
this number had increased to over 74, 000. Then in the winter of 
2011/2012 Black Heart’s membership had risen to about 82, 000 and in 
the autumn of 2012 there were about 90, 000 members. Furthermore, in 
the autumn of 2010 there were approximately 17, 000 threads and three 
million posts, while in the winter of 2011/2012 the corresponding figures 
are 18,400 threads and 4. 4 million posts. Thus, there is much interaction 
and communication in Black Heart. 
 
Theoretical inputs 
The political dimensions of human life imply a battle between different 
groups about how society should be organised. As a part of human  
organisation in itself, the political runs through all societal levels in which 
every ethical, moral, religious, economic or technological conflict could be 
transformed into a political one, if the conflict is strong enough to group 
humans into friends and enemies or, at best, political adversaries (Mouffe 
1993/2005). Politics, on the other hand, as a part of the political, refers to 
a set of social institutions through which human coexistence is arranged 
and organised (government, parliament, municipal, etc.). If society ignores 
the political, only taking care of politics, the society could be left to other 
social forces which may significantly increase the risk of an unequal  
society. Acknowledging the political, in the thesis, entails the theoretical 
basis that legitimises and explains the relevance of empirically addressing 
political spaces which do not fit within a narrow way of looking at the 
political (as politics). 

The distinction between us and them is central for the development of 
society (Mouffe 1993/2005, 2008). However, when there is a  
confrontation between us and them, within the register of morality, the 
conflict will not take place between adversaries, but creates instead a  
conflict between good and evil, friends and enemies. The solution to this is 
the institutional arrangement of the antagonistic forces in which all  
parties/groups of individuals recognise the playing field as legitimate – 
Chantal Mouffes strategic agonism. All political players need to recognise 
the values of freedom and equality, and to converse in a peaceful way 
without making assumptions about the starting points of what should  
essentially be considered right/good, wrong/evil. Thus, strategic agonism 
creates a space both for passions about democracy and political conflicts. 



266 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

Strategic agonism then becomes the unifying agency that brings community 
members and their disagreements into a space, a democratic playing field 
for political combat. The necessity of being able to handle political  
controversy is, in this, intrusive. Political controversy is a permanent  
struggle between different political interests and positions. Strategic  
agonism is thus a form of agonism that is ordered and scheduled to  
accommodate the similarities and differences between social groups and 
perspectives that may express their political beliefs on an agreed  
(democratic) playing field.  

The condition for political action, taking responsibility, by entry and 
appearance, on the world stage by words and deeds, is a common space for 
relationships – a public space – or what Hannah Arendt (1958/1998) calls 
the space of appearance, whose binding element is power. Political action 
will always transcend societal institutions and legal systems by creating 
new spaces of freedom – e.g., the net community. Political action is an end 
in itself without the necessity of establishing a common playing field. The 
institutions of society, as well as net communities, are action and  
communication products. Therefore, institutions can never be ends in 
themselves, but are instead dependent on constant political rebirth.  
Thinking beyond formal playing fields is to be radical, to go back to the 
roots, search, preserve and promote new spaces of freedom which enable 
new forms of political gatherings and engagement, less bureaucratised and 
centralised forms of political organisations. Political action based on this 
approach is a form of expressive agonism (Ljunggren 2011). Expressive 
agonism offers a type of freedom, the ability to take a place in the public 
sphere as a unique person and at the same time help to maintain the public. 
Thus, expressive agonism is a form of agonism that emphasises difference 
as the active force behind the will to act (Ljunggren 2011). The starting 
point of action is the particular and individual, a person’s personal  
expression and emotional deed. 

Societal changes, a new political situation, young people's political  
preferences and the opposite of a functionalist approach to political  
socialisation are the basis for the creation of the concept of situational 
political socialisation. Situational political socialisation is a situation in a 
specific context in which the participants, within the battle between  
different groups attempting to organise society through interaction and 
action, adopt political preferences and skills. Using and creating the con-
cept of situational political socialisation aims at making space for a some-
what different approach to political socialisation, not as a process but as a 
situation that provides opportunity to study actor-based socialisation in the 
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concrete present, focusing on interaction and action – a situation in which 
the participants are recognised as actors in their own political socialisation. 
 
Methodology and Method 
The methodology is based on a view of language in which language use is 
seen as dynamic, contextually dependent and changeable. The use of  
language largely constitutes the net community – language is action, active 
and creative (Wooffitt 2005). Thus, the use of language is not arbitrary 
acts which constitute the social and the political (Mouffe 2008). It is the 
relation between the institution and the actions of the individuals, the use 
of language in the net community, together with the nature of the medium, 
which constitutes Black Heart. 

Initially, Black Heart could be viewed as an abstract space for  
participants choosing to enter. Later it becomes concrete by the  
communicative activities conducted, creating different places in the space 
filled with meaning. Place is a creation of someone or something’s being, a 
location where something happens and can happen. Space is a  
collective-oriented abstract capacity for something to 'take place'. The 
place is created and reshaped constantly by the individual, compared to the 
space which is more temporally resistant and less dependent on the  
relationship-building of the single individual, it is social. Thus, space is a 
holistic and abstract category, while place is a particular and concrete  
category.  

Text conversation and text action are empirically grounded concepts. 
The former defines the form of communication and the subsequent the 
content of communication and its expressions. Text conversations take 
place in, as, and through the use of digital media – it is conversation  
comprised of digital text. Text action is a digital and symbol carried deed, 
an interactive and communicative breakthrough and participation act in a 
text conversation. Participants in the social media are understood as 
prosuments, active co-creators of their own and others' texts being  
producers and consumers at the same time. 

Rhetorics, viewed as effective communication, is used as an analytical 
approach focusing Arendt’s polemic agonism. Polemic agonism is a type of 
rhetoric that builds on competition, confrontation and conflict (Roberts-
Miller 2002). Furthermore, polemic agonism is a methodology in which 
the use of rhetoric should mainly be understood as a way to create  
opportunity for conflict and consider different political perspectives in the 
public sphere. Polemic agonism requires a substantial debate in which the 
participants are committed to creating their own arguments (a public  
dialogue of the self with the self). Thus, the objective of polemic agonism is 
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not necessarily to prove and defend a position but to announce and test 
one’s own ideas – trying to express and convince oneself in a community of 
others. 

Political interest play is an analytic concept and phenomenon containing 
the rhetorical resources of stake and interest (cf. Potter 1996). This concept 
can be used to create effective communication which can strengthen or 
undermine text actions and political interests at stake in the text  
conversation. It can take the form of an open and transparent rhetoric – 
direct interest play – and the form of a closed and hidden rhetoric –  
indirect interest play. In the practical analysis, this means that I analyse 
types of actions (political interest play) that take place and how they  
operate in the text conversation, that is, I distinguish different types of 
political interest play and analyse their functions. 

The main empirical analysis consists of three parts. Part I aims to  
analyse the communicative conditions (rules and norms) for the exercise of 
political action in the net community (research question 1), while part II 
aims to analyse the characteristic of political action in politically  
controversial text conversations (question 2). Part III seeks to analyse and 
describe the conditions for situational political socialisation, that is, to 
analyse the foundations and circumstances that frame and shed light on 
situational political socialisation. Also included in part III is the  
identification of expressions illustrating the conditions for situational  
political socialisation in text conversations. This is done in terms of  
political subject creation, that is, the political character that is formed and 
required for participation by those who choose to participate in the text 
conversation. 

The method design of case study is employed using the methodological 
pluralist paradigm of Web CA (web content analysis) with a focus on 
CMDA (computer-mediated discourse analysis) (Herring 2001, 2004a, 
2004b, 2010b). The methodological basis is language-focused and  
discourse-oriented in which the use of language is viewed as a political act. 
The qualitative case study design represents the basic attitude and research 
approach which is primarily to be understood as exploratory, longitudinal, 
descriptive, and focused on an increased understanding of the case – the 
institutional character and the on-going communication in Black Heart. 
Using the case study method means that direct observation and data  
collection in natural environments is made possible (Yin 2006). The  
methodical work is a situation which oscillates between different elements 
– a flexible interaction between the phenomenon and theory. The research 
conducted is thus a consequence of the empirical impact and not a  
predetermined process.  
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A pilot research study has been used in order to develop the metho-
dology and specify theoretical inputs. This means that analytical and  
theoretical approaches have emerged and developed (deductive) on the 
basis of the empirical data (inductive). The results of the pilot research 
study have been used to design and specify the main study and its three 
analytical parts previously mentioned. In addition, the pilot research study 
has contributed to the specification of the research problem, an under-
standing of net communities and political conversations in social media, as 
well as the clarification and development of the concepts, analytical tools 
and techniques of the empirical criteria. 

The selection of net community was based on a broad observation of  
individual national (Swedish) net communities and the development of 
specific criteria. The community selected had to be by and for young  
people (13-26 years), as well as open (cultural, and non-political) and of 
public character. The selection of politically controversial text con-
versations – those that could not be resolved, regardless of evidence, 
knowledge claims, moral, ethical, affective, rational or irrational claims – 
was conducted and based on quantitative and qualitative criteria created 
on the basis of their definition. This selection process was carried out in 
three stages and resulted in ten text conversations (called threads), which 
corresponds to a total of 372 webpages containing 3708 posts (entities 
created by the participants in the text conversation consisting of text  
actions) implying approximately 10 posts per webpage. 

The lack of uniform practices and the need of ethical guidelines in  
internet research require that the thesis author argues for his choice. No 
informed consent was obtained within the research because the owners 
describe the net community as public; the participants in the text con-
versations explicitly refer to them as public; it is the text conversations, not 
the participants, which are analysed; it was impossible to contact all the 
participants and their parents; Black Heart as an institution has approved 
of my research. In the text of the thesis, the ability to identify the legal 
identity outside the net community, together with difficulties in terms of 
information requirements and informed consent reveal a complexity in the 
current situation of internet research that has not been dealt with in a  
coherent manner in the young field of internet research.  

My research position as ‘hidden spider’ informs my role as a researcher 
when collecting and analysing empirical data. It is a strategy that does not 
affect the nature or content of the text conversations with regard to  
analysing them to as high a degree of authenticity as possible.  
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Empirical results 
1. What communicative conditions exist for the exercise of political action 
in the net community? Five communicative conditions for the exercise of 
political action have been identified: the digital infrastructure, consisting of 
technical possibilities and text conversation limitations which govern the 
structure of the conversation; administration educator, an institutional role 
that controls and governs the text conversations making sure that the rules 
and norms of the institution are obeyed; content focus, the requirement for 
participants to adhere to the topic and maintain content focus in the text 
conversations; polemical community, the requirement to do battle in the 
text conversations, building on controversy, within the accepted rules and 
norms; communicative community, the requirement for mutual exchanges, 
social receptivity, communicative clarity and flexibility in text  
conversations. 

 
2. What are the characteristics of political action in the conversations? 
The characteristics of political action are confrontational and combative in 
a conversation situation and emanate from controversy as a necessary  
consequence of difference. Political action is manifested through a public 
testing of personal political positions and thoughts. Four categories of  
political action describe its characteristics in the conversations. 

To challenge, or putting political interests at stake, is the most distinct 
and common category of political action. This category of political action 
is characterised by straightforward, honest, open, courteous, con-
frontational, and confirmative dimensions. These characteristics help to 
establish the political content of the playing field as well as matters that 
should be valued in the current case. This category’s political action is 
marked by a public proclamation, as well as the challenge of others and a 
participant’s own political interests – an invitation to the public political 
battle where political interests are at stake. To challenge contributes to 
political positioning, while an open and honest conversation space is  
created in which the social and political situation is argued and questioned. 

Give support, or hidden safeguarding of political interests, is a political 
action category in which political actions are characterised by announce-
ments and defending political interests in a hidden manner, that is, not by 
exposing political interests openly and simultaneously defending them by 
questioning the accuracy of others' arguments and demonstrating specific 
conditions and political interests at stake. 

Applying pressure, or questioning and criticising political interests, is a 
category of political action in which political action is characterised by a 
demonstration of multiple perspectives on political issues while at the same 
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time safeguarding one’s own. These types of political action take place 
mainly through hidden rhetoric that questions, devalues, and tries to lower 
the credibility of other participants' actions without putting one’s own 
favoured political interests and positions at stake. 

Go deep, or revealing the reasons for specific political interests, is the 
least common category of political action in which political actions are 
characterised by a clear illustration of one’s own personal experiences and 
political preferences. In other words, to reveal motives for political  
interests and positions asserted essentially by a transparent rhetoric that 
clearly highlights personal private experiences. 

 
3. What conditions exist for situational political socialisation?  
Black Heart is characterised by institutional control. The net community as 
an institution largely controls the type of communication and political 
action that can possibly take place, which is revealed in the conditions of 
Institutional governance and Conversation control. Although the  
governing of the participants is strong, the institution can also be  
challenged by using the conditions of Institutional familiarity and the  
resort of the medium. 

Challenging the institution, its communicative conditions, can be done 
by using the condition of Institutional familiarity, a participant initiated 
and elaborate opportunity built on familiarity with the institutional 
framework. Challenging the communicative conditions can also be done 
through the resort of the medium, the possibility of using the benefits of 
the digital medium which can be used to create content and take initiative. 
These two conditions of the category Resistance clarify and highlight the 
desired situational political socialisation and its boundary, carried out by 
text actions inside, touching on and going beyond the boundary. 

The clear control of communication and political action, the type of  
situational political socialisation that is desirable and arising in Black 
Heart and its politically controversial text conversations, can be under-
stood within the category of Governing, which includes two conditions. 
Institutional governance is mainly expressed by ADMINS when referring 
to the institutional framework – the communicative conditions.  
Conversation control is expressed by the participants when they follow the 
communicative conditions in text conversations and when they encourage 
others to do the same. 

The dominance of the two conditions for situational political  
socialisation, Institutional governance and Conversation control, helps to 
form a political subject, a political action character who has been formed 
and is expected to be confrontational, offensive, content-focused,  
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argumentative, and competitive in the proclamation and defence of 
political interests and positions. 

 
Concluding remarks and Discussion 

 
Concluding remarks: Conditions for situational political socialisation as  
strategic agonism 
A reasonably polarised degree of reflexivity, where the institution in a 
comprehensive manner governs the participants and the participants  
govern themselves and each other in accordance with the communicative 
conditions, characterises the conditions of situational political socialisation 
in Black Heart. Theoretically, this could be understood as a form of  
strategic agonism. The relation between the institution and the actions of 
the participants, as well as the desire for participation and involvement in 
the community, does, despite clear institutional governance (by young  
people themselves), create a youth space. This is a space for dialogue and  
confrontation, an exchange of different experiences and critical thinking – 
a space where young people can talk and make their political voices heard 
which also shows that situational political socialisation is driven by and for 
those involved. Black Heart is built on democratic values and at the same 
time the institution comprises certain hierarchies and division of roles. The 
community is supported by the participants through interaction and  
communication, thus characterising the net community as a volunteer and 
interest-based institution where the commitment and ability to contribute 
with written content in the text conversations are a requirement. The 
community becomes a will-based and participatory driven institution with 
specific communicative conditions built on fundamental democratic values. 

 
Concluding remarks: Political action as expressive agonism 
The dominant category of political action, To challenge, comprises text 
actions that clearly position the participants in current, controversial  
political issues. The task of the participant is then to convince the other 
participants, or perhaps mostly oneself, by essentially being argumentative 
and combative when challenging political interests and positions. The  
dominance of challenging political actions can be understood as a clear 
expression of the need to assert one’s position regardless of the views of 
others, thus demonstrating the ability created in the youth space to make 
the political voice heard – to be able to express one’s political view and 
become a political person – in order to create freedom. The dominance of 
To challenge simply indicates that political actions in text conversations 
essentially perform the function of expressivity, a form of expressive  
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agonism. That is, participation in the politically controversial text con-
versations is mainly used in order to express one’s political position in 
front of others and oneself, as an end in itself. If this conclusion were  
completely valid, which it is not, it would mean that young people  
participating in politically controversial text conversations are not doing it 
to compete against others, or to convince them. Instead, participation is a 
question of competing against oneself, in order to be convinced about what 
is being considered as preferable political interest and position. The  
personal question that arises in the public space, and which the struggle 
perhaps tries to answer, is then: Who am I and who do I want to be before 
myself? In other words: Okay, where do I stand and where do I want to 
stand with regard to this political question? Participation then becomes an 
act that helps to inform the self, to create one’s own arguments in front of 
oneself in a community of others. However, the condition of  
communicative community resists this conclusion, that political action 
would only fulfil the role of expression. Several text actions point towards 
a competitive situation between opponents arguing in favour of their  
positions. In this competitive situation different strategies are being used 
which explain the presence of other categories of political action con-
taining different rhetorical strategies and opportunities than that of To 
challenge. 

 
Discussion: The net community as a space for education 
Communicative conditions all bear traces of a specific logic of education. 
Young people’s political communication in the net community creates  
educational situations producing certain types of conditions for situational 
political socialisation. This indicates that the use of digital media, for  
example, to create new public spaces, is important to understand  
educationally. The use of digital media clearly has the ability to offer  
opportunities for political action, thus its use has didactic relevance for 
political socialisation and communication. However, it is not surprising 
that the communication in the net community generates an educational 
situation, since net communities, as a phenomenon, were originally  
designed to be virtual learning platforms (Rheingold 1993/2000). The 
emergence of net communities has, since the first one, come to be  
characterised by several dimensions that are found in formal education. 
They are made up of social structures, conditions for participation,  
requirements for specific types of communication, varied degrees of  
publicity and visibility, role divisions, hierarchies, and so on.  
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Discussion: Political socialisation, Digital media, Education and School 
More and more teachers and students are wondering what they should do 
with digital media in school. What the 'invaded' culture (school) and its 
members need to do is to determine which kinds of change are desirable 
and to what extent. This induces a teaching situation in which digital  
media obviously needs critical didactic analysis and management. At the 
same time the school and its teachers are having difficulty managing  
specific educational content – politically controversial issues. If teachers in 
their teaching are to develop an approach to the content that is in tune 
with today's increasingly digital-based society, regarding different forms of 
sociality in the digital media and the requirement that teachers create  
conditions for public discussion, political communication and in the way 
young people are politically socialised in school, they need to adopt a more 
contingent approach. This means that the standard communication  
strategy of norm mediation should no longer be the dominant element in 
the management of politically controversial issues in education at school. 
Moreover, the digital media, the use of social media specifically, needs to 
be more thoroughly explored in relation to the development of civil and 
civic involvement, in order to determine the educational value of social 
media when dealing with citizenship education. 

To clarify the task of the school to politically socialise young people,  
situational political socialisation provides guidance for the pedagogical 
approach which helps to direct the education of young people and their 
political dealings in which they are seen as key actors in their own political 
socialisation and co-creators of society. In the creation of social and civic 
positions, different political preferences and societal attitudes and skills, 
processes and situations in which individuals socialise themselves and each 
other politically, the scattered and creative public, the prosuments, are 
given space to act. The students then could become active co-creators of 
individual and collective knowledge as well as communication situations 
which create spaces for action; the possibility to come forward and make 
their unique voices heard, which is also clearly and strongly demanded in 
the national Swedish school curriculum. This can imply a pedagogical 
awareness of the situation and the space in which the individuals are 
claimed when exploring and creating meaning with regard to political  
interests and positions. The teaching situation can become a place,  
important and meaningful, filled with relationships, values and mutual 
exchanges, that allows the birth of something new, a place for beginners 
and new beginnings. The actual teaching situation, as a place, can be  
compared to the place and the teaching situation in which students are 
passive recipients of norms in anticipation of political recognition and final 
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development into exemplary democratic citizens. Based on these two  
separate starting points, and considering them both in reflexion, in an  
increasingly digitally driven educational situation, questions of didactic 
character could be raised. What kind of public space is school and what 
kinds of actions can possibly take place? What kind of lasting impact does 
the school have as a political space? What communicative conditions and 
strategies contribute to which kind of political socialisation in school?  

The sociality in the social media can contribute to the development of 
values such as taking joint responsibility, creating solidarity and belonging, 
creating community, all of which is based on the individual's choice to 
participate. Thus, a space or a place is not an empty container in which the 
social life happens to unfold. Black Heart, a communication community, is 
a concrete example of this, as a quasi public space filled with mutual  
exchanges in the management of political controversies creating specific 
places. It is noteworthy, or rather fascinating and of educational relevance, 
that young people – when given the opportunity – have the capacity to 
make their own spaces and places as political actors in their own and  
others' political socialisation. Young people's political communication in 
Black Heart has proven to generate educational situations that in several 
aspects are similar to those of the school. The following questions arise on 
the basis of this. What could we, as teachers and educational researchers, 
learn from young people’s communication and interaction and their  
creation of educational spaces in the public sphere? What didactic  
implications, if any, can this newfound understanding impart for the 
school in an increasingly digitally driven educational situation? What  
impact do the digital media have for the teaching situation and teaching 
content in citizenship education? What kind of pedagogic and didactic 
implication do the digital media have for the political conversation in the 
classroom? 
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Bilaga 1. Institutionen Svarthjärta 
I denna bilaga ges en institutionsbeskrivning av Svarthjärta (SH) baserat på 
analysmoment I. 
 
Medlemmarna i Svarthjärta 
Flertalet önskvärda egenskaper och attribut tillskrivs de som ska vara och 
är medlemmar. Ett specifikt formellt krav är rätt ålder. Det finns ingen 
övre åldersgräns även om beskrivningen ger att det handlar om svenska 
ungdomar från 13, 14 till 27, 28 år (finns olika motsägelsefulla  
beskrivningar). Kravet på 14 år, alternativt fyllandes 14 år det innevarande 
året, är dock konsekvent tillämpat. Det pågår en diskussion om lämplig 
ålder för medlemskapet och så även för vistelsen i vissa delar av rummet så 
som forumen Politik, Sex och Alkohol.  

SH:s medlemmar är ungdomar utspridda över hela landet och ungdomar 
med specifik musik- och klädstil är särskilt välkomna. Musiken ska vara 
budskapsorienterad, emotionell, tänkvärd, uttrycksfull – den ska vara 
’svart’. Klädstilen, vilket framgår av flertalet medlemmars bilder, är  
urskiljande och markant, och skulle av vissa uppfattas som provokativ. I 
SH kan medlemmar delge varandra erfarenheter, diskutera gemensamma 
intressen och stilar, skapa intresse- och fangrupper, ge tips på konserter 
och event. Sociala, vänliga och drivna ungdomar är välkomna då SH  
uttalat handlar om att umgås, träffa nya människor, bidra till en kamratlig 
och vänlig stämning, skapa grupper, diskussioner och events. Medlemmar 
ska vara kontinuerligt inloggade, de ska vara aktiva och bidragande i  
diskussioner samt vara med i grupper. För att tydliggöra detta visas antalet 
gjorda inloggningar samt antalet utförda poster (inlägg) i varje medlems-
profil. 

En medlem får inte utge sig för att vara någon annan. Fakes slängs ut  
direkt när de upptäcks enligt CREW. Vid registrering ska det uppges  
personnummer och i medlemsprofilen ska en (om det används) bild på sig 
själv finnas i den personliga presentationen. Medlemmar ska vara ärliga 
och uppriktiga med sin faktiska person. Visst tekniskt kunnande krävs i 
SH. Enklare programmering ska kunna genomföras i skapandet och  
administrerandet av egna personliga sidor. Det finns möjlighet att välja 
färg på sidvisningen samt tekniker som möjliggör individuell utformning av 
den egna sidan. Medlemmar förväntas kunna hantera blogg, göra länkar, 
lägga in bilder och filmklipp, kunna referera och använda andra källor och 
tekniker tillgängliga på internet. Detta medför bland annat en  
dokumentations- och bildhanteringsförmåga rent tekniskt men även etiskt 
och juridiskt (i relation till det institutionella regelverket). Medlemmar 
förväntas kunna hantera den egna innehållsproduktionen. 
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Avtal och Regler 
Stämningen i SH ska vara mogen och seriös. Medlemmar ska vara  
laglydiga, demokratiska och lojala. För att kunna registrerar sig som  
medlem och använda sidan måste Avtal och Regler godkännas. Avtal är 
indelat i Allmänna regler för Svarthjärta.se och Allmänna villkor för Svart-
hjärta.se. Dessa regler och villkor gäller för vistelsen i hela nät-
gemenskapen, för alla. Regler innehåller Regler för medlemmar, Regler för 
forumet, Regler för klotterplanket och Regler för Admins.  

Allmänna regler för Svarthjärta.se innebär krav på juridisk (faktisk)  
ålder, personlig autenticitet, följande av svensk lag, förbjuden publicering 
och distribuering av pornografiskt, främlingsfientligt och copyrightskyddat 
material. Det innebär ett förbud av kedjebrev, kommersiella budskap och 
så kallade spam innebärande missbruk av meddelandesystem, postande av 
skräpposter och oönskat överflöd av information. Försök till dataintrång 
och faktiskt dataintrång samt länkning till andra sidor på internet som 
strider mot de allmänna reglerna är även detta förbjudet. Allmänna villkor 
för Svarthjärta.se innebär att de som väljer att vara medlemmar är  
utlämnade till ägarens beslutanderätt. CREW kan utan förvarning eller  
motivering stänga av eller slänga ut medlemmar. Olämpligt skriva texter 
och publicerade bilder kan raderas utan förvarning. Lämnade personupp-
gifter stannar hos SH men kan, om det föreligger en polisanmälan, lämnas 
ut till berörda myndigheter. Avtalet kan komma att ändras med tiden. 
Konsekvenserna vid brott mot avtalet kan resultera i radering av kontot 
och i vissa fall polisanmälan. 

Regler för medlemmar och Regler för forumet definierar handlingar som 
ej är tillåtna. Dessa beskrivs tillsammans med tillhörande konsekvenser i 
form av straff. Medlemmarna ska vara lojala mot SH, vänliga mot 
varandra, hålla sig till diskuterat ämne och ej syssla med personliga på-
hopp, kränkningar eller dylikt. Konsekvenserna av regelbrytning är  
alltifrån borttagning av information till varning, frysning i hela eller delar 
av rummet i 1 dag/1 vecka/1 månad till att bli utslängd och få kontot  
raderat. Det är förbjudet att vara off topic (OT) med undantag av Chatt-
forumet (där gjorda poster dessutom inte räknas eftersom detta “inte är ett 
seriöst forum”). 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterna och formerna för kommunikation som erbjuds varierar och 
har olika grad av offentlighet beroende på inställningar gjorda av CREW 
och medlemmarnas egna aktiva val att låsa inträdet till vissa delar.  
Medlemmar har en personlig sida innehållande en presentation där kön, 
ålder, namn, län, civilstatus, läggning, intresse, bor, politik, dricker, musik-
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stil och klädstil är basfakta som kan fyllas i. Kön och ålder är två basfakta 
som ofrånkomligen presenteras. På den personliga visningssidan  
(presentationen) finns information om vilka aktiviteter (event) medlemmen 
är med i, vilka vänner medlemmen har i SH, när medlemmen registrerade 
sig som medlem, när medlemmen var senast inloggad, antal besökare på 
sidan samt länkmöjligheter till andra personliga sidor i andra sociala  
medier (MSN och BDB). Den personliga sidan innehåller mapparna  
gästbok, vänner, blogg, galleri och grupper. I dessa kan medlemmen visa 
vilka vänner den har, skriva en egen blogg, lägga upp bilder och visa vilka 
intressegrupper medlemmen är med i. Aktiva inställningar kan göras så att 
den personliga sidan inte visas för icke-medlemmar, att specifika mappar 
eller specifik information är låst och så vidare. Graden av offentlighet  
avgörs av medlemmen själv.  

Det finns flertalet Diskussionsforum och så kallade Klotterplank. (Det är 
i diskussionsforumen som de politiskt kontroversiella textsamtalen har 
analyserats). En annan aktivitet är Grupper och i denna kan skilda  
intressegrupper och sammanslutningar formeras och skapas. I Musik är det 
möjligt att se vilka som har liknande musiksmak samt att skapa  
individuella musikgruppsidor, så kallade fansidor. I Event kan aktiviteter, 
exempelvis face-to-face-träffar anordnas och administreras. I denna del 
annonseras det även om kommande musikevent, konserter med mera. I 
Medlemmar är det möjligt att söka enskilda medlemmar. Medlemmar  
består i sig av fler undermappar där medlemmar (deras personliga bild-
presentation) slumpas för visning. Födelsedagsbarn, senast inloggade och 
nya medlemmar visas även dessa utifrån samma principer. Här finns det 
också möjlighet att söka medlemmar utifrån sökkriterier så som kön, ålder, 
stad, användarnamn och så vidare. Grannar är en annan funktion där  
medlemmarna kan se vilka som bor i den egna närheten.  
 
Institutionell styrning 
CREW är den högsta verkställande och styrande gruppen – de med alla 
befogenheter. Denna grupp leds ytterst av SH:s grundare och högste CREW 
Kim. Deltagarna i gruppen har varit med sedan SH:s första år. Till sin 
hjälp att sköta och hålla ordning har CREW så kallade ADMINS. Dessa utses 
i de flesta fall av CREW. En ADMIN kan vid gott arbete och trogen ‘tjänst’ 
avancera till CREW. I vissa fall har tillsättandet av CREW/ADMIN skett  
genom öppen röstning för alla medlemmar utifrån framtagna förslag  
genom CREW. Det finns skrivna kriterier vid SH:s utannonsering efter fler 
ADMINS. Denna utannonsering har skett via högste CREWS blogg. Kravet är 
att man ska vara 19 år och uppåt (alternativt fylla 19 under innevarande 
år), ha varit medlem minst ett år, inte ha några varningar, frysningar eller 
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varit utslängd eller dylikt. Vidare ska kandidaten vara ständigt aktiv på 
sidan, vara en social person som är neutral och inte tar parti. Kandidaten 
ska vara glad och gärna tillhöra sidans primära målgrupp. Detta är de krav 
som ställs våren 2011 men tidigare historik visar något annat. Några  
månader efter det att SH startade (vintern 2008) var kravet 16 år eller 
äldre, minst 800 forumsinlägg, minst 200 inloggningar och medlem sedan 
minst tre månader. Med tanke på att SH vid denna tidpunkt var nystartat 
så blir det tydligt att kravet på engagemang, vistelse i rummet och  
kännedom om detsamma är viktiga aspekter för att kunna göra ett bra 
arbete som ADMIN. Att kunna kommunicera (800 forumsinlägg) med andra 
och att vara interaktiv blir här ett uttalat krav som kan tolkas som en  
central faktor i upprätthållandet av institutionen. 

Reglerna och villkoren för SH gäller alla medlemmar oavsett  
verkställandenivå men ADMINS och medlemmar utmärker sig då dessa har 
explicit formulerade regler att följa. För ADMINS finns sex regler uttryckta. 
ADMINS befogenheter handlar om att fatta beslut om straff och  
korrigeringar i frågor om personliga påhopp, kränkningar, trakasserier 
eller liknande. Bedömningen ska göras i fall till fall och är situations-
bestämd. ADMINS har tilldelats olika uppgifter och forum där de ansvarar 
för ordningen. Det är förbjudet att hota, trakassera eller håna en  
ADMIN/CREW och om så sker bestraffas medlemmen i varierande grad  
beroende på handlingens grovhetsgrad. Straffet är också beroende på var 
handlingen har skett. ADMINS ska följa Svarthjärtas regler utan undantag 
och får därför inte ignorera ett regel- eller lagbrott oavsett omständlig-
heterna. ADMINS ska aktivt utföra den arbetsuppgift som den tilldelats 
vilket bland annat innebär att ha bra uppsikt över ’sitt/sina’ forum. Om så 
inte sker klassas det som inaktivitet och ADMIN varnas alternativt avsätts. 
Det är förbjudet att använda befogenheterna utanför de regler och avtal 
som finns, det vill säga det är inte okej att till exempel radera information 
för att ADMIN känner för det, kan göra detta eller exempelvis ta bort  
information för att täcka upp för någon annans misstag. En ADMIN får inte 
agera inom SH på grund av händelser utanför SH eller andra privata skäl. 
En ADMIN ska kunna vara helt neutral oavsett den privata situationen. Den 
sjätte och sista regeln kräver att ADMINS regelbundet är inloggade och  
deltagande. Om aktiviteten är låg, alternativt obefintlig, har regelbrott 
begåtts. Straffskala är uppdelad i två alternativ: varning eller avsättning. 
 
Arbete och organiserande principer 
SH:s organiserande principer och drift är baserat på ideellt arbete. Den 
tekniska driften och utvecklingen av sidan finansieras av annonsintäkter 
och medlemsdonationer. SH klassas som ett företag och ägodel där ägaren 
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(högste crew Kim) har det slutliga ordet och bestämmanderätten. SH inne-
har F-skattesedel och betalar skatt på alla sina inkomster. Det finns ett 
uppbyggt donationssystem där medlemmarna kan betala ett månadsvis 
återkommande belopp som resulterar i att medlemmen får en symbol i 
form av ett hjärta publicerat vid sin personliga sida. Donationsnivån  
illustreras och visas genom olika färger på hjärtat. Om du donerar det 
högsta beloppet så är färgen guld. Det ideella arbetet administreras och 
utförs ’hemma’ hos respektive ADMIN/CREW. Var och en sköter sin uppgift 
efter bästa förmåga men det finns även ett gemensamt digitalt baserat  
‘personalrum’ i SH där svårare ärenden kan diskuteras och beslutas. 
Högste CREW för loggar på allas aktiviteter och kan genom detta se om alla 
i ‘personalen’ sköter sitt arbete.  

En tydligt organiserande princip i nätgemenskapen är kön. Alla  
medlemmar tvingas välja mellan tjej och kille. Det finns ett antal trådar där 
detta ifrågasätts och diskuteras. Argumenten för att utöka (eller ta bort 
detta obligatorium) är bland annat att om könsvalet ska fyllas i korrekt så 
borde rimligtvis fler kategorier vara möjliga att välja. Ett annat argument 
är att SH borde fortsätta föregå med gott exempel på att inte vara hetero-
normativt. Ett tredje argument är att SH bör anpassa sig efter med-
lemmarna och deras upplevda könstillhörighet. Förslag så som intergender, 
trans, intersex och ‘annat’ läggs fram som alternativ. I denna fråga avgör 
dock högste CREW genom att tala om att medlemmarna ska ange det kön 
de har fötts till (biologiskt och juridiskt kön) och om detta inte passar kan 
de välja att delta i en annan nätgemenskap. En annan tydligt organiserande 
princip gäller kommunikationen inom SH. Kommunikationsvägarna är 
korta och direkta mellan de som fattar beslut och de som tar  
konsekvenserna av dem. Vill medlemmar ställa en fråga eller undran är det 
möjligt att gå direkt till högsta CREW.  

SH:s personalsammansättning (2011-09-12) ger en könsfördelning på 
40/60 i CREW (fördel tjejer) samt 60/40 bland ADMINS (fördel killar). 
Denna könsfördelning skiljer sig inte från hur den såg ut hösten 2010. Vad 
som skiljer är att antalet ADMINS har minskat med 8 stycken. I CREW är det 
tre tjejer och två killar i åldersspannet 20-23 år. Bland ADMINS är det 12 
killar och 8 tjejer i åldersspannet 18-22 år. Den geografiskt nationella 
spridningen är påtaglig i både CREW och ADMINS – från Tomelilla i Skåne 
till Bastuträsk i Västerbotten. Gemensamt för personalsammansättningen 
är att samtliga med öppet visad information (cirka hälften) varit  
medlemmar länge i SH. Merparten har varit med från startperioden och 
den som varit medlem kortast har varit det i 1,5 år. 



 

  



 ERIK ANDERSSON Det politiska rummet | 303
 

Bilaga 2. Kommunikativa villkor för textsamtalen 
I denna bilaga redovisas utfallet av den andra fasen i analysmoment I: låsta 
trådar i de tre forumen i vilka de tio textsamtalen är belägna samt fyra 
trådar i vilka deltagare explicit behandlar det institutionella ramverket. 

Det råder delade meningar i SH vad gäller utrymmet och friheten att 
samtala i forumen. Den första tråden, av fyra, som tar upp kommunikativa 
villkor, normer och regler för textsamtalen, är tråden SH politik där SH 
liknas vid ett politiskt parti eller en nation och ställer frågan om hur SH då 
skulle se ut. TS påstår i första posten att deltagarna inte skulle få heta vad 
de ville, styrningen skulle vara diktatorisk, regler skulle finnas men till 
ingen nytta och nationen skulle vara tydligt uppdelad i olika samhälls-
klasser vilka behandlas olika utifrån klasstillhörighet. TS uppmanar fler att 
framföra sin inställning i frågan. I flertalet poster visar sig liknande upp-
fattningar. Det hävdas exempelvis att SH är auktoritärt, regelstyrt och att 
medlemmar behandlas olika. En texthandling kritiserar öppet SH och dess 
styrning: “Demokrati in my arse. SH:s ledning har flitigt missbrukat sin 
makt”. Denna texthandling följs upp av fler som kommenterar styrnings-
aspekten. Efter ett tag träder Kim, högste CREW och nätgemenskapens 
ägare och skapare, in i samtalet: “Nope… Snacka skit om SH hur mycket 
ni vill … Så länge ni inte trycker ner på någon specifik admin så har ni 
lagen på er sida … Visst blev denna tråd genast tråkigare nu?”. Deltagarna 
uppmanas att komma med konstruktiva förslag på vad som skulle kunna 
göras bättre istället för att bara klaga. Kim förtydligar i sammanhanget att 
SH är en privat egendom, att det är otillåtet att använda olämpliga ord, att 
gå off topic, att det råder yttrandefrihet (men att denna tolkas av ADMIN 
och CREW), att ADMINS inte får hotas eller hånas, att ADMINS liksom  
medlemmar har regler att hålla sig till. Kim låser tråden efter sju sidor (på 
grund av att den spårat ur, tråden gick OT) och avslutar med en post som 
innehåller en punktlista där det poängteras att SH klassas som egendom 
och drivs privat vilket innebär att alla medlemmar bara har skyldigheter 
och inga rättigheter gentemot CREW och ADMINS och om inte detta passar 
kan de som vill lämna SH. Vidare slås det fast att ADMINS kvaliteter  
varierar, att det inte finns någon garanti för att alla handlar likvärdigt. Det 
slås även fast att det av säkerhetsskäl är förbjudet att spamma, vara off 
topic och bryta mot svensk lag. Kim avslutar: “Jag och bara jag styr och 
ställer över reglerna men detta gör inte mig till en diktator. Tvärtom. Jag 
lyssnar mer än gärna på förslag” (vilket är empiriskt påvisbart att så är 
fallet). Tråden påvisar en tydlig institutionell närvaro och regeltillämpning 
i SH genom att flertalet poster i tråden påtalar och aktualiserar att så är 
fallet i alla textsamtal. 
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Tråden Svarthjärtas politiska tar upp institutionens sätt att hantera  
kontroversiella politiska åsikter och gränsen för yttrandefrihet. Vad är det 
exempelvis för skillnad på att uttrycka hat mot moderaterna (vilket är 
tillåtet) och att uttrycka hat mot vissa etniciteter (vilket inte är tillåtet) – 
det vill säga att vara hatare av moderaterna eller att vara uttalad rasist? 
Poster i tråden uttrycker önskningar om att ADMINS ska sluta censurera 
och att de ska vara mer opartiska (neutrala). Resonemang förs mellan  
ADMINS och deltagare. ADMINS vill ha konkreta bevis (vilka trådar) som 
censurerats eller tagits bort för att kunna föra ett mer i sak orienterat  
samtal. ADMINS skriver i sammanhanget att det är otillåtet med fula ord 
och kränkningar (i vissa samtal) och att poster som juridiskt kan vara ett 
hot mot SH tas bort. En deltagare i textsamtalet hänvisar till att SH är 
privat egendom och att det därför inte går att kräva total yttrandefrihet. En 
ADMIN som deltar gör klart sin egen inställning: “Jag som mod vill ha ett 
politiskt forum med så högt i tak som möjligt och i så stor utsträckning 
som möjligt tillåta diskussioner om allt. Invandring, barnporr och så  
vidare. Däremot vill jag inte ha ett forum fyllt med off topic prat, trams 
eller andra diskussioner som kan få SH att hamna i trubbel med lagen”. 
Responser på denna texthandling gör gällande att ADMIN måste kunna 
skilja på sak och person och kunna motivera varför censurering sker. I ett 
antal poster uttrycks det önskemål om varningar och tillsägelser när  
deltagare gjort fel så att de vet vad som är acceptabelt och inte. I tråden 
aktualiseras alltså frågan om censur, yttrandefrihet och institutionens  
(genom ADMINS) sätt att hantera kontrovers vilket av en ADMIN bör förstås 
som i hög grad tillåtande och öppet hanterat men med en subjektivt  
orienterad dimension där graden av kontrovers och graden av lämplighet i 
sättet att uttrycka åsikter tolkas och regleras av ADMINS.  

I den tredje tråden görs deltagarnas beteenden till föremål för samtal: 
Hur dömer du folk i forum? Flertalet aspekter aktualiseras. Följande fram-
går som centralt i bemötandet och sättet att kommunicera med andra  
deltagare enligt de poster som finns i tråden: stavning, ordval och  
användning, skrivsätt, symbolanvändning, kunskap, argument, hänsyn och 
grad av seriositet. Slarvig ordanvändning, felstavning och svårbegriplig 
meningsbyggnad påstås medföra låg status och ett mindre vänligt  
bemötande. De som kan uttrycka sig begripligt och kan hävda sin åsikt 
genom att argumentera och visa kunnighet påstås erhålla en högre status 
och erkänns i samtalen. Men detta ska balanseras då de som ger sken av 
att kunna allt kan uppfattas som dryga och nonchalanta. Användningen av 
svordomar, könsord, missvisande symboler och särskrivningar sänker  
statusen. De som uppträder som ’forumpoliser’, moraliserande översittare, 
tillskrivs låg status. Andra aspekter som nämns (och som även visar sig ha 
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relevans i de textsamtal som analyserats) är ålder, användarnamn, åsikter 
och faktaanvändning. Ålder visar sig ha betydelse då vissa yngre deltagare 
nedvärderas av fåtalet äldre deltagare medan åldern har mindre betydelse 
för majoriteten deltagare då det är argumentet och förmågan att bidra i 
samtalet som är avgörande. Användarnamn kan ibland användas för att 
göra narr av sin motståndare men även för att hålla en god samtalston och 
skapa ett vänligt samtalsklimat. Åsikter är viktigt att ha, men inte vilka 
som helst, om deltagaren inte kan försvara dem vill säga. Överdrivna  
åsikter, för att provocera, gillas inte då dessa bidrar till ett oseriöst samtal. 
Åsikter som är ärliga och i vissa fall extrema är starkt önskvärda att lyfta 
fram – det råder, i enlighet med flertalet poster som uttrycker detta, ett mer 
eller mindre uttalat krav på att positionera sig. Faktaanvändning, och  
sättet att använda fakta och de källor som refereras, är centralt för att 
upprätthålla hög trovärdighet i samtalen. Vidare är tävlingsmomentet 
centralt i samtalen – det är viktigt att inse när en ’diskussion’ är förlorad 
och erkänna detta. Förmågan att hålla sig till ämnet och att hela tiden  
bidra med något nytt (att inte upprepa sig) är önskvärda färdigheter.  
Ärlighet och tydlighet är andra uppskattade egenskaper. En aspekt som 
skänker tillförlitlighet och röstvärde är erfarenhet genom antalet år  
deltagaren varit medlem tillsammans med antalet poster som deltagaren 
gjort. Många poster är lika med högre status och berättigat talutrymme 
samt vidare beteendemöjligheter. 

I den fjärde tråden, Off Topic, behandlas ett frekvent återkommande  
fenomen, en regel och ett villkor, nämligen off topic. Tråden är en tråd för 
“alla de underbara personer som blir bannade jämt och ständigt pga off 
topic, trakasserier och dylikt. Så käfta på om vad ni vill och hur mycket ni 
vill! (Skulle inte förvåna mig om tråden blir låst av någon jävla admin eller 
någon blir bannad för off topiv i Off Topic tråden)”. TS påstår sig bli  
bannad “x antal gånger i veckan” vilket blir märkbart senare i samtalet då 
TS kommer tillbaka efter att ha varit avstängd i en månad. En texthandling 
gör gällande att viss grad av off topic (OT) är nödvändigt för ett menings-
fullt samtal: “Man kan inte hålla en ordentlig diskussion utan lite off-topic, 
så är det bara”. Detta bemöts av en ADMIN: “Om man går jävligt OT är 
det så klart man ska få en varning/frysning. Men om det är ”omedvetet” 
OT kan det räcka med en tillsägelse bara”. Tråden kan ses som ett sätt att 
göra motstånd mot de institutionellt bestämda reglerna, men på  
institutionens villkor. 

De fyra trådarna i vilka reglerna och normerna, de kommunikativa  
villkoren, för textsamtal behandlas påvisar explicit att SH är en tydlig  
institution som styr deltagarnas kommunikation, att yttrandefrihetens 
gränser i viss mån är öppna för förhandling men att de i huvudsak vaktas 
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och regleras av ADMINS, att det ställs vissa krav av deltagarna på  
deltagarna att kommunicera på ett begripligt och seriöst sätt samt att  
regeln om OT är centralt styrande för textsamtalen. 
 
Låsta trådar i de tre forumen 
Regeln att inte skapa trådar vars ämne redan behandlas i befintlig tråd 
tillsammans med regeln om att skapa seriösa trådar och normen att föra 
samtalet på ett seriöst sätt, är de mest utmärkande faktorerna för text-
samtal i de tre forumen baserat på typen av mest frekvent låsta trådar. 
 
Forum: Nyheter 
ADMIN skriver att ”Förhoppningsvis kan de flesta redan reglerna som gäller 
när man skriver i forumet, men för säkerhets skull så kör vi en liten  
reminder =)”. I forumet är det förbjudet att spamma, trakassera och vara 
OT. Spamtrådar tas, enligt ADMIN, bort direkt och trådar som inte hör 
hemma i forumet flyttas. Deltagarna ska söka efter ämnet innan de skapar 
en tråd så att det inte finns flera trådar om samma ämne. Deltagarna bör 
posta nyheter som de tycker är intressanta och roliga att läsa. Vid  
skapandet av tråden ombeds TS att posta hela artikeln/nyheten och en länk 
till källan (inte bara en länk). I forumet är det 6 trådar (1,7 %) av cirka 
350 som är låsta. Anledningarna till detta är: 
 

 Ämnet ej längre aktuellt (3 st) 
 Fanns redan tråd (1 st) 
 TS har fått svar på sin fråga (1 st) 
 Anledning framgår ej (1 st) 

 
Relativt få trådar är låsta vilket kan förklaras av att forumet Nyheter i sina 
trådar blir mer avgränsade och preciserade genom den nyhet som ska  
behandlas samt att varje nyhet är unik. Att det är ett nyhetsforum borde 
visserligen aktualisera att fler trådar blir låsta när nyheten väl är  
avhandlad. Detta sker dock bara när sakfrågan har förändrats, det vill säga 
när det som görs gällande i nyheten har ändrats. Därav är det bara tre 
trådar som blivit låsta av denna anledning. 
 
Forum: Mat 
Deltagarna ska innan skapandet av en tråd förvissa sig om att tråden inte 
redan finns. Skälet till detta är att underlätta arbetet för ADMINS samt att 
skapa trivsel för alla. Forumet blir då inte överfullt av trådar samt att det 
blir “smidigare att hålla allt på en och samma plats”. Deltagarna  
uppmanas till att använda sökfunktionen för att lokalisera eventuellt redan 
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existerande trådar vilket ställer krav på tydlighet i rubriksättningen av 
trådar. Reglerna i forumet “är precis som i övriga forum”. Reglerna om att 
inga personliga påhopp, mobbning eller trakasserier är tillåtna understryks. 
Dessutom poängteras det att oseriösa trådar kommer att låsas och slängas. 
ADMIN för forumet uppmanar deltagarna att skicka ett PM till ADMIN om 
någon deltagare uppför sig illa i forumet istället för att starta ett bråk som 
kan resultera i varning eller avstängning från forumet. Deltagarna  
uppmanas vara snälla mot varandra och “respektera varandras åsikter” så 
att alla kan ha det trevligt. I forumet är det 28 trådar (5,6 %) av cirka 500 
som är låsta. Anledningarna till detta är: 
 

 Fanns redan tråd (17) 
 Oseriös tråd/trollning/inget diskussionsvärde/spam/meningslös  

diskussion/poänglös (7) 
 Mycket sakfel (1) 
 TS har fått svar på sin fråga (1) 
 OT i förhållande till forumets tema (1) 
 Anledning framgår ej (1) 

 
Att 17 av de 28 trådarna är låsta på grund av att det redan fanns en tråd 
om det aktuella ämnet visar tydligt att regeln om att inte skapa trådar som 
redan finns är verkningsfull. Att textsamtalen ska vara seriösa, vilket ges 
olika innebörd i respektive ämne och tråd, är talande då sju  
trådar har låsts eftersom de av ADMINS har klassats som oseriösa och  
meningslösa. 
 
Forum: Politik 
I forumet finns en klistrad tråd (sitter alltid fast bland de översta trådarna 
på första sidan i forumet) som handlar om hur källor bör användas men 
även vad som bör utmärka samtalet i stort. Det slås fast att det inte räcker 
med ett påstående, det måste backas upp med bevis – en källa. Tråden som 
är skapad av en deltagare, och som bekräftats av ADMIN som önskvärd att 
följa, slår fast att deltagarna i det politiska samtalet ska  
anstränga sig för sanningen och använda källor som bevisar påståendet. 
Det räcker dock inte med en källa – eftersom det kan finnas “flera  
perspektiv på samma sak”. Deltagarna ska sträva efter viss objektivitet 
genom att inte selektivt leta efter den information som bäst passar de egna 
intressena. Källor och fakta ska granskas noga i syfte att se vilka intressen 
som står bakom. Information och citat ska helst inte plockas ur sitt  
sammanhang och deltagarna ska vara skeptiska, ifrågasättande och  
acceptera misstag i samtalet. De ska vara snälla mot varandra och  



308 | ERIK ANDERSSON Det politiska rummet 
 

acceptera olika värderingar. Om deltagaren inte kan “välja sida” på grund 
av att den inte är “helt övertygad (ej tillräckligt med argument/kunskap 
osv)” ska deltagaren låta bli. Enligt ADMIN råder yttrandefrihet men det 
ska skötas ‘snyggt’. “Uppenbar rasistisk propaganda och rasistiska  
uttalanden är strängt förbjudet och belönas med en varning sedan  
avstängning”. Personangrepp och andra typer av ‘aktioner’ är förbjudna. 
När OT, personangrepp, spam eller trams förekommer ska ADMIN kontak-
tas. Om ämnet inte tilltalar deltagaren ska denne inte skriva något i tråden 
(inga oneliners som /care). När främlingsfientligt material länkas ska http 
bytas ut mot HXXP. Samtalsdeltagarna ska sköta samtalet ‘snyggt’. I  
forumet är 54 trådar (8,3 %) av cirka 650 låsta. Anledningen till detta är: 
 

 Fanns redan tråd (17) 
 Oseriös tråd/trollning/inget diskussionsvärde/spam/meningslös  

diskussion/poänglös (16) 
 Främlingsfientlig propaganda/rasistisk (4) 
 För mycket OT (3) 
 Ämnet/frågan ej längre aktuell (3) 
 Tråden uppfyller inte längre sitt syfte (3) 
 Anledning framgår ej (3) 
 TS har begärt att tråden ska låsas (1) 
 Mot policy om att droger inte ska diskuteras (1) 
 Personliga påhopp (1) 
 Ej följt det admin sagt (1) 
 Tråden är besvarad (1) 

 
I forumet aktualiseras regeln om att inte skapa trådar vars ämne/fråga 
redan behandlas i andra befintliga trådar. Dessutom, i likhet med forumet. 
Mat, är regeln och det allmänna förhållningssättet och inställningen i text-
samtalen väl understruket – det är seriösa samtal som gäller. Att endast en 
tråd låses (uttalat) på grund av personliga påhopp är anmärkningsvärt då 
detta sker relativt ofta i textsamtalen. En förklaring till detta låga antal 
ligger i att personliga påhopp hanteras av deltagarna själva och ADMINS i 
trådarna, men även utanför själva textsamtalen genom att ADMINS helt 
enkelt stänger av eller fryser vissa deltagares konton – de blir bannade. I 
forumet sker en viss typ av censurering av trådar som klassas som  
främlingsfientliga, de bryter mot institutionens regler och svensk lag som 
institutionen refererar till. Mer former av censurering, och tillämpning av 
mediets möjligheter, sker då det tas upp ämnesinnehåll som är förbjudet av 
institutionen att samtala om (droger). 
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Bilaga 3. Kommunikativa villkor i textsamtalen 
I denna bilaga redovisas de svar som genererats, på de fem analysfrågorna i 
den tredje fasen av analysmoment I. Varje textsamtal återges var för sig. I 
framställningen fokuseras det som är utmärkande för det specifika text-
samtalet.  
 
Global warming is a hoax! 
Textsamtalet, som är flyttat från Öppet forum (till Nyheter), varierar  
mellan att hålla sig till ämnet och att samtala om hur samtalet bör föras 
varvat med personliga påhopp som syftar till att påvisa okunskap, brister i 
argumentation och felaktiga sätt att agera och resonera. Det råder ett 
starkt tryck på att bevisa, motbevisa – att ha rätt och att vinna. Samtalet 
har en i grunden illvillig karaktär vilket framgår av att det tidigare skett 
meningsdispyter mellan deltagarna i andra textsamtal.  

Deltagarna förväntas kunna läsa noga för att kunna argumentera juste: 
“Du har inte riktigt läst igenom det jag sagt”. Det finns dessutom krav på 
att använda relevanta källor: “Har du någon forskningsrapport, artikel 
eller liknande som beskriver idén mer noggrant så är jag intresserad av att 
läsa den senare idag”. Det finns krav på att ta ställning, vara påläst, kunna 
presentera relevanta fakta, och vara tydlig med åsikter och våga säga det 
deltagaren tror på. Merparten av språket som används är svenska men det 
förekommer relativt ofta en inblandning eller hela poster på engelska. Det 
finns även uttalade krav på att kunna svara på frågor: “Hallå X? Har  
väntat pås var och motargument nu ett tag, blir det något? Guess you are 
busy and in panic trying desperatly to find evidence proving me wrong … 
let me save you some time … THERE IS NONE! Cause its true!”. För att 
erhålla hög status i samtalet krävs god argumentation och kunskap: 
“Lyssna på Z, han vet vad han snackar om och har god argumentation och 
poäng i det han säger”. Uppriktighet förväntas tillsammans med förmågan 
att hålla sig till sak och sanningen, till det som faktiskt har sagts: “Säger 
det igen, kan du sluta komma med lögner. Vart (citera gärna, frågar igen) 
har jag sagt att teorierna FN väljer att tro på stämmer? eller att jag över-
huvudtaget tror på dem? Har du förmågan att läsa det jag skriver eller ska 
jag särskriva orden och blanda kass engelska med kass svenska?”.  

Att sätta sig över andra, att se ner på andra och tror sig vara förmer  
påstås inte vara acceptabelt i kommunikationen. Deltagare som har mer 
kunskaper ska ödmjukt delge dessa: “du behöver inte bete dig som om du 
är bättre än andra för att du är mer insatt, du borde tvärtom besvara  
frågorna så folk får ta del i de du vet”. Det sker ett stundtals ned-
värderande och illvilligt språkbruk då samtalet pendlar mellan personliga 
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påhopp och fokusering på ämnet trots att sänkningar, påhopp och direkta 
anklagelser inte tillåts då en försiktig varning delas ut av ADMIN. Viss spam 
och trollning sker i samband med de personliga anklagelserna och på-
hoppen genom användning av bilder som förlöjligar deltagaren. I  
situationen används möjligheten att anmäla deltagare som uppför sig illa 
och bryter mot reglerna. Brutalcitering sker och kommenteras som icke 
tillåtet. ADMIN deltar ett antal gånger som deltagare och ADMIN. ADMIN 
går in och styr upp deltagarnas personliga anklagelser av varandra genom 
att påtala det önskvärda och att visa sin förståelse av situationen: “Förstår 
att han går dig på nerverna, men själv har jag insett att han inte verkar 
lyssna på sånt. Försök bara hålla det på en lite högre nivå, du slösar inte 
tid och admins blir inte sura”. OT-regeln uttrycks av deltagarna och  
ADMIN flertalet gånger då samtalet innehåller OT. Regeln om att inte skapa 
trådar som redan behandlar samma fråga/ämne uttrycks och ADMIN är den 
som har flyttat den aktuella tråden från Öppet forum.  

 
Varför äta kött? 
Samtalet beskrivs av deltagarna som en vi-dom-debatt. Samtalet  
karakteriseras av vänliga meningsutbyten och stundtals delvis aggressiva 
påhopp och sänkningar. Textsamtalet innehåller ett långt samtal mellan 
två deltagare mitt i natten (kl. 02.00) där textsamtalet får chattfunktion. 
Mycket av detta tvåpartssamtal är OT.  

ADMIN är i textsamtalet både TS, deltagare och ADMIN. TS är aktiv i 
textsamtalet och uppmanar en bit in i samtalet nya deltagare att gå tillbaka 
och läsa den första posten för att sedan återkomma i samtalet. ADMIN är 
kontinuerligt deltagande och styr mycket av samtalet då regler utnyttjas för 
att, när ADMIN finner det lämpligt, stävja samtalet och deltagarna i den 
riktning som ADMIN finner lämplig. När ADMIN själv går OT sker dock 
inga tillrättavisningar eller kommentarer. I egenskap av ADMIN (och TS i 
detta fall) har ADMIN fördel av att kunna definiera samtalsreglerna och 
samtidigt bryta mot dem. I textsamtalet är känslor och tyckanden vanliga 
och accepteras om deltagaren visar kunskap och medvetenhet om andra 
alternativ.  

Deltagarna förväntas kunna argumentera, framföra sina åsikter och 
skapa goda grunder för argumentation och samtal. Deltagaren förväntas 
vara engagerad och kunna diskutera sakfrågan. Det är viktigt att i text-
samtalet påvisa att man är påläst och kan argumentera emot och ifråga-
sätta sina meningsmotståndare. Deltagaren förväntas ta sig tid och sätta sig 
in i andras position. Åsikter och värderingar är centrala att framhålla och 
försvara därför att dessa utgör nödvändiga element i samtalet – de behövs 
enligt deltagarna för att utveckla och föra samtalet vidare – de ger energi åt 
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samtalet och de motsättningar som samtalet bygger på. Deltagaren  
förväntas kommunicera vänligt, vara socialt lyhörd och bidragande i sam-
talssituationen. Tydlighet, ärlighet och en förmåga att kunna förklara och 
synliggöra poänger är centralt i deltagarens förväntade kommunikation.  

Personliga påhopp och nedlåtande formuleringar regleras och påpekas 
som otillåtna samtidigt som dessa sker: “Jag ber om ursäkt om jag  
formulerade mig nedlåtande på vissa ställen, jag skyller på att klockan är 
snart 2”. Det är ej tillåtet att övercitera: “Sluta nu brutalcitera. Ta bort 
inlägget för det ni citerar så går allting mycket lättare”. ADMIN poängterar 
vikten av att respektera “folk som argumenterar” samt att kunna en del 
“innan man kastar sig in i debatten”. ADMIN skriver att: “För att ”vinna” 
en debatt bör man undvika att vara nedlåtande. Men jag vet själv hur svårt 
det är när bägaren rinner över”. ADMIN styr de andra deltagarna genom att 
påtala när samtalet är OT men även när ADMIN finner att det grälas mellan 
två deltagare: “Våga inte börja gräla över gammalt groll nu, då bannar jag 
loss. LESS”. ADMIN framhäver vissa önskvärda inställningar hos deltagarna 
som går ut på att det är viktigt att vara kunnig och insatt: A: “Du vet, det 
är helt tillåtet att läsa, googla runt och studera utanför skolan. Kunskap är 
sexigt” vilket följs upp av B: “the man is right” och slutligen av ADMIN: 
”Så jävla ORD! Kunskap är sexigt som fan. Vältalighet också <3”. ADMIN 
går vid ett antal gånger in i samtalet för att motverka OT och tillrättavisa 
deltagare som inte tillför något i samtalet: “Det vore smartast att lämna 
tråden om du inte har något eget att tillföra”. ADMIN tillämpar i viss grad 
regler för egen vinning i samtalet då ADMIN stundtals själv går OT som 
deltagare. 
 
Islam, muslimer och Mellanöstern 
Samtalet är brett inramat, fyllt av mycket åsikter och värderingar vilka ofta 
backas upp med argument polariserade i vi och dom. Tidigare, i andra 
textsamtal förekommande, samtal mellan deltagare aktualiseras vilket 
väcker nya polariseringar. Samtalet karakteriseras av mycket värderingar 
och interpersonella konflikter. Vikten av att använda relevanta källor, att 
genomlysa dessas trovärdighet samt att vara noga med sitt val av ord i 
beskrivningen av verkligheten är genomgående för textsamtalet: “Förlåt 
grabbar. Det var ingen vetenskapsman, religionsforskare, statsvetare eller 
någon annan högutbildad som sade det där. Det var en så kallad komiker. 
Satan att ni kan ta en på orden så hårt”. Vidare präglas samtalet i hög grad 
av tävling. 

Mediets offentlighet och stabila lagringskaraktär påtalas i samtalet: “Du 
vet att man kan gå tillbaka ett par sidor, eller var det en privat  
konversation?”. Flera trådar går in i varandra: “Kan inte admin SNÄLLA 
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spika denna tråd och hänvisa all hundra burka-, moské-, slöj- och fläsk-
kött-på-dagis-trådar hit? Det är ju samma typ tre personer som startar 90 
% av dem och alla innehåller exakt samma diskussion”. Tråden blev  
spikad (klistrad). Deltagaren förväntas kunna framföra åsikter och  
värderingar, argumentera för dem, vara påläst, kunna jämföra och  
analysera. Deltagarna avkrävs även förmåga att kunna hålla sansad ton:  
 
 
 
 
 
 

Figur 38. Islam, muslimer och Mellanöstern 

Deltagaren förväntas vara tävlingsinriktad och indirekt påverka andra 
deltagare utan att för den skull påtvinga de egna åsikterna. Olika typer av 
sänkningar och påhopp sker och tillåts i hög omfattning. OT förekommer 
ofta vilket påtalas av deltagarna själva och ADMIN som går in fåtalet 
gånger och uppmanar till innehållsfokusering. När samtalet i ett par sidor 
handlat om annat (kristen religion) påtalar en av deltagarna detta först en 
gång och sedan en andra gång: “kan vi sluta snacka om Jesus nu, denna 
diskussion har spårat ur totalt. och jag sätter stopp för den nu. för nu drar 
jag”. Trollning sker och tillåts inte av ADMIN som på sida 26 rensar bort 
detta: “Trollinlägg rensade. Mvh Admin”. ADMIN deltar endast som  
ADMIN. 
 
Ska Sverigedemokraterna få besöka svenska skolor? 
Samtalet utmärkas av sympatier och antipatier genom en vi-dom-karaktär 
där generaliseringar, provokationer, kategoriseringar och positioneringar 
är vanligt förekommande. Ett filmklipp, i TS första post, ger en bred ram 
för samtalet. Det sker en frekvent användning av personliga erfarenheter 
som åberopas i argumentationen. Deltagaren förväntas kunna diskutera, 
vara noga med ordval, motivera och göra tydliga ställningstaganden. Åsik-
ter, personliga preferenser och så vidare ska kunna försvaras. Vidare ska 
deltagarna inte vara fördomsfulla, trångsynta eller fientligt inställda till 
varandra då detta stör det saken gäller: “Tycker du är väldigt trångsynt”. 
Kommunikationen ska föras genom att visa respekt mot de andra  
deltagarna, att vara argumentativ och konstistent samt underbygga med 
fakta och referenser. Detta ska ske genom att vara uppriktig och ärlig samt  
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begriplig. Personliga påhopp och ifrågasättanden genom användningen av 
frågor sker: “Är du dum i huvudet på riktigt? Bara för att man är  
handikappad eller invalid är man fortfarande LIKA MYCKET VÄRD”. 
Svordomar används men kommenteras inte av deltagarna eller ADMIN. 
Nedlåtande texthandlingar om skriv- och språkförmåga förekommer. Det 
uttrycks, trots detta, att det inte är tillåtet att förolämpa: “Snälla nån läs 
det jag skriver och förolämpa mig inte. Respekt är en tumregel, tack!”. 
ADMIN hjälper till att ordna med en länkning. ADMIN går vi ett tillfälle in 
som både deltagare och ADMIN genom att föra in samtalet på rätt ämne 
som fortsätter vara OT tills ADMIN går in igen: “Stay on topic please”. 
 
Integritet = Borta 
Det poängteras att det inte ska ske något onödigt textskrivande, att det är 
lättare att få sin poäng och sitt budskap framfört med inte alltför långa 
poster. Fakta tillskrivs större värde i argumenterandet än egna erfarenheter 
– det ökar trovärdigheten vilket sker regelbundet genom att deltagare åter-
kommer med källor som backar upp de påståenden som framförts. Källan 
ifrågasätts ofta, särskilt om det är den konventionella nyhetspressen som 
åberopas: “Oj, media. FINT”. Personliga påhopp och indirekta hot före-
kommer. I en längre samtalssituation blir den kommunikativa situationen 
problematisk med många texthandlingar i följd vilket försvårar tur-
tagningen: “sorry, det är lite svårt att navigera din bombmatta av inlägg” 
vilket replikeras ”Och det är väldigt svårt att inte göra ”bombmatta” när 
man måste svara på allting…”. En intern jargong är synlig och åter-
kommande om vissa ämnen (ex Sverigedemokraterna): “men köttbullar är 
ju från turkiet joh! haha. mjo, det är det verkligen :o”, “DET SAI INTE 
SD!!!!!!111111”. Ett vänligt samtalsklimat upprätthålls genom  
erkännanden av andras texthandlingar samt egna fel och brister.  
Deltagaren förväntas vara koncis, kärnfull och begriplig: “Aha, nej förlåt 
det hade inte riktigt med det att göra. Det var ett tillägg, ett ytterligare 
argument till varför man bör satsa på hyreshus. Mitt fel, ja va lite otydlig 
där”, “Nu var det min tur att inte riktigt hänga med :O”.  

Deltagaren förväntas tillämpa en vänligt stämd samtalston mot andra. 
Regeln om att inte skapa trådar vars frågor/ämne redan finns i befintlig 
tråd aktualiseras. Regeln om att vara seriös påpekas. OT sker men är ändå 
inte tillåtet: “Håll dig på topic eller dra”. ADMIN är ej visuellt deltagande. 
Försök att övertyga och ’omvända’ andra deltagare sker och som  
exemplifieras av Figur 39 nedan:  
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Figur 39. Integriteten = Borta! 

Pedofiler 
Textsamtalet ges en relativt bred inramning som visar sig medföra en  
balanserad, problematiserande och utredande samtalssituation. Samtalet är 
perspektivrikt och rymmer mycket känslor och personliga erfarenheter. 
Samtalet är innehållsfokuserat och majoriteten poster uttrycker motstånd 
mot pedofiler men det råder oenighet om hur pedofili ska betraktas och 
vad som bör vara ett rimligt straff för detta. Samtalet är förståelseinriktat 
och utredande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40. Pedofiler 

Samtalet beskrivs i ett antal poster som debatt: “Tråkigt förövrigt att X 
inte ville fortsätta debattera”. Det är viktigt att belägga med fakta och 
hålla sig till sak. En stark norm gör gällande kravet på att argumentera och 
motivera gjorda ställningstaganden – att förklara varför.  

En deltagare gör gällande att denne har läst “HELA tråden” vilket kan 
tolkas som att detta är ovanligt förekommande. En annan deltagare gör 
gällande att denne har “skummat igenom en handfull inlägg”. Dessa  
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handlingar är potentiellt trovärdighetshöjande – de påvisar att deltagarna 
vet vad samtalet handlar om. Samtalet är polariserat, det handlar om att 
hålla med eller inte hålla med men även att ta ställning i hur ämnet ska 
tolkas. Efter cirka 20 sidor blir textsamtalet, som tidigare varit seriöst och 
utredande, i ett antal sidor mer fyllt av oneliners och provokationer. Text-
samtalet, som är genomgående tävlingsinriktat, blir sedan åter mer  
utredande och seriöst. Det finns krav på innehållsfokusering, resonerande 
och problematiserande, att kunna positionera sig och argumentera för vald 
position. Det räcker inte att häva ur sig en åsikt. Deltagaren avkrävs att 
kunna svara på de frågor den får av andra deltagare – klarar deltagaren 
inte detta betraktas ofta deltagaren som förlorare i debatten. Deltagaren 
ska vara seriös, tillämpa relevanta källor och kunna motivera sina åsikter 
dessutom är textsamtalet i hög utsträckning en tävling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 41. Pedofiler 

Vidare är det viktigt att som deltagare kunna definiera begrepp och  
använda rätt ord i rätt sammanhang samt kunna motivera på vilka grunder 
detta görs. Trams och oseriösa poster är inte tillåtet och rensas bort av 
ADMIN. ADMIN går in och påpekar vikten av att föra en debatt och  
nödvändigheten av att tydligt utveckla sina resonemang. Här påvisas  
ADMINS möjligheter att ‘hota’ med den bärande teknikens egenskaper – att 
helt enkelt ta bort det och de som inte är i enlighet med det önskvärda. 
ADMIN tillämpar sedan detta: “Raderade en mängd trams, försök hålla det 
seriöst tack”. Noterbart är att ADMIN själv som deltagare bryter mot  
normen om oneliners. ADMIN påpekar dessutom att det är otillåtet med OT 
men är själv OT vid ett tillfälle. 
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Homosexuella äktenskap? 
Samtalet präglas av positionsintagande och åsiktsförmedling i termer av 
tycker/tycker inte tillsammans med värderande av argument i termer av 
bra/dåligt. Positionstillskrivningar av andra och sig själv sker ofta:  
“egentligen är det rätt bra för det måste vara nån sorts motpol mot alla 
moralbögar (mig inkluderat)”. Samtalet är stundtals nyanserat och  
resonerande genom framskrivning av olika tolkningsperspektiv samt motiv 
för vissa tolkningar. Det finns ett återkommande krav på att inte flöda ut i 
för långa texthandlingar: “Bara för att detta är en lång text betyder det inte 
att den är tråkig att läsa!”. Texthandlingen följs av en längre textmängd. 
Efter detta sker flertalet poster med oneliners och korta positioneringar och 
åsikter. Åsiktsdeklarationen är stundtals påtaglig samtidigt finns det krav 
på att uttrycka sig ‘moget’ och seriöst. Det finns ett uttalat krav på att vara 
begriplig – att kunna göra texthandlingarna kommunikativa genom att 
förklara, utveckla och motivera.  

Det sker vissa personangrepp och förnedringar samtidigt som det visar 
sig att det goda argumentet är mer värt än exempelvis ålder och kön: “Sist 
men inte minst måste jag säga att jag har sjukt mycket lättare att ta emot 
argument från en 15-årig tjej som kan stava än jag har från en 17-årig kille 
som saknar all form av grammatik. Gå och skjut dig själv, du är en  
samhällets pest”. Citatet påvisar även den genomgående normen på att 
kunna hantera språk och stavning och att kunna argumentera och uttrycka 
sig begripligt. Andra exempel på detta är: “där har du en jävligt bra  
förklaring å de räcker väl med en för att du ska förstå argumenten??”, 
“Kan du inte förklara grunderna till din åsikt om varför homosexuella inte 
ska få gifta sig?”. Normen att kunna försvara och stå upp för sina åsikter 
men även att kunna uttrycka dem är påtagligt i hela textsamtalet: “Tråkigt 
när man bara vräker ur sig saker och sen inte klarar av att stå för det”. 
Normen på att positionera sig genom att uttrycka sina åsikter, motivera 
dem och försvara dem är stark: “Har jag aldrig påstått. Jag gav bara min 
åsikt efter min tolkning, vilket hela forum-grejen går ut på, att man ska ge 
sin egen åsikt och förklara den, vilket jag gjorde”. 

Deltagarna förväntas kunna göra vissa analyser och jämförelser i och för 
samtalet: “Denna diskussionen kräver analyser som sträcker sig över flera 
områden, annars blir det ju bara ja och nej svar”. Det är centralt med 
kommunikativ klarhet i samtalet: “Du får nog öva på att skriva vad du 
egentligen menar”, ”Jo, förlåt. Jag är inte bra på att förklara”. Hela två 
sidor är OT och detta kommenteras av en frekvent deltagare: “Hur fan kan 
en diskussion spåra ur så mycket att den går ifrån homoäktenskap till  
termodynamik?”. Hot, kränkningar och ett visst antal oseriösa text-
handlingar förekommer. ADMIN deltar som deltagare men inte som ADMIN.  
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Energi 
Det finns ett genomgående krav på att länka till relevanta källor. Det  
används både bilder och filmklipp. Samtalet handlar till största del om att 
argumentera för den bästa energikällan – den energikälla som deltagaren 
tror på som energi för framtiden. Framtidsvisionerna ska beläggas och 
argumenteras för genom att lyfta fram styrkor och svagheter med  
respektive energikälla. Samtalet är polariserat och vänligt orienterat. Det är 
resonerande, undersökande och framtidsinriktat. Det finns ett åter-
kommande krav på innehållsproduktion – att bidra till ett fördjupat och 
vidgat innehållsligt samtal. Deltagaren ska kunna använda källor och föra i 
bevis men även förklara, argumentera och framförallt motivera. OT-
passager styrs upp av TS och ett antal poster tas bort av ADMIN som även 
deltar som deltagare genom att framföra sin åsikt och skriva in länkar. 
 
Rätt att uppfostra barn med våld? 
De första sidorna är i huvudsak åsikts och positionsintagande utan direkta 
motiveringar. Grupp- och alliansbildningar sker genom att citera varandras 
åsikter. Karaktären kommenteras av en frekvent deltagare: “Jag hatar den 
här delen av nya trådar… När alla idioter måste avreagera och tycka 
någonting utan att argument. Innan man kan få nån ordentlig diskussion 
måste man fan vänta 19-20 sidor med ”nej/ja” inlägg”. Samtalet är värde-
laddat och bygger till stora delar på egna personliga erfarenheter samt 
värderingar. Det finns en vilja till förståelse, ömsesidighet och innehålls-
fokusering. 

Textsamtalet är polariserat i två grupper – de som strikt är mot  
användningen av våld och de som anser att visst våld kan vara berättigat. 
Det är centralt att vara insatt och kunnig i det saken gäller samt att vara 
seriös: “Du kan nästan ingenting om djur och dess inlärning märker jag. 
Tråkigt.”. Deltagaren förväntas kunna bevisa och motivera samt ge svar på 
de frågor som texthandlingarna ger uppkomst till. Det uttrycks explicit att 
det inte är tillåtet att “hitta på” fakta och erfarenheter i argumentationen. 
ADMIN deltar som deltagare och uttrycker sin åsikt: “fel fel fel” och påtalar 
att “Barnaga är förbjudet i Sverige. Hoppas ingen här tänker bryta mot 
det”. Tre olika ADMIN deltar som deltagare. ADMIN nummer två klargör 
även denne sin åsikt i frågan: “Att ge barnen en hård men rättvis (viktigt) 
uppväxt är faktiskt väldigt lönsamt. Jag säger inte att våld är okej för det, 
men ändå!”. ADMIN nummer tre gör en mer privat texthandling: “Jag har 
tappat all respekt för min far iaf. Han kan dra åt helvete tycker jag”. Ingen 
av de tre ADMINS deltar i egenskap av ADMIN i samtalet. 
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Abort – Rätt eller Fel? 
Det råder ett konstant tryck på att kunna motivera sina åsikter. Vikten av 
ordval för den ståndpunkt och den verklighetsuppfattning som konstrueras 
är påtaglig. Känslor och tillgivenheter används ofta som argument: “Om 
du skulle förstå hur det känns, så skulle du aldrig säga sådär”.  
Användningen av bilder sker i syfte att påverka känslor och väcka  
sympatier (bild på ett stympat foster postas). Samtalet är starkt innehålls-
fokuserat med flertalet långa poster som påvisar seriositet och engage-
mang. Det sker stundtals mycket privata samtal (egna sexuella vanor och 
erfarenheter av abort med mera) mellan fåtalet deltagare. I samtalet blir det 
viktigt att få veta varför andra deltagare tycker som de gör. Samtalet är i 
stora delar av resonerande karaktär. Deltagarna ger uttryck av att lyssna in 
och respektera så länge det finns en vilja till att förklara och vara tydlig. 
Det står klart att flertalet av de nya deltagarna som träder in i samtalet ej 
läst det som sagts innan – mycket upprepas och TS visar ett stort tålamod 
genom att respondera olika deltagare som gör likvärdiga invändningar.  

Det finns en tydlig förväntan om att allas åsikter ska respekteras i  
samtalet: “men det är min åsikt och jag förväntar mig att du respekterar 
den med tanke på att jag respekterar din”. I samtalet finns krav på  
konsistent livslogik, det vill säga att deltagaren behöver vara konsistent i 
sitt sätt att se på det (mänskliga) livet. Det råder ett starkt tryck på att 
kunna positionera sig och motivera sin position: “helt klart för abort, klart 
en kvinna och en man måste få bestämma om de klarar eller vill ta hand 
om en unge, orkar inte motivera mig bättre bara lägga mig i och säga för 
abort!”. Deltagaren förväntas kunna svara på frågor och hantera att bli i 
grunden kritiserad och ifrågasatt för sina åsikter men även sätt att skriva 
och föra samtalet. OT förekommer i princip inte alls. Personliga påhopp 
och tillskrivningar samt ovårdat språkbruk med mindre vänlig ton före-
kommer: “Du är en idiot”, ”Tänk om du kunde hålla käften”, ”(undrar 
hur din fattningsförmåga är)”. Brutalcitering sker och tillåts ej. ADMIN går 
in en gång i samtalet (på sidan 39): “sluta gärna brutalcitera. Jag får  
migrän av alla citeringar”. OT-regeln ger uppkomst till en ny tråd: ”-
flyttade en fråga till en ny tråd. Då den säkert går OT.-”. 
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Bilaga 4. Politiskt intressespel som tolv typer av 
politiskt handlande  
Tolv typer av politiskt intressespel definierar de politiska handlingar som 
utövas när det kommer till hanteringen av politiska intressen i de politiskt 
kontroversiella textsamtalen. Den generella och utmärkande  
karakteristiken för merparten handlingar är ett öppet och direkt  
argumentativt prövande av personliga politiska inställningar och tankar, 
att genom konfrontation utmana och påvisa meningsskiljaktigheter samt 
att upprätthålla dessa. Knappt var femte post i de analyserade textsamtalen 
(625 av totalt 3708 poster) är en intressespelspost. De tolv typerna  
redovisas och exemplifieras nedan utifrån den kvantitativa principen flest 
antal poster först med start i kategorin direkt intressespel. Intressespels-
typer som innehåller ordet direkt gör gällande att dessa typer tillhör  
kategorin direkt intressespel och att de med ordet indirekt tillhör indirekt 
intressespel. Direkt intressespel (403 poster) är nästan dubbelt så vanligt 
förekommande som indirekt intressespel (216 poster).  
 
1. Direkt deklarerande 
Antal poster: 165 st 
Totalt antal responsposter: 72 st 
Intressespelsresponser: Direkt medhållande (14 st), Indirekt konstaterande 
(8 st), Indirekt ifrågasättande (6 st) 
Andra responser: Frågande (9 st), Ifrågasättande (6 st), Kommenterande (6 
st) 
Övriga responser: 10 typer 
 
I direkt deklarerande offentliggörs politiska intressen och politiska  
positioner intas och prövas.  
 
 
 

Figur 42. Direkt deklarerande 

Figur 42 innehåller ett klart och tydligt ställningstagande vilket motiveras 
genom de demokratiska värdena – värnar du demokratin ska Sverige-
demokraterna enligt denne postidentitet inte släppas in i skolorna.  
Gruppen ‘vi-som-är-demokratiska’ ställs mot gruppen ‘vi-som-är-
antidemokratiska’. I direkt deklarerande görs det klart vilken position som 
intas och vilket/vilka intressen som står på spel. I denna typ av handling 
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görs det tydligt och uppenbart var deltagaren positionerar sig i den  
politiskt kontroversiella frågan. Handlingen skapar helt enkelt en direkt 
politisk position i samtalet och de personliga politiska ställningstagandena 
offentliggörs. En längre eller kortare förklaring läggs fram och en position 
förkunnas. Texten som utgör texthandlingen står på egna ben och svarar 
direkt på det som TS gjort gällande i trådens första post. Direkt  
deklarerande kan vara fristående från den pågående samtalssituationen 
genom att inte nödvändigtvis passa in i det bestämda nu som samtals-
situationen aktualiserar. Handlingen svarar upp mot det som efterfrågas i 
trådens första post. Direkt deklarerande är alltså en typ av direkt intresse-
spel som öppet och explicit påvisar och klargör politiska intressen, ett  
offentliggörande och publikt prövande av personliga politiska ställnings-
taganden. 

Användningen av direkt deklarerande bidrar till politisk positionering. 
Funktionen att skapa politiska positioneringar yttrar sig genom responser 
av direkt medhållande karaktär samt responser vilka konfirmerar och, i 
huvudsak stärker, de politiska intressen som deklarerats. Men det sker 
även responser som ifrågasätter och ställer frågor samt bekräftar sakens 
tillstånd utan att direkt hålla med om de deklarerade politiska intressena. 

 
2. Direkt medhållande 
Antal poster: 81 st 
Totalt antal responsposter: 26 st 
Intressespelsresponser: Direkt medhållande (3 st), Indirekt ifrågasättande 
(2 st) 
Andra responser: Medhållande (10 st), Ifrågasättande (4 st), Frågande (2 
st) 
Övriga responser: 5 typer 
 
I direkt medhållande konfirmeras och, i huvudsak förstärks, tidigare  
uttryckta politiska intressen och positioner. Direkt medhållande innehåller 
tre olika typer av medhållande: positionsförstärkande, positions-
utvecklande och positionsvridande. De två förstnämnda bekräftar och 
konsoliderar tidigare texthandlingar genom att hålla med dessa, det vill 
säga instämma med någon eller något. Det sker ett öppet instämmande, ett 
gillande och en anslutning till en viss politisk position.  
 
 
 

Figur 43. Direkt medhållande (förstärkning) 
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Figur 43 är ett exempel på medhållande (jag utelämnat de texthandlingar 
som föranledde medhållandet). Figur 44 illustrerar ett utvecklade av  
tidigare resonemang och argument samtidigt som postidentiteten håller 
med i det som tidigare sagts.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 44. Direkt medhållande (utveckling) 

I den tredje typen, positionsvridande, används medhållandet för att ändra 
riktning på positionen. I Figur 45 sker ett medhållande (”visst”) och detta 
medhållande används sedan (”MEN…”) för att förminska relevansen av 
tidigare texthandling och istället argumentera för en annan syn på barn-
uppfostran och användningen av våld.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 45. Direkt medhållande (vridning) 

Direkt medhållande med vridning innebär att det sker ett instämmande i 
det som tidigare lagts fram i syfte att ge plats åt nya tolkningar och  
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inställningar genom att vrida och ändra riktning på medhållandet av något 
eller för någon. Direkt medhållande är en typ av direkt intressespel där i 
huvudsak förstärkning och påvisande av politiska intressen och positioner 
sker. 

Användningen av direkt medhållande skapar politiska grupp-
tillhörigheter baserade på politiska intressen. Funktionen att skapa  
politiska grupptillhörigheter baserade på politiska intressen yttrar sig  
genom medhållande och i huvudsak konfirmerande responser samt ifråga-
sättanden av direkta medhållanden. 

 
3. Direkt bemötande 
Antal poster: 75 st 
Totalt antal responsposter: 54 st 
Intressespelsresponser: Direkt bemötande (8 st), Indirekt ifrågasättande (6 
st), Direkt medhållande (5 st) 
Andra responser: Påpekande (6 st), Erkännande (5 st) 
Övriga responser: 11 typer 
 
I direkt bemötande besvaras och fångas tidigare handlingar upp genom att 
slå fast vilka politiska intressen som bör förespråkas. I Figur 46 sker ett 
direkt bemötande av tidigare texthandling genom att postidentiteten går 
texthandlingen (den andre postidentiteten) till mötes (“Jag vet inte vad du 
såg heller”) för att sedan svara på de frågor som ställts och genom  
svarandet på frågorna föra fram den egna politiska ståndpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 46. Direkt bemötande 
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Direkt bemötande går, på varierade sätt, tidigare texthandlingar och poster 
till mötes och besvara dem. Detta kan ske genom att ge svar på, till-
bakavisa, vederlägga, vedergälla, återgälda eller mottaga det som är  
aktuellt i samtalssituationen. Denna typ av handling är orienterad mot att 
vara social och lyssnande – den visar att deltagaren tar del av det andra 
deltagare gör gällande – men visar samtidigt en polemisk ton genom ifråga-
sättande och vederläggande. Direkt bemötande är en typ av direkt intresse-
spel som lyssnar in och besvarar tidigare texthandlingar genom att slå fast 
de politiska intressen och positioner som bör förespråkas. 

Användningen av direkt bemötande skapar en förtroendeingivande och 
lyssnande samtalssituation möjliggörande argumentation för och mot  
specifika politiska intressen och positioner. Funktionen att skapa en  
förtroendeingivande och lyssnande samtalssituation som gör det möjligt 
att, i bemötande anda, argumentera för och mot politiska intressen och 
positioner yttrar sig genom att direkt bemötande ofta möts av samma  
retoriska respons – direkt bemötande – samt indirekt ifrågasättande och 
texthandlingar som påpekar aspekter i det som sagts. Användningen leder 
till utmanande texthandlingar som implicit försvarar vissa intressen men 
även till handlingar som går direkt till mötes och slår fast de politiska  
intressen som bör förespråkas.  
 
4. Direkt erkännande 
Antal poster: 43 st 
Totalt antal responsposter: 21 st 
Intressespelsresponser: Direkt medhållande (3 st), Direkt deklarerande (2 
st), Direkt erkännande (2 st), Indirekt konstaterande (2 st) 
Andra responser: Påpekande (2 st), Erkännande (2 st) 
Övriga responser: 8 typer 
 
I direkt erkännande synliggörs och tillkännages motiv till de politiska  
intressen som förfäktas.  
 
 
 
 
 
 

Figur 47. Direkt erkännande 
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Figur 47 illustrerar hur postidentiteten ställer sig till användningen av våld 
i uppfostran av barn. Motiven till att vara mot barnaga är att post-
identiteten själv blir illa berörd, till och med av handlingar som kanske inte 
ens kan klassas som barnaga. Här sker ett erkännande av att post-
identiteten själv inte är exemplarisk men att detta inte har så mycket med 
uppfostran att göra. Direkt erkännande aktualiserar deltagarens direkta 
insikt om och förklaring till det som deltagaren känns vid. Poster av denna 
typ förklarar således varför deltagaren intar den politiska position den gör. 
Det sker ett medgivande om det saken gäller och varför deltagaren  
positionerar sig där den gör. Direkt erkännande är en typ av direkt  
intressespel som öppet och ärligt framför tillkännagivelser. 

Användningen av direkt erkännande skapar trovärdighet och tillit i text-
samtalet. Funktionen att skapa tillit och trovärdighet i textsamtalet yttrar 
sig genom texthandlingar som konfirmerar politiska intressen explicit och 
implicit, synliggör och ger motiv till de politiska intressen som förfäktas 
samt texthandlingar som påpekar aspekter i det som sagts och text-
handlingar som leder till olika former av erkännanden.  
 
5. Direkt perspektiverande 
Antal poster: 23 st 
Totalt antal responsposter: 14 st 
Intressespelsresponser: Direkt medhållande (3 st), Direkt credo (1 st),  
Indirekt ifrågasättande (1 st), Indirekt påpekande (1 st) 
Andra responser: Kompletterande (8 st) 
Övriga responser: 0 typer 
 
I direkt perspektiverande vidgas perspektiven i den politiskt kontroversiella 
frågan samtidigt som vissa politiska intressen förespråkas. 
 
 

 
 

Figur 48. Direkt perspektiverande 

Texthandlingen i Figur 48 påvisar en medvetenhet om att fler energiutvin-
ningssätt än vattenkraften har negativ påverkan på naturen men att post-
identiteten trots detta väljer att förespråka vattenkraft. I direkt perspekti-
verande sker utblickar och perspektiven på den politiskt kontroversiella 
frågan vidgas. Detta sker genom överblickande och avståndsbetraktande, 
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genom problematisering och ifrågasättande. Direkt perspektiverande är en 
typ av direkt intressespel där vidgande och påvisande av fler perspektiv på 
en politiskt kontroversiella fråga sker samtidigt som vissa politiska intres-
sen förespråkas. 

Användningen av direkt perspektiverande skapar en nyanserad och  
problematiserande samtalssituation. Funktionen att skapa en nyanserad 
och problematiserande samtalssituation yttrar sig genom kompletterande 
tillägg och responser vilka konfirmerar och i huvudsak stärker uttryckta 
politiska intressen och positioner.  
 
6. Direkt credo 
Antal poster: 16 st 
Totalt antal responsposter: 19 st 
Intressespelsresponser: Direkt medhållande (6 st), Indirekt konstaterande 
(2 st), Indirekt ifrågasättande (2 st) 
Andra responser: Ifrågasättande (4 st), Frågande (4 st) 
Övriga responser: 5 typer 
 
I direkt credo uttrycks utförligt motiverade och underbyggda tros-
övertygelser och förklaringar i vilka politiska intressen förfäktas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 49. Direkt credo 

I Figur 49 sker ett utförligt resonemang (längden på texthandlingen) där 
motiv och politiska intressen samt personliga övertygelser ligger till grund 
för den position (att inte tvinga präster att viga homosexuella) som intas. 
Direkt credo består av texthandlingar med fasta trosövertygelser i det  
frågan gör gällande. Poster som definieras som direkt credo innehåller en 
personligt uttryckt text, en text där deltagarens egna subjektiva betraktelse 
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görs gällande genom en direkt bakgrundspositionering mot vilken  
deltagarens texthandlingar ska förstås. Det sker ett tal ‘direkt ur hjärtat’ 
och andra deltagare erbjuds en förståelsegrund från vilken postidentiteten 
gör sin röst hörd. Direkt credo är en typ av direkt intressespel där  
övertygelser, ställningstaganden och politiska intressen motiveras och  
utförligt argumenteras för. 

Användningen av direkt credo synliggör bakgrundsmotiv till de politiska 
positioner som förfäktas och skapar ett seriöst samtalsunderlag som  
möjliggör tillit i samtalssituationen. Funktionen att synliggöra bakgrunds-
motiv och skapa ett seriöst samtalsunderlag som möjliggör tillit yttrar sig 
genom att uttryckta politiska intressen och positioner implicit och explicit 
konfirmeras men även kritiskt ifrågasätts genom uttryckta tvivel och frågor 
i responserna. 
 
7. Indirekt konstaterande 
Antal poster: 88 st 
Totalt antal responsposter: 38 st 
Intressespelsresponser: Indirekt påpekande (6 st), Indirekt konstaterande (4 
st), Direkt bemötande (3 st) 
Andra responser: Ifrågasättande (5 st), Konstaterande (5 st), Förlöjligande 
(3 st) 
Övriga responser: 8 typer 
 
I indirekt konstaterande bekräftas och styrks sakens tillstånd utan att  
direkta tillkännagivelser av specifika politiska intressen och positioner sker.  
 
 
  
 

Figur 50. Indirekt konstaterande 

I Figur 50 konstaterar postidentiteten att religionen bär ansvar för mer-
parten folkmord genom historien och argumenterar genom detta implicit 
mot de handlingar som sker i religionens namn. Indirekt konstaterande 
ådalägger riktigheten i en fråga på ett implicit sätt, det vill säga på ett sätt 
som gör att deltagarens texthandling inte direkt positionerar sig genom att 
uttrycka specifika intressen framför andra – enbart synliggöra, bekräfta 
samt fastslå tillvarons beskaffenhet. Indirekt konstaterande är en typ av 
indirekt intressespel där bekräftelse och styrkande av ett faktiskt  
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förhållande sker utan att tillkännagivelser av de politiska intressen som 
förfäktas görs. 

Användningen av indirekt konstaterande slår fast tillvarons beskaffenhet 
och öppnar samtidigt upp för ifrågasättande av densamma. Funktionen att 
slå fast tillvarons beskaffenhet yttrar sig genom responderande text-
handlingar vilka pekar ut och riktar uppmärksamheten mot specifika  
politiska intressen samt bekräftar sakens tillstånd genom konstateranden 
och handlingar som öppnar upp för ifrågasättanden.  

 
8. Indirekt ifrågasättande 
Antal poster: 47 st 
Totalt antal responsposter: 35 st 
Intressespelsresponser: Direkt deklarerande (5 st), Direkt bemötande (4 st), 
Indirekt konstaterande (3 st) 
Andra responser: Ifrågasättande (5 st), Påpekande (4 st) 
Övriga responser: 10 typer 
 
I indirekt ifrågasättande utmanas och uttrycks tvivel om tidigare politiska 
positioner och politiska intressen samtidigt som specifika politiska  
intressen försvaras implicit.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 51. Indirekt ifrågasättande 

I Figur 51 ställs en kontrasterande och jämförande fråga för att synliggöra 
det politiska intresset (att alla homosexuella ska ha rätten att gifta sig i 
kyrkan) men inte uttryckligen och öppet argumentera för det (“så vfr ska 
HBT behöva det?!”). Genom indirekt ifrågasättande framställs möjligheten 
att göra andra överväganden än de tidigare förfäktade. Andra alternativ 
förs på tal och tidigare alternativ sätts i tvivelsmål. Indirekt ifrågasättande 
är en typ av indirekt intressespel där det sätts frågetecken bakom  
riktigheten i tidigare förfäktade politiska intressen och positioner samtidigt 
som specifika politiska intressen försvaras implicit.  
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Användningen av indirekt ifrågasättande skapar, värnar och möjliggör 
nya betraktelsesätt och politiska intressen än de som det satts frågetecken 
bakom. Funktionen att skapa, värna och möjliggöra nya betraktelsesätt 
och politiska intressen utan att explicit uttrycka dessa yttrar sig genom 
responser vilka synliggör de politiska intressen och de handlingar som  
ifrågasätter det indirekta ifrågasättandet. Även påpekande handlingar och 
handlingar som går de ifrågasättande handlingarna till mötes genom att slå 
fast vilka politiska intressen som bör förespråkas är yttringar av  
funktionen vilka samtliga kan ses som försvar mot det ifrågasättande som 
skett.  
 
9. Indirekt påpekande 
Antal poster: 46 st 
Totalt antal responsposter: 34 st 
Intressespelsresponser: Direkt bemötande (3 st) 
Andra responser: Ifrågasättande (4 st), Frågande (4 st), Medhållande (4 st), 
Påpekande (3 st), Förlöjligande (3 st) 
Övriga responser: 8 typer 
 
I indirekt påpekande pekas specifika politiska intressen ut och det riktas 
uppmärksamhet mot dessa utan att explicit uttrycka att just dessa är de 
önskvärda. I Figur 52 illustreras detta av att den sista texthandlingen  
poängterar och synliggör principfrågan (Dock) och det politiska intresset 
(rätten till anonymitet) utan att utförligt och öppet argumentera för det 
politiska intresset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 52. Indirekt påpekande 

Indirekt påpekande visar och riktar uppmärksamheten på eller mot något. 
Det anmärker på och framhåller specifika intressen, det påpekar något för 
de andra deltagarna och ger anvisningar om något – det påvisar alternativ 
och faktiska omständigheter som bör beaktas och inte glömmas bort.  
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Indirekt påpekande är en typ av indirekt intressespel som påvisar specifika 
förhållanden och politiska intressen utan att explicit ta ställning och  
uttrycka det som är önskvärt. 

Användningen av indirekt påpekande aktualiserar politiska intressen och 
gör en implicit markering av dessas relevans bidragande till politisk  
gruppering. Funktionen att aktualisera politiska intressen och implicit 
markera och påvisa dessas relevans bidragande till skapandet av politiska 
grupperingar – medhållare, tvivlare och ifrågasättare – yttrar sig genom 
frågande och ifrågasättande responser och medhållande handlingar,  
påpekanden, förlöjliganden och direkta bemötanden. 
 
10. Indirekt överförande 
Antal poster: 18 st 
Totalt antal responsposter: 13 st 
Intressespelsresponser: Indirekt påpekande (1 st), Direkt medhållande (1 st) 
Andra responser: Påpekande (4 st), Ifrågasättande (3 st), Frågande (1 st), 
Förlöjligande (1 st), Kommenterande (1 st), Delgivande (1 st) 
Övriga responser: 0 typer (alla redovisade ovan) 
 
I indirekt överförande kritiseras och ifrågasätts implicit politiska intressen 
och positioner genom överföring av röster från andra sammanhang. 
 
  
 
 
 
 

Figur 53. Indirekt överförande 

I Figur 53 används ett citat som utomstående röst, en annan före-
kommande strategi är att klistra in internetlänkar. Citatet säger det  
postidentiteten vill säga men utan att postidentiteten sätter sig själv och de 
politiska intressena på spel. Indirekt överförande uttrycker det som inom 
retoriken kallas hybride voice. Typen av handling innehåller till största del 
citat eller bilder hämtade från andra sammanhang vilka förs in i text-
samtalet i syfte att argumentera för specifika politiska intressen utan att 
deltagaren själv explicit argumenterar för en politisk position. Indirekt 
överförande är en typ av indirekt intressespel där politiska intressen och 
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positioner implicit kritiseras och ifrågasätts genom att överföra röster från 
andra sammanhang. 

Användningen av indirekt överförande bidrar till att kritisera, ifråga-
sätta och påvisa att specifika politiska intressen står på spel och att vissa 
bör försvaras utan att för den skull erkänna eller explicit försvara dessa 
genom den egna postidentiteten. Funktionen att kritisera och ifrågasätta, 
att påvisa att intressen står på spel samt försvara specifika politiska  
intressen utan att sätta den egna postidentiteten på spel yttrar sig genom 
responser vilka påpekar sanningsvärdet och riktigheten alternativt ifråga-
sätter det överförda innehållet/rösten (jfr rekontextualisering och hybride 
voice) men inte den postidentitet som postat texthandlingen. 
 
11. Indirekt förlöjligande 
Antal poster: 12 st 
Totalt antal responsposter: 12 st 
Intressespelsresponser: Direkt erkännande (1 st), Direkt bemötande (1 st) 
Andra responser: Ifrågasättande (3 st), Påpekande (3 st), Förlöjligande (2 
st), Tillrättavisande (1 st), Medhållande (1 st) 
Övriga responser: 0 typer (alla redovisade ovan) 
 
I indirekt förlöjligande bevakas och försvaras politiska intressen genom att 
andra postidentiteter och texthandlingar hånas, nedvärderas och smädas. I 
Figur 54 hånas en annan postidentitets sätt att använda källor och att läsa 
fakta. Detta görs genom ironiserande nedvärderingar (“allt hemskt i  
världen är bara fake, true story, länk som bevis”, ”måste det vara sant helt 
enkelt”). De politiska intressen som försvaras genom denna texthandling 
(vilket inte syns i excerptet) har med den globala uppvärmingen att göra. 
 
 
 
 
 

Figur 54. Indirekt förlöjligande 

Indirekt förlöjligande hånar och gör andra deltagares poster till föremål för 
åtlöje. Det är en typ av indirekt intressespel som bevakar och försvarar 
specifika politiska intressen genom att göra andra postidentiteter och text-
handlingar till åtlöje. Användningen av indirekt förlöjligande hånar och 
sänker trovärdigheten hos motståndaren. Funktionen att håna och sänka 
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trovärdigheten hos motståndaren yttrar sig i responser vilka påpekar  
felaktigheten eller riktigheten i förlöjligandet men även handlingar som 
ifrågasätter, som ett försök till försvar, de texthandlingar som levererats av 
den postidentitet som handlat genom indirekt förlöjligande. 
 
12. Indirekt erfarande 
Antal poster: 5 st 
Totalt antal responsposter: 2 st 
Intressespelsresponser: Indirekt konstaterande (1 st) 
Andra responser: Frågande (1 st) 
Övriga responser: 0 typer 
 
I indirekt erfarande delges erfaranden och ett implicit argumenterande för 
specifika politiska intressen sker.  
 
 
 
 
 

Figur 55. Indirekt erfarande 

I Figur 55 delges de erfarenheter som postidentiteten har av våld utövat av 
sin far (“jag hatar verkligen det för jag har fått minnen jag inte vill ha, 
sabbat min barndom” osv.) vilket uttrycker ett implicit argumenterande 
mot våld (saknar han inte). Indirekt erfarande redogör och berättar om 
erfaranden vilka har relevans för att förstå det som görs gällande i den 
politiskt kontroversiella frågan. Genom den personliga erfarenheten delges 
och skapas det utrymme för specifika tolkningar och politiska intressen 
som ligger deltagaren personligt nära. De egna erfarenheterna delges och 
används för att övertyga. Indirekt erfarande är en typ av indirekt  
intressespel som redogör för erfaranden och implicit argumenterar för icke 
explicit uttryckta politiska intressen. 

Användningen av indirekt erfarende skapar trovärdighet hos post-
identiteten. (Funktionen av denna kategori bör beaktas mot bakgrund av 
att det endast är två responser som ligger till grund för detta  
konstaterande). Funktionen att skapa trovärdighet för den egna post-
identitet yttrar sig genom responderande bekräftelser och tillkännagivelser 
av politiska intressen men även ett nyfiket frågande om själva den  
erfarenhet som aktualiserats. 
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Schematisk översikt av de tolv intressespelstyperna 
Direkt intressespel består av sex olika typer av politiskt intressespel som 
sammantaget motsvarar ett öppet och explicit påvisande av politiska  
intressen och synliggörande av att dessa står på spel; förstärkande och 
påvisande av politiska intressen och positioner; tillmötesgående och  
lyssnande med argumentation för specifika politiska intressen; öppet och 
ärligt framförande av tillkännagivelser; vidgande och påvisande av fler 
perspektiv på en politiskt kontroversiell fråga med ett samtidigt före-
språkande av vissa politiska intressen; samt övertygelser, ställnings-
taganden och politiska intressen som motiveras och utförligt argumenteras 
för. I korthet har direkt intressespel följande funktioner: 
 

 bidra till politisk positionering;  
 skapa politiska grupptillhörigheter baserade på politiska intressen;  
 skapa en förtroendeingivande och lyssnande samtalssituation  

möjliggörande argumentation för och mot specifika politiska  
intressen och positioner;  

 skapa trovärdighet och tillit i samtalet;  
 skapa en nyanserad och problematiserande samtalssituation samt  
 synliggöra bakgrundsmotiv till de politiska positioner som förfäktas 

och skapa ett seriöst samtalsunderlag som möjliggör tillit i  
samtalssituationen.  

 
Indirekt intressespel består, liksom föregående, av sex olika typer av  
politiskt intressespel som sammantaget motsvarar ett bekräftande och  
bestyrkande av faktiska förhållanden utan att tillkännage de politiska  
intressen som förfäktas; ett implicit värnande av politiska intressen genom 
ifrågasättande av riktigheten i förfäktandet av andra politiska intressen och 
positioner; påvisande av specifika förhållanden och politiska intressen utan 
att direkt uttrycka vad som är önskvärt; överförande av externa röster från 
andra sammanhang; bevakande och försvarande av specifika politiska 
intressen genom att tillföra åtlöje och nedvärdering; samt implicit  
argumentation för icke explicit uttryckta politiska intressen genom redo-
görande för erfaranden. I korthet har indirekt intressespel följande  
funktioner:  
 

 slå fast tillvarons beskaffenhet och samtidigt öppna upp för  
ifrågasättande av densamma;  

 skapa, värna och möjliggöra nya betraktelsesätt och politiska  
intressen;  
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 aktualisera politiska intressen och implicit markera dessas relevans 
bidragande till politisk gruppering;  

 bidra till att kritisera, ifrågasätta och påvisa att specifika politiska 
intressen står på spel och att vissa bör försvaras utan att för den 
skull behöva erkänna eller explicit försvara dessa genom den egna 
postidentiteten;  

 håna och sänka trovärdigheten hos motståndaren samt  
 skapa trovärdighet hos postidentiteten.  

 
Nedan följer en schematisk sammanställning av de tolv intressespelstyper-
na i syfte att åskådliggöra helheten. 
 
INTRESSESPELSTYP KARAKTERISTIK FUNKTION 
Direkt deklarerande Offentliggör politiska intres-

sen och politiska positioner 

intas och prövas. 

Skapa politisk positionering 

och bekräftelse. 

Direkt medhållande Konfirmerar och i huvudsak 

förstärker tidigare uttryckta 

politiska intressen och posi-

tioner. 

Skapar politiska grupptill-

hörigheter. 

Direkt bemötande Bemöter och lyssnar in tidi-

gare texthandlingar genom att 

slå fast vilka politiska intres-

sen som bör förespråkas. 

Skapar en förtroendeingi-

vande och lyssnande sam-

talssituation. 

Direkt erkännande Synliggör och tillkännager 

motiv till politiska intressen 

som förfäktas öppet och 

ärligt. 

Skapar tillit och trovärdig-

het. 

Direkt perspektiverande Vidgar perspektiven samtidigt 

som vissa politiska intressen 

förespråkas. 

Skapar en nyanserad och 

problematiserande samtalssi-

tuation. 

Direkt credo Uttrycker utförligt motiverade 

och underbyggda trosöverty-

gelser och förklaringar i vilka 

politiska intressen förfäktas. 

Synliggör bakgrundsmotiv 

och skapar en seriös sam-

talssituation. 

Figur 56. Direkt intressespel: Politiskt intressespel som tolv typer av politiskt hand-
lande 
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INTRESSESPELSTYP KARAKTERISTIK FUNKTION 
Indirekt konstaterande Bekräftar och styrker sakens 

tillstånd utan direkta tillkän-

nagivelser av specifika poli-

tiska intressen. 

Slår fast tillvarons beskaf-

fenhet. 

Indirekt ifrågasättande Utmanar och uttrycker tvivel 

om tidigare politiska position-

er och förfäktade politiska 

intressen samtidigt som speci-

fika politiska intressen försva-

ras implicit. 

Möjliggör nya betraktelse-

sätt och värnar om politiska 

intressen. 

Indirekt påpekande Pekar ut specifika politiska 

intressen och riktar uppmärk-

samhet mot dessa utan att 

explicit uttrycka att just dessa 

är de önskvärda. 

Aktualiserar politiska intres-

sen och påvisar relevansen 

av dessa. 

Indirekt överförande Kritiserar och ifrågasätter 

implicit politiska intressen och 

positioner genom överföring 

av röster från andra samman-

hang. 

Kritiserar och ifrågasätter 

utan att sätta den egna 

postidentiteten på spel. 

Indirekt förlöjligande Bevakar och försvarar poli-

tiska intressen genom att 

andra postidentiteter och 

texthandlingar hånas, nedvär-

deras och smädas. 

Hånar och sänker trovär-

digheten hos motståndaren 

och dennes texthandlingar. 

Indirekt erfarande Delger och redogör för erfar-

anden och argumenterar 

implicit för specifika icke 

explicit uttryckta politiska 

intressen. 

Skapar trovärdighet hos den 

egna postidentiteten. 

 

Figur 57. Indirekt intressespel: Politiskt intressespel som tolv typer av politiskt 
handlande 
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